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PREFÁCIO DA COLETÂNEA
O NÚMERO 4 (QUATRO)
No âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais,
vinculado ao Programa de Pós Graduação em Direito Constitucional da
Universidade de Fortaleza – UNIFOR, vibramos muito quando, ainda nos
primeiros momentos de 2015, antes mesmo de termos aprovado qualquer
projeto de financiamento, decidimos realizar o IV EIDC - Encontro
Internacional de Direitos Culturais. Decidimos, num ato de quase rebeldia,
não ficar reféns do dinheiro para realizar essa atividade que, com ele, poderia
ser adequadamente desenvolvida, mas também poderia se concretizar
com o uso alternativo de recursos tecnológicos e, principalmente, com a
cumplicidade dos que resolveram abraçar a causa – trocadilho proposital –
dos direitos que animam o Encontro.
Para entender a celebração prévia pela simples deliberação de realizar
o IV EIDC, é preciso tornar pública a essência dos debates que tivemos
para a realização dos dois anteriores, cujas dificuldades nos remetiam para
pensar soluções como a bienalidade, a circulação por outras universidades
e até a desistência, hipóteses que descartávamos ao lembrar da metáfora do
parto natural, quando certas mães, no momento da dor que acompanha o
ato de dar a luz, cogitam em não mais ter filhos, ideia que costuma sumir
quando se deparam com o primeiro choro, o primeiro sorriso e, sobretudo
com a compreensão de que seus rebentos representam, em grande parte,
o significado principal de suas próprias existências. Detalhar como esta
comparação se adequa aos encontros de amigos e colegas, aos debates nos
Simpósios Temáticos, às palestras, aos vídeos e entrevistas, às publicações
de anais, livros e revistas, seria subestimar a inteligência do leitor.
Mas qual a razão de nos comportamos tão decididamente dessa vez?
Minha hipótese é, simplesmente, porque se trata do número 4, da quarta
edição. E, para sustenta-la, recorro de maneira matricial à numerologia, tal
qual o fez Rousseau, em seu vitorioso Discurso sobre as Ciências e as Artes,
sustentando que “L’astronomie est née de la superstition; l’éloquence de
l’ambition, de la haine, de la flatterie, du mensonge; la géométrie de l’avarice;
Conflitos Culturais: Como resolver? Como conviver?
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la physique d’une vaine curiosité; toutes, et la morale même, de l’orgueil
humain” (1992, p. 41).
A numerologia, como se vê, não aparece na lista roussoniana dos
campos artísticos e científicos nascidos dos nossos defeitos, mas dela poderia
ser dito que se origina, qual a astronomia, de nossas superstições; porém,
como todas as outras, porta mais exatidão e saber comprovável do que
podemos supor. Ao chamar as atenções para elementos naturais e culturais,
por assim dizer, quadripresentes em nossas vidas, como os Evangelhos, as
estações e os elementos da natureza e, ainda, os pontos cardeais, mais que uma
louvação do ícone representativo do número 4, aponta para integralização
de ciclos – não círculos – que permitem a visualização de distintas óticas,
diversificados cenários e múltiplas composições e localizações. Em termos
filosóficos, é algo que remete a Empédocles, elaborador de uma teoria
assaz sólida por aproximadamente 2000 anos e que, ademais, constatava
na natureza a inexorável coexistência de “conjuntos de contrários: úmido e
seco, quente e frio” (RUSSEL: 2015, p. 38).
A ideia pluralista e de contrastes, aliás, percorre a vida deste evento
de direitos culturais: o nº 1, por sua natureza fundante, buscou entender,
por distintas óticas, o que eles são; o nº 2, em referência aos 25 anos da
Constituição Cidadã, investigou suas matrizes no plano constitucional e da
cidadania; o nº 3, por causa dos 50 anos do Golpe Militar, intentou explicitar
o papel que têm relativamente à memória e à verdade. O que caberia ao nº
4?
A realidade do momento, como das vezes anteriores, foi a guia da
decisão: no plano local, a Cidade de Fortaleza se dividia para proteger
ou destruir um logradouro público, a Praça Portugal, situada na linha
demarcatória da feição mais antiga e da mais contemporânea da urbe; no
cenário nacional, tumultuados debates como o relativo à democratização
e controle das estruturas responsáveis pela arrecadação e distribuição dos
direitos autorais; na esfera mundial, o traumático despertar de 2015 com
a saraivada bélica que ceifou a vida de muitos dos que compunham o
jornal satírico francês Cherlie-Hebdo, episódio em que se confrontaram
metralhadoras contra canetas, numa caricaturada e trágica representação
dos conflitos culturais.
O tema estava posto e com ele ambicionávamos evidenciar a
contribuição que os direitos culturais poderiam dar para a solução dos
conflitos desta natureza. Todavia, já os primeiros debates que travamos
evidenciaram a insuficiência e até mesmo a inadequação de outorgar ao
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mundo jurídico, isoladamente, tão grave missão, porque compreendemos
que apenas parte de tais embates, mormente quando envolvem interesses
individualizáveis, podem ter solução por meio de um decisum estatal;
outro quinhão é solucionável pelo aprendizado da convivência entre os
diferentes, como no contato de distintas culturas; e há ainda uma fatia
cuja solução sequer é desejável, a exemplo dos conflitos que resultam da
chamada contracultura, que no seio de cada cultura desempenham um
papel semelhante ao do aerador posto em águas mansas, que as torna de
algum modo revoltas, mas em compensação lhes garantem o gás vital.
Esses elementos e ponderações levaram ao tema “Conflitos Culturais:
Como resolver? Como conviver?”, para o qual todos foram chamados e
muitos compareceram com as reflexões que dão vida às mais de 900 páginas
que seguem, nas quais são abordados os conflitos que ocorrem em âmbitos
como o dos direitos autorais e conexos, do patrimônio cultural, das políticas
culturais e de fomento à cultura, do direito, arte e cultura, dos direitos
culturais e suas transversalidades, do direito com a economia da cultura,
dos direitos culturais na sua dimensão constitucional e nas suas conexões
com as ideias de memória e verdade.
A análise da importância e do valor de tão vasto conteúdo já recebeu
o referendo das academias que o credenciaram, mas indubitavelmente
somente se completa com a utilização que a sociedade pode dele fazer, razão
pela qual fica de pronto disponibilizado o que, em aparente contradição,
não nos dá a sensação de dever cumprido, porque essa atividade científica
e de consolidação dos direitos culturais tem natureza contínua e, por
isso, autoriza tranquilamente a utilização dos verbos no assaz satanizado
gerúndio.
Todavia, para que não fique sensação de rotina mecânica e volteios
circulares, a realização do IV EIDC nos fez completar ciclos e conhecer
coisas semelhantes a revelações, ao ar, ao rumo norte e à primavera, nos
dando mais maturidade e elementos científicos e poéticos para lidar com os
novos desafios que virão.
Partilhe conosco...
Francisco Humberto Cunha Filho
Professor do PPG-Direito da UNIFOR
Presidente do IV EIDC
Pesquisador-líder do GEPDC
Conflitos Culturais: Como resolver? Como conviver?
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APRESENTAÇÃO

Em sua quarta edição, o Encontro Internacional de Direitos Culturais,
este ano de 2015 com a temática guia “Conflitos Culturais: Como resolver?
Como Conviver?”, reverbera um mantra com o Simpósio Temático
“Direitos Autorais e Conexos”: os direitos autorais são direitos culturais.
Esta afirmação confirma os propósitos dos direitos autorais, quais sejam
os de difundir a cultura, promover o conhecimento, incentivar a criação,
muito embora a sua história jurídica e a realidade deponham contra sua
justificativa finalística principalmente quando confrontada com as ideias de
comum e de acesso.
Então, o que o EIDC de fato vem fazendo nos últimos anos não é
reforçar os argumentos de exclusividade, privatístico e proprietário dos
direitos autorais; ao contrário, está construindo, sob outras bases, que a
função (ou o funcionamento) de sua proteção jurídica está necessariamente
associada a(o exercício de) outros direitos fundamentais. Não mais
reforçando centralidade inexistente, ou a ideia pré-concebida desses direitos
como fins em si mesmo, porém delineando a necessidade o equilíbrio das
faculdades de autores-criadores, de titulares e da sociedade que usufrui dos
benefícios desses bens culturais (para não ter que me utilizar da expressão
cidadãos-consumidores que ressalta apenas o aspecto mercantil e econômico
das obras intelectuais).
Defende-se, aqui, portanto, o reconhecimento e a afirmação de que
os bens intelectuais são bens culturais; não estão alheios às políticas de
promoção, fomento e difusão que garantam a fruição de bens e serviços
culturais à população, sem estar à mercê somente da visão mercadológica
das obras protegidas enquanto ativos econômicos pura e simplesmente.

Apresentação
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Nesse sentido, não é à toa que este Simpósio Temático, apresentado
em formato de livro digital, recebeu trabalhos acadêmicos cujo cerne das
discussões de seus objetivos foi nada mais, nada menos, que os direitos autorais
como indutores e induzidos da/pela ideia de (por outros) direitos culturais.
O sujeito criador ensimesmado não está ou cria sozinho; está embebido em
um ciclo socioeconômico e em relações de poder que ocasionam assimetrias
que precisam ser corrigidas em termos de remuneração digna e afastamento
de tratamento aviltante ao trabalho imaterial, fomento ao desenvolvimento
cultural como nosso maior patrimônio cultural e de condições materiais e
infraestruturais de fiscalização daqueles responsáveis por criar elos entre
autores e usufruidores das obras (produtoras, gravadoras, editores etc.).
Aliados às perspectivas dos problemas trazidos pela sociedade da
informação e suas TICs (tecnologias da informação e da comunicação)
aos direitos autorais, impasses e novos olhares hermenêuticos, os artigos
publicados são uma amostra considerável do viés da proporcionalidade
entre os bens jurídicos autoralistas e da sociedade, entrelaçados pelo
conhecimento, pelo desenvolvimento, pela personalidade, pelo patrimônio
cultural, pela tecnologia e pela gestão coletiva.
Espera-se que essas contribuições e participações renovemse no porvir, alavancando a memória intelectual e afetiva do EIDC, e
engrandecendo nosso acervo e patrimônio cultural como contribuição aos
debates sociais sobre os direitos intelectuais.
Fortaleza/CE, 06 de dezembro de 2015.
Rodrigo Vieira Costa1
Organizador

1

Professor do Curso de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, Campus
Mossoró/RN. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Doutorando
em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Membro Externo do Grupo de Estudos e
Pesquisas em Direitos Culturais – GEPDC
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PREFÁCIO

A Presente obra abrange atuais e relevantes trabalhos sobre direitos
autorais e conexos, os quais foram apresentados, discutidos e aperfeiçoados
nos Simpósios Temáticos do IV Encontro Internacional de Direitos
Culturais. Este evento ocorreu na cidade de Fortaleza/Ce, entre os dias 5 a
9 de outubro de 2015.
Nesta fascinante obra, os autores abordam temas polêmicos, bem
como um tanto curiosos. A título de exemplo, cite-se o artigo OS ASPECTOS
TRABALHISTAS DO MERCADO LITERÁRIO BRASILEIRO: O AUTOR
COMO SUJEITO DE UMA RELAÇÃO DE EMPREGO, no qual o autor traz
uma peculiar pesquisa sobre a possibilidade de aplicação de institutos do
Direito Trabalho em prol do criador de obras autorais.
Outro peculiar trabalho deste livro é o intitulado A PROTEÇÃO
EXTRAPATRIMONIAL DO AUTOR COMO INCENTIVO AO
DESENVOLVIMENTO CULTURAL, texto em que o autor defende
que o protecionismo da legislação sobre direitos autorais estimula o
desenvolvimento cultural do Brasil.
Nesta obra, observa-se também a inter-regionalidade cultural.
Trata-se do artigo, cujo título é DIREITOS CULTURAIS E DIREITOS
AUTORAIS: A PRIORIDADE DO TRADICIONALISMO GAÚCHO COMO
MANIFESTAÇÃO DA CULTURA REGIONALISTA DO RIO GRANDE DO
SUL.
Percebe-se, então, que os trabalhos promovem o diálogo dos direitos
autorais com outras áreas, tais como o Direito do Trabalho e a interregionalidade.
Porém, o poder de surpreender desta obra vai além disso, uma vez que
há, também, textos que promovem a conexão de ideias entre a propriedade
Prefácio
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intelectual e as questões epistemológicas. Exemplificativamente, citase o artigo OS ENTRAVES DO POSITIVISMO PARA O ACESSO AO
CONHECIMENTO.
Consigna-se, inclusive, que até trabalhos com promoção do diálogo
dos direitos autorais e conexos e seu impacto no âmbito econômico-social
existem, como é o caso do trabalho cujo título é STREAMING DE MÚSICA
E DESENVOLVIMENTO: UMA BOA ALTERNATIVA A NÍVEL DE
DIREITOS AUTORAIS?
Por fim, esta obra abrange texto que traz as problemáticas da
arrecadação e distribuição dos direitos autorais e conexos decorrentes
da execução pública da música. Trata-se do artigo intitulado DIREITO
AUTORAL E LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO: A QUESTÃO DO ECAD.
Dessa forma, salienta-se que este livro foi feito com extremo cuidado e
esmero, com uma principal finalidade: que o leitor tenha uma EXCELENTE
LEITURA!
Sidney Soares Filho1
Organizador

1

Doutor e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor), especialista em
Direito Público com área de concentração em Direito Constitucional pela Universidade Potiguar
(UnP) e em Direito Processual pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul); Professor da
graduação e pós-graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor); e de alguns cursos preparatórios
para concurso público. Coordenador da Pós-Graduação em Direito e Processo Penal e em Direito e
Processo Previdenciário. Analista Judiciário - Execução de Mandados (TJ/Ce)
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A PROTEÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DO AUTOR COMO
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
LA PROTECTION MORALE DE L`AUTEUR COMME UNE
INCITATION AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Matheus Víctor Sousa Soares1
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo clarificar o que se entende por fração
extrapatrimonial do Direito do Autor, mencionando os principais dispositivos
criados com o intuito de proteger o titular da obra de possíveis ofensas que ocorrem
além do aspecto patrimonial decorrente da criação intelectual. Busca-se mostrar
que o legislador tem cada vez mais preocupação com o acervo cultural nacional,
desenvolvendo astuciosamente meios que impedem a ocorrência de lesões ao autor
e consequentemente a fragilização da obra. Importante notar que tal problemática
é pertinente dado o surgimento e aprimoramento dos meios de comunicação. As
discussões relacionadas ao Direito de Autor em geral se restringem à obra como
objeto de negócio jurídico, isto é, seu aspecto patrimonial puro. No entanto, a
obra intelectual deve ser compreendida à luz da teoria dualista. Se, por um lado, é
possível que haja o retorno financeiro decorrente da comercialização da obra e com
isto o autor tenha uma perspectiva de renda, de outro deve-se enxergar o aspecto
moral, uma vez que a obra se constitui como um prolongamento da personalidade
do autor. Portanto, há que se falar em proteção desses direitos singulares, que são
assegurados pela Constituição Federal. Para a realização desses, é importante que o
intérprete se atenha a uma abordagem civil constitucional, a fim de oferecer maior
segurança para o autor e, por conseguinte, um incentivo ao esforço criativo no
sentindo de serem incluídas novas obras ao vasto acervo cultural brasileiro.
Palavras-chave: Direito de Autor. Proteção. Cultura.
RÉSUMÉ
Le présent travail a pour objectif clarifier ce que l’on entend par la fraction hors
bilan des droits de l’auteur, tout en faisant mention des principaux dispositifs créés
afin de protéger le titulaire de l’œuvre d’infractions possibles qui se produisent audelà de l’aspect patrimonial résultant de la création intellectuelle. Nous voulons
montrer que le législateur se préoccupe de plus en plus pour le patrimoine culturel
national en développant des mécanismes astucieux que empêchent la survenue
de dommages à l’auteur et par conséquent l’affaiblissement de son travail. Il est
1

Discente do curso de Direito da Universidade Federal de Campina Grande.
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important de noter que cette question est pertinente compte tenu de la création
et du développement des nouveaux moyens de communication. Les discussions
relatives aux droits d’auteur, en général, se limitent à travailler l’oeuvre comme
l’objet d’une acte juridique, c’est-à-dire, avec une conception purement patrimonial.
Cependant, le travail intellectuel doit être compris selon deux aspects, en accord
avec la théorie dualiste. Si d’une part, il peut y avoir des rendements financiers
dûs la vente de l’œuvre, ce qui contribue une perspective de revenu pour l’auteur;
d’autre part, il faut voir l’aspect moral, car l’ouvrage est conçu comme l’extension
de la personnalité de l’auteur. Par conséquent, nous devons parler de la protection
de ces droits individuels, qui sont garantis par la Constitution Fédérale du Brésil.
Pour y parvenir, il est important que l’interprète de la loi s’en tienne à une approche
civile constitutionnelle afin de fournir une plus grande sécurité à l’auteur et donc
une incitation à l’effort de création afin de pouvoir inclure de nouvelles œuvres à
l’immense patrimoine culturel brésilien.
Mots-clés: Droits d’auteur. Protection. Culture.

INTRODUÇÃO
Poucas coisas merecem tanta proteção quanto o fruto do esforço
intelectual humano. Seja um invento com aplicação industrial, seja uma
harmoniosa composição no piano, ou uma coletânea de contos e crônicas.
O fato é que o ordenamento jurídico deve se preocupar em oferecer todos
os mecanismos para que possam ser plenamente realizadas as intenções dos
criadores.
A criatividade mantém o homem caminhando rumo a um futuro de
possibilidades, onde uma ideia bem executada pode mudar a noção que se
tem da própria sociedade. Através do desenvolvimento cultural, é possível
alcançar a consolidação de valores que garantem um convívio equilibrado
entre os membros de determinado grupo social. Foi o que aconteceu com
a retomada democrática no nosso País, há algumas décadas, influenciada
diretamente pela música e pela poesia. Cantos eram constantes nas
manifestações e foram estes que deram força para que fosse forjada uma
Constituição verdadeiramente cidadã.
Nada mais coerente do que ter o constituinte tido a preocupação
de incentivar qualquer criação que tenha por fim aprimorar as qualidades
humanas, inserindo na própria Constituição enunciado que deixa explícita
a proteção não apenas patrimonial, mas também aos direitos que, apesar de
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não serem evidentemente pecuniários, geram à sua maneira riquezas aos
criadores. Merece ser mencionado que ao criador de obra intelectual, dar-se
o nome de autor e é este o titular dos direitos que serão objeto deste artigo.
O Direito de Autor, portanto, tem como premissa básica a proteção
àquilo que torna o homem singular: a sua capacidade inventiva no que
concerne a criação intelectual, adequadamente enunciada pela doutrina
clássica e pela lei autoral como sendo a emanação do espírito humano.
É bastante claro na doutrina e jurisprudência o entendimento de que
o Direito do Autor se encontra hoje como um direito de natureza especial,
mesclando um aspecto patrimonial que não existe dissociado de seu aspecto
moral, ainda chamado de fração extrapatrimonial. Essa proteção ao vínculo
já discutido que une autor à obra tem por objetivo não apenas proteger
o autor contra as ofensas sofridas corriqueiramente por terceiros, mas
também como meio de incentivar o desenvolvimento cultural. Um autor
protegido logicamente terá mais propensão a criar, pois considerará que a
segurança ofertada pelo sistema jurídico é suficiente para que seu interesse
de ver a obra difundida amplamente seja alcançado.

1 FUNDAMENTO BÁSICO DO DIREITO DE AUTOR
Formular uma teoria a respeito dos direitos provenientes da criação
de uma obra intelectual não era a maior das preocupações no passado. No
entanto, a produção de obras caminhou junto ao homem durante todo o
seu desenvolvimento e, em inúmeras ocasiões, o auxiliou na solução das
demandas do seu cotidiano. Com maestria, o autoralista Carlos Alberto
Bittar (2013, p.31) clarifica que:
Na Antiguidade, não se conheceu o Direito de Autor [...] embora
alguns autores procurem vislumbrar a existência de um ‘direito
moral’ entre os romanos em virtude da actio injuriarum, que
admitiam para a defesa dos interesses da personalidade. No
entanto, esse direito situava-se, ainda, em plano abstrato sem
estruturação própria

A despeito disto, o homem primitivo nas paredes das cavernas, nas
rochas lisas da encosta de um monte, em pedras achadas pelo caminho,
já dava provas de seu potencial inventivo ao retratar o cotidiano de sua
comunidade.
A PROTEÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DO AUTOR COMO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
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Esses primeiros grupos de homens ainda não tinham noção do que
seria arte, muito menos que aqueles desenhos, que ganhavam roupagem de
linguagem, mereciam alguma proteção. A força era o único meio existente
para resolver as situações conflituosas.
No entanto, o instinto básico os fazia reproduzir as cenas que viam
diariamente: a chuva que caía, os animais que caçavam, as pessoas que viam,
o fogo aparecia depois de uma tempestade, seus atos de coleta e caça. A
arqueologia, ciência que muito auxilia os juristas a fazerem essas pertinentes
digressões pela história, documenta que havia um propósito para que esses
homens procurassem deixar suas marcas.
Na ausência de uma linguagem tão articulada como a que viria se
formar nos séculos posteriores, esses homens procuravam passar o seu
conhecimento através de desenhos que serviam para instruir os mais jovens
sobre as formas que dispunham para sobreviver. Portanto, deve-se à arte o
gradual desenvolvimento da inteligência, ainda que não fosse reconhecida
assim pelos que a produziam. Sem essas obras primitivas, é provável que os
primeiros grupos não perdurassem.2
Dessa maneira, o Direito de Autor encontra o primeiro fundamento
no desenvolvimento do que o ser humano tem de mais rico: sua criatividade.
Sendo esta a matéria prima do Direito de Autor, merece toda a proteção que
possa ser ofertada dentro de um complexo normativo. Toda obra, portanto,
deve, para merecer proteção, ter o mínimo de criatividade que lhe garantirá
a originalidade que será essencial para determinar se há ou não violação de
direito de autor preexistente.3
É evidente, no entanto, e digno de nota, que não necessariamente um
elenco grandioso de direitos gera proteção mais eficaz, é preciso estimular
na sociedade a consciência de que a obra artística é um bem social. Com
autoridade, afirma Antônio Chaves (1987, p. 18) que:
A medida que vai se disseminando a cultura, que camadas mais
amplas da população atingem esse segundo grau de vivência que é
a escrita e a leitura, alarga-se a compreensão da indispensabilidade

2

3

“A criatividade humana é capaz de inventar, e é instigada pela busca de novos horizontes culturais,
bem como pela solução prática de demandas de sobrevivência. Arte e técnica se alternam na
realização mediadora entre homem em natureza’’. BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor, p.
13.
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral, 1980, p.17
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dos bens do intelecto, torna-se mais verdadeira a afirmação de
Cristo de que não só de pão vive o homem

Há a necessidade de proteger as obras provenientes do intelecto para
preservar os avanços da humanidade, uma vez que através da arte já foram
possíveis significativas mudanças no panorama social.4
Proteger a obra, o autor e todo o processo criativo – para que possa
a ideia ser externada sem que haja risco à reputação da obra e do autor,
bem como aos rendimentos provenientes da criação – são as maiores
preocupações do Direito de Autor.
Inúmeros povos antigos preocuparam-se com a proteção e deram
indícios de um estatuto básico para gerenciar os usos da obra intelectual.
Os Gregos e os Romanos tiveram particular preocupação com
alguns aspectos. A cidade de Atenas, deu passos interessantes rumo a
uma embrionária proteção, através de lei criada no ano de 330 a.C., que
ordenava que fossem depositadas cópias das obras dos três grandes clássicos
nos arquivos estatais. É o que aponta Leonardo Estevam de Assis Zanini
(2015) ao dizer que “com isso os atores e copistas deveriam respeitar o texto
depositado”.
Antônio Chaves (1987) constata que a produção intelectual grega
era estimada, uma vez que realizava concursos e coroava os vencedores
em praça pública com certa constância. No entanto, ainda segundo o
autor, os produtos da inteligência e da arte eram ainda compreendidos tão
somente como uma “coisa” que pertencia ao seu autor, o que dava margem
para que houve certa frequência de plágios. Para ele, “o plágio era, sem
dúvida, praticado e reconhecido, mas não encontrava outra sanção senão a
verberação ao prejudicado e a condenação da opinião pública”.
Nos séculos que se seguiram, a necessidade de um complexo normativo
próprio para a proteção dos direitos de autor foi percebida e, com isso, os
juristas iniciaram as infindáveis discussões centradas no Direito de Autor.
Indagou-se o quê seriam esses direitos, como deveriam ser protegidos, o
porquê de merecerem proteção, quem deveria gozar desses direitos após a
4

“[...] o sistema autoral, pela especificidade e importância de seu objeto, tem a precípua função
de ajudar a garantir o desenvolvimento do país. Isso porque a nação quem cuida de seus autores
estimula a educação de seu povo, favorece o desenvolvimento da cultura em seu território e valoriza
o que tem de mais importante e distintivo de seus atributos, qual seja, a riqueza de sua propriedade
intelectual. MENEZES, Elisângela Dias. Curso de Direito Autoral, p. 220.
A PROTEÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DO AUTOR COMO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

| 27

morte de seu titular originário, se deveria haver um prazo para a fruição. No
entanto, nada chamou mais atenção dos clássicos e modernos autoralistas
do que a natureza jurídica deste direitos.5
Por muito tempo, atentaram somente para o aspecto comercial do
Direito de Autor. A obra posta em circulação era uma mercadoria e não
mais que isso. O vínculo enxergado hoje entre o autor e a obra externada
não era reconhecido. Apesar de os Romanos terem notado que existia algo
entre o autor da obra e sua criação além da intenção de lucrar com as ideias
postas em circulação, eram ainda tímidas as considerações acerca do que
hoje chamamos de direitos morais da personalidade.6

2 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS DE AUTOR
Nem sempre foi claro que o Direito de Autor deveria se constituir
como um ramo autônomo do Direito.7 Por muito tempo, houve dúvida
quanto à sua natureza jurídica. Enquanto parte da doutrina o considerava
integrante do Direito Civil ou do Direito Comercial, o tratando como
Propriedade Imaterial e devendo ser estudado sob a égide dos princípios
desses dois grandes ramos, outra parcela compreendia que ele deveria ser
analisado em conjunto com os emergentes Direitos da Personalidade, não
passariam, pois, de uma forma particular pela qual seria manifestada a
personalidade, ignorando o aspecto econômico desses direitos.8 Elisângela
Dias Menezes (2007, p. 28) afirma categoricamente que:
5

6

7

8

“A taxinomia do direito autoral ainda fornece assunto às controvérsias de juristas, sociólogos
e homens das letras. E a principal razão de tamanha desarmonia na classificação dessa espécie
jurídica, é que ainda não se verificou a convergência das opiniões quanto à sua natureza e ao seu
conceito”. BEVILAQUA, Clóvis. Direito das Coisas, vol. I, p.237
“Pode-se notar que os romanos tinham consciência a cerca do direito moral e patrimonial do autor.
Apesar disso, não são conhecidas regras específicas a esse respeito e também não são conhecidos
casos em que os autores contestaram judicialmente o desrespeito à autoria”. ZANINI, Leonardo
Estevam de Assis. Direito de Autor, p.30
“ É um ramo jovem dentro da ordem jurídica. A sua autonomia legislativa só surgiu com a lei
nº5.988: até lá, a matéria tinha sua sede fundamental no Código Civil, nos arts. 649 a 673, sob
a epígrafe ‘Da Propriedade Literária, Científica e Artística’, como sabemos”. ASCENSÃO, José de
Oliveira. Direito Autoral, p.7
“Contudo, à medida que avançavam o progresso científico e o pensamento jurídico ao longo do
século XX, foram aos poucos descartadas essas duas colocações. Diante da respectiva insuficiência
para explicar as diferentes nuanças dos direitos em causa, em especial quanto à convergência de
direitos em órbitas diversas e o respectivo entrelaçamento no sistema autoral”. BITTAR, Carlos
Alberto. Direito de Autor, p. 29
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Historicamente, o Direito de Autor já foi associado a diferentes
ramos do Direito. Por seus atributos de patrimonialidade, foi
considerado Direito de Propriedade e, assim, inserido e codificado
como parte do Direito Civil [...] houve quem incluísse o Direito
de Autor no âmbito do Direito Empresarial

Influenciados pela origem internacional do Direito de Autor, tendo
na Convenção de Berna a lei brasileira encontrado inspiração para que a
matéria autoral gozasse de autonomia, muitos doutrinadores, analisando
sua relação com os Direitos Humanos, concluíram que deveriam ser
analisados sob a óptica do Direito Internacional.9 Outros enxergavam no
Direito de Autor aspectos trabalhistas e traçavam paralelos com o Direito do
Consumidor e os inúmeros ramos do Direito, o que impediria a vinculação
a um campo específico.10
A realidade que temos hoje no tratamento desses direitos é que
seriam uma espécie de direito especial que requer uma regulamentação
mais específica. Esse entendimento é partilhado por Carlos Alberto Bittar,
Antônio Chaves, Fábio Vieira Figueiredo e grande parte da doutrina mais
conceituada. Clóvis Beviláqua (1956, p. 233) elucida a esse respeito que:
Direito Autoral é o que tem o autor de obra literária, científica
ou artística, de ligar o seu nome às produções do seu espírito
e de reproduzi-las, ou transmiti-las. Na primeira relação é
a manifestação da personalidade do autor, na segunda, é de
natureza real, econômica

Os citados entendimentos possuem suas razões. É imperioso para
o jurista atribuir ao Direito de Autor uma significação comercial quando
observado o papel da obra de gerar lucros ao seu autor. A obra de fato
entra no circuito comercial similarmente a uma mercadoria proveniente do
esforço intelectual. O que importa é que a uma composição, uma pintura,
um livro, pode ser atribuído um preço. É possível alienar um livro, uma
partitura, um quadro de um pintor famoso. Disto não restam dúvidas.
No entanto, é da impossibilidade de alienar completamente a obra
que nasce o entendimento de que o Direito de Autor seria parte dos Direitos
9

10

“A obra literária ou artística, com maior ou menor intensidade consoante os tipos, é susceptível de
formas de utilização que vão além dos limites demarcados por fronteiras”, ASCENSÃO, José de
Oliveira. Curso de Direito Autoral, p. 33
MENEZES, Elisângela Dias. Curso de Direito Autoral, p. 28
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da Personalidade, constituindo, segundo a doutrina, o mais natural de todos
os direitos. O livro, a partitura e o quadro podem realmente serem vendidos
e gerarem um retorno financeiro ao autor. Contudo, o conteúdo do livro,
a criação da partitura, as pinceladas do quadro não podem por nenhum
valor serem transferidas a um terceiro que não teve participação efetiva no
circuito criativo.
Com isso, a obra nunca sairia da esfera pessoal, sempre estaria
ligada ao autor, em geral essa ligação é identificada pelo nome, que jamais
pode ser desligado da obra por constituir um direito reconhecidamente
irrenunciável. Com relação a esta questão, a doutrina moderna traz que
existem temperamentos quanto à influência da autonomia privada no
chamado direito de paternidade.11
A referida solução encontrada pelo legislador foi tratar o Direito de
Autor como sendo, ao mesmo tempo, pessoal e patrimonial. Digna de ser
chamada pela doutrina mais recente de “salomônica”, impacta diretamente
na construção de um conceito largamente aceito de Direito de Autor.
A respeito de uma possível definição, Carlos Alberto Bittar elucida
que é o ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas, advindas
da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas
compreendidas na literatura, nas artes e na ciência.12
O clássico autoralista deixa clara a existência de um direito patrimonial
que não concorre com um direito moral, este entendido como a parcela
que liga o autor à sua criação. Ambos devem coexistir, pois completam a
proteção que deve ser dada ao autor pelo ordenamento jurídico. Grande
parte da doutrina compartilha do pensamento do Bittar.
É o caso de Antônio Chaves que entende que seria um conjunto
de prerrogativas que a lei reconhece a todo criador intelectual sobre suas
produções literárias, artísticas ou científicas, de alguma originalidade.
O autor ainda completa, para que não restem dúvidas, que devem ser
protegidas tanto a parcela extrapecuniária por tempo indeterminado e a
fração patrimonial por toda a vida do autor e, após sua morte, com acréscimo
para os sucessores indicados na lei.

11
12

FIGUEIREDO, Fábio Vieira. Direito de Autor: Proteção e disposição extrapatrimonial. p.108
BITTAR, Calos Alberto. Direito de Autor, p.27
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Elisângela Dias Menezes diz que o Direito de Autor é considerado
como espécie do gênero Propriedade Intelectual e busca resguardar a
subjetividade do vínculo do criador com a sua obra, bem como possibilitarlhe a obtenção de frutos econômicos derivados da exploração comercial da
mesma.13
Hodiernamente, o Direito de Autor é entendido como sendo um
Direito Especial e a obra como uma propriedade imaterial decorrente
do intelecto. Tem assim o direito de autor um dúplice caráter real, isto é,
compõe-se de um direito moral, sendo este uma projeção da personalidade o
autor e um direito patrimonial, compreendido como a utilização econômica
do fluxo de ideias exteriorizado e fixado em suporte material. No entanto,
apesar de ser esse entendimento predominante, a doutrina tece algumas
críticas à teoria. A esse respeito Antônio Chaves (1987, p.14) diz que:
O inconveniente da teoria consiste em não acomodar o direito
de autor numa categoria preexistente, e de não fundá-lo sobre
uma noção única, cabendo ao intérprete apenas deduzir as suas
consequências, mas, ao mesmo passo, apresenta o mérito de levar
em conta exatamente os fatos

Os conceitos mencionados possuem em comum o entendimento
de que o Direito de Autor compreende uma parcela patrimonial que
é ao mesmo tempo atravessada por uma série de outros direitos que a
doutrina convencionou chamar de morais, termo este que merece alguns
esclarecimentos.

3 FRAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL
A gênese dos chamados direitos morais é germânica. Um antigo
documento alemão do ano de 1623, a ordenança de Nuremberg, reprimiu
o delito de contrafação independentemente de gozar o autor de algum
privilégio.14 Logo o Senado de Frankfurt declarou-se em decisão no mesmo
sentido no ano de 1660. Foi o início de uma série de medidas que fizeram
13
14

MENEZES, Elisângela Dias. Curso de Direito Autoral, p. 19
“Tem-se por contrafação, a publicação ou reprodução abusivas de obra alheia. O pressuposto é o da
falta de consentimento do autor, não importando a forma extrínseca, o destino, ou a finalidade, da
ação violadora.” BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor, p. 164
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com que fosse reconhecido o direito de autor, bem como sua incidência
pessoal em toda a Europa.
Largamente utilizado pela doutrina, o termo “Direitos Morais” se
refere àqueles direitos que atravessam o aspecto patrimonial. Eles não podem
ser renunciados ou alienados. Logo, não pode o autor dispor desses direitos,
seja gratuita ou onerosamente. A qualidade de autor, portanto, não pode ser
conferida a um terceiro pela vontade daquele que exteriorizou a obra. Não
pode Cláudio escrever um livro e atribuir sua autoria a Pedro mediante uma
remuneração. Não é permitido que Maria, tendo esculpido em uma peça de
concreto bela escultura, faça com que todos os direitos recaiam sob Luísa,
ainda que altruisticamente. Ao tratar da questão, Elisângela Dias Menezes
(2007, p.68) arremata que:
O caráter de inalienabilidade do direito moral de autor justificase ante a impossibilidade de sua disposição. [...] O direito moral
do autor é intrínseco à personalidade do mesmo e tal vínculo não
é passível de transferência a terceiros. Uma vez autor, suportará o
seu titular os ônus e também as prerrogativas dessa condição até
o fim de seus dias.

Clóvis Beviláqua, por sua vez, diz perceber no direito autoral uma
parte pessoal, íntima, inalienável e perpétua que se denomina direito moral
do autor e outra parte econômica ou patrimonial, que constitui a propriedade
imaterial. Complementa, ainda, dizendo que, ao comprar um livro a um
livreiro é adquirida a propriedade, direito real, de um objeto corpóreo, mas
não seu conteúdo espiritual, embora nele colha ideias e noções que se utilize
para o seu gozo intelectual. Da mesma maneira, o pintor que aliena seu
quadro não está também transferindo a sua concepção e sim a matéria em
que a objetivou.15 Fábio Vieira de Figueiredo (2012, p.65) também comenta
a respeito da questão:
Os direitos extrapatrimoniais do autor são indisponíveis,
intransferíveis e irrenunciáveis [...] não pode a obra ser
desvinculada da pessoa do autor, sob pena de perder não só a sua
originalidade, mas toda a sua finalidade, já que está intimamente
ligada às convicções espirituais e intelectuais do autor

15

BEVILAQUA, Clóvis. Direito das Coisas, vol I, p. 239
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No entanto, a doutrina tem criticado severamente o termo utilizado
para se referir a esses direitos pessoais que reconhecem um vínculo perpétuo
entre autor e obra. Diz Oliveira Ascensão que o termo é impróprio, pois
pode dar a entender que o direito de autor comporta setores não éticos.
Ressalta ainda que o termo “direitos morais” foi importado sem tradução
correta da língua francesa. O significado se torna, assim deveras estranho à
língua portuguesa.16
Contudo, ainda é o termo mais utilizado pela doutrina brasileira,
apesar de que tem se procurado uma expressão que possa significar com
mais precisão o que se entende por esses direitos, que se ligam diretamente à
personalidade do criador, mas que não podem ser conceituados da maneira
como são os direitos da personalidade elencados no Código Civil.17 Pontes
de Miranda utiliza a expressão “direito autoral de personalidade”, enquanto
outros, como Oliveira Ascensão, utilizam “direitos pessoais do autor” para
evitar que o termo incorreto repercuta.
A fração extrapatrimonial do autor, segundo Fábio Vieira de
Figueiredo, deveria ser analisada como estando na faixa de tutela dos
direitos da personalidade, mais precisamente na fração que o autor chama
de “integridade intelectual”. Indicando que não há dúvidas que o direito de
autor guarda íntima relação com os direitos da personalidade, pois ambos
encontram arrimo na noção de uma cláusula geral que protege o homem e
sua dignidade.18
Conceitua Carlos Alberto Bittar os direitos morais do autor como
sendo vínculos perenes que unem o criador da obra, isto é, a pessoa que
concebe e materializa a obra do engenho, para a realização da defesa de sua
personalidade. Justifica o reconhecimento desse vínculo pelo fato de toda
obra ser criação única do espírito e da cultura.19
Diz Elisângela Dias Menezes que o direito moral de autor assume
um caráter de proteção à subjetividade do autor, através da conservação e
do respeito à sua personalidade criativa. São esses direitos personalíssimos,
16
17

18
19

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral, p.71.
“Outros falam ainda em direitos personalíssimos par a abranger a mesma realidade, mas o
superlativo não se justifica, pois dizendo direito pessoal já dizemos tudo” ASCENSÃO, José de
Oliveira. Direito Autoral, p.71.
FIGUEIREDO, Fábio Vieira. Direito de Autor: Proteção e Disposição Extrapatrimonial, p. 63.
BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor, p. 69.
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inerentes à própria condição de autor, o que garante que eles tenham status
de direito fundamental.20
A obra, como visto, acompanha o autor até o fim de seus dias e
alguns desses direitos, mesmo que de natureza pessoal, passarão aos seus
sucessores, que gozarão pelo tempo determinado em lei. No entanto, a
irrenunciabilidade e inalienabilidade não são as únicas características
desses direitos.
Existem ainda, como características dos chamados direitos morais
do autor, a impenhorabilidade, imprescritibilidade, a perpetuidade e a
pessoalidade.21 Essas características podem ser tomadas como secundárias,
mas sem prejuízo de sua importância, pois decorrem das dos atributos
citados que impedem o exercício arbitrário por parte do autor.
É inegável a existência dos direitos morais do autor, independentemente
do termo usado para se referir a esse reconhecido vínculo perene. Há uma
fração que merece ser tão protegida quanto aquela econômica. Foi sensível
o legislador ao manifestar esse entendimento na Lei 9.610/98 em seu artigo
22 que diz pertencerem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre
a obra criada. Nos artigos seguintes, se preocupou também em enumerar
quais seriam esses direitos e legou à doutrina o dever de compreender suas
dimensões.

4 A TUTELA DA FRAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL NO SISTEMA
UNIONISTA
As dúvidas quanto a essência do Direito de Autor juntamente com
as influências culturais e políticas fizeram com que surgissem três sistemas
legislativos: o comercial, o coletivo e o individual ou unionista.
O sistema comercial foi adotado pelos países que receberam, direta
ou indiretamente, a influência dos Estados Unidos e da Inglaterra em sua

20
21

MENEZES, Elisângela Dias. Curso de Direito Autoral, p. 67.
“A pessoalidade é da própria essência do direito moral, já que esse protege exatamente o vínculo
individual, subjetivo e único entre autor e obra. A perpetuidade indica que tal vínculo é permanente,
não se esgotando nem mesmo com a morte do autor. Já a imprescritibilidade, derivada desse caráter
eterno do vínculo moral, é a reafirmação quanto à possibilidade de sua defesa jurídica em qualquer
tempo. MENEZES, Elisângela Dias. Curso de Direito Autoral, p. 69.
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concepção do que seria o Direito de Autor. Neste sistema, predomina uma
preocupação com a utilização econômica da obra, isto é, a faculdade que
tem o autor de usar ou mesmo autorizar a utilização da obra.22 Utiliza para
proteger a obra, portanto, o sistema conhecidamente chamado de Copyright,
que teve origem ainda no século XVIII na Inglaterra.
Esse sistema foi internacionalizado durante a Convenção de Genebra,
que aconteceu paralelamente à Convenção de Berna, tendo também como
objetivo discutir acerca da proteção da obra e do seu autor. Segundo o
documento oriundo dessa convenção, exige-se uma cerca formalidade
para que possa ser adquirida a exclusividade no uso da obra. Muitas das
nações que escolheram o sistema unionista, no entanto, ansiando por
uma proteção mais ampla, também reconheceram o sistema advindo de
Genebra e procuraram respeitá-lo quando necessário, sem prejuízo ao
elenco normativo adotado internamente em conformidade com Berna.
Pertinentemente, diz Elisângela Dias Menezes (2007, p.35) que:
Embora não tenha revogado o sistema comercial, tal adesão
representou uma forte intenção americana em abolir as
formalidades como requisito para a proteção ao Direito de Autor.
Alguns aspectos do direito moral unionista também acabaram
por ser aceitos no sistema americano [...] o fato é que resta à nação
americana duas únicas opções: ou aceita e efetivamente passa a
respeitar a proteção legislativa do sistema unionista, ou corre o
risco de permanecer ilhada, em um sistema jurídico próprio que
pouco se comunica com o resto do mundo.

Na Rússia, preservar os dos Direitos de Autor era considerado uma
prioridade, justamente pela consciência do Estado de que uma melhor
proteção garantia a expansão da cultura. Foi adotado então o sistema
coletivo, sob forte influência política. Nesse sistema, o Direito de Autor era
visto como uma forma de auxiliar o alcance do progresso do socialismo.23
Adotado pela França24 e, portanto, também conhecido como sistema
francês ou europeu, ou ainda sistema unionista, nasceu das discussões
22
23
24

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor, p. 71
BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor, p. 28
“Na França, após a Revolução, em 1791 a Assembléia Constituinte considerou o direito de autor
como a mais sagrada, a mais legítima, a mais pessoal de todas as propriedades”. FIGUEIREDO,
Fábio Vieira. Direito de Autor: Proteção e Disposição Extrapatrimonial, p.16
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ocorridas na Convenção de Berna, marco para o surgimento de inúmeros
mecanismos de proteção autoral, inclusive no Brasil.25 Tem como princípios
os seguintes: princípio do tratamento nacional; princípio da garantia dos
mínimos convencionais; princípio de determinação do país de origem da
obra; princípio da conformidade da legislação interna.26 Tais princípios
serão responsáveis por dar segurança ao sistema nascido da Convenção
de Berna e torná-lo, assim, o marco para o reconhecimento da fração
extrapatrimonial do Direito de Autor.
Os países signatários da Convenção incluíram na regulamentação dos
direitos autorais, premissas básicas que reafirmam o comprometimento do
Estado com o desenvolvimento da cultura. Fica-se anotado que esse sistema
se preocupa de maneira equânime com a defesa da personalidade e do
direito real gerado pela comunicação da obra, sendo preservado o interesse
da sociedade nas obras que se somam ao patrimônio cultural.27 Elucida
Oliveira Ascensão (1980, p. 35) que: “Esta [convenção] continua hoje a
ser o instrumento padrão do direito de autor internacional. Tecnicamente
impecável, é fortemente protecionista”.
Nesse sistema, temos que o autor não pode gerir a obra arbitrariamente,
precisando sempre observar, ao negociar os direitos decorrentes da sua
criação, certos limites expressos na Lei 9.610/98. Também não pode ser
cobrado do autor o prévio registro ou qualquer outra formalidade para que
haja proteção de seus interesses, deixando sempre em evidência que o que se
está protegendo é a manifestação concreta do espírito criador.28
Dessa maneira, foi em Berna que a Fração Extrapatrimonial dos
direitos de autor ganhou força e mereceu o desenvolvimento de estatutos
obrigacionais que levassem em consideração a obra como sendo também
uma projeção da personalidade do autor.
É a obra um ideal plasmado em dado suporte material, fruto das
experiências pessoais e da sua criatividade, critério mínimo para que a
proteção da obra seja considerada necessária. Essa parcela funciona, dentro
do sistema unionista, como base e limite para as relações provenientes da
criação. Com lucidez, diz Bittar (2013, p.112) que:
25
26
27
28

MENEZES, Elisângela Dias, Curso de Direito Autoral, p.30
FIGUEIREDO, Fábio Vieira. Direito de Autor: Proteção e Disposição Extrapatrimonial, p. 148
BITTAR, Carlos Alberto. Curso de Direito de Autor, p. 107
FIGUEIREDO, Fábio Vieira. Direito de Autor: Proteção e Disposição Extrapatrimonial, p. 17
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É base das obrigações porque apenas o autor pode autorizar a
reprodução ou representação da obra, resultando, em qualquer
uso, relações que permanecem dependendo, cada uma, do
mesmo direito; e limite, porque as obrigações assumidas pelo
autor sempre se mantêm balizadas pelos contornos do direito
moral

Tal afirmação denota que o exercício da autonomia privada no
campo do direito de autor deve ser cauteloso, uma vez que a obra não deve
ser considerada como sendo mais uma mercadoria. Seu aspecto moral, isso
afirma parte da doutrina, se sobrepõe ao valor econômico da obra. Dessa
maneira, em situações nas quais haja confronto entre os dois aspectos, deve
a fração extrapatrimonial prevalecer sobre a outra, pois os ganhos advindos
da obra não são mais importantes que a preservação da personalidade do
autor manifestada no suporte material em questão. No entanto, apesar de
não haver unanimidade quanto à aplicação da autonomia privada na fração
extrapatrimonial do direito de autor29, em relação aos direitos patrimoniais
ela é plenamente aceita, desde que não descaracterize o vínculo pessoal que
deve prioritariamente protegido segundo as diretrizes de Berna.
Há, portanto, dentro do sistema unionista, o alcance limitado das
obrigações que podem ser assumidas pelo autor, bem como a impossibilidade
de cessão absoluta desses direitos e a interpretação estrita dos negócios
jurídicos celebrados pelo autor, sendo esta última orientação incursa na
lei de proteção autoral, precisamente em seu artigo 4º o qual deixa claro
que, em caso de dúvida quanto à transferência dos direitos, não devem ser
considerados que foram estes cedidos completamente.30
Essas orientações estão relacionadas aos direitos morais presentes na
convenção de Berna e enumerados de maneira ímpar pelo legislador na Lei
9.610. São eles, pelo artigo 24: direito de paternidade; direito ao ineditismo;
direito à integridade; direito de modificação; direito de arrependimento;
direito de acesso. Tem o direito de ter seu nome ligado à sua criação o autor,
independentemente de como queira apresentar essa ligação, seja por meio
29

30

“A doutrina não é unânime e nem pacífica acerca da possibilidade de atuação da autonomia privada
no campo dos direitos pessoais. No entanto, podemos observar em nomeados autores privatistas a
margem de atuação em que tencionamos aplicar a incidência do instituto da autonomia privada”.
FIGUEIREDO, Fábio Vieira. Direito de Autor. Proteção e Disposição Extrapatrimonial, p. 102
BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor, p. 113
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de pseudônimo, abreviatura ou outro método que julgue ser adequado
para representá-lo. Também não pode ser feita qualquer modificação que
descaracterize a obra, como também não pode ser alterada sem autorização
expressa do seu autor.
Pode ainda acontecer de o autor preferir retirar a obra de circulação
e, para tanto, foi previsto na lei de direitos autorais a possibilidade de ser
interrompida a comunicação da obra ao público. Com o surgimento da
internet, tem esses direitos merecido uma nova roupagem.31
A proteção desses direitos é crucial e deve envolver um conjunto
sancionatório próprio constituído por medidas que possam oferecer aos
titulares uma tutela adequada tanto em relações contratuais quanto nas
extracontratuais.32
No sistema unionista, são muitos os métodos utilizados para se
tutelar os direitos de autor. O criador da obra pode encontrar nesses meios
a segurança necessária para galgar a ampla difusão de sua criação. Pode
também a sociedade se beneficiar destes mecanismos para que a obra
possa ser conhecida da maneira que foi concebida pelo autor, sem que
modificações fraudulentas descaracterizem a mensagem originalmente
contida na criação.
A obra não encontra proteção apenas no âmbito penal, mas também
é protegida administrativamente e através de mecanismos oriundos do
Direito Civil, sendo este um dos principais diferenciais na proteção desses
direitos. Apesar de o sistema adotado pelo Brasil não obrigar que o titular
registre a obra, isso pode ser feito e servir como meio probatório caso haja
a necessidade de se provar, por exemplo, a autoria da obra. Nesse sentido,
Oliveira de Ascensão (1980, p. 293):
O direito de autor dispõe para sua tutela de numerosos meios
de caráter preventivo. Os mais importantes de todos são as
intervenções de entidades públicas que os autores e seus
representantes podem provocar. Nos restantes ramos de direito
privado a situação é diferente. Os particulares debatem entre si
as suas pretensões contrastantes. Se não chegam a um acordo,
31
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“Infelizmente, porém, o desenvolvimento da tecnologia não obedeceu aos padrões éticos e legais de
conduta esperados dos cidadãos e das instituições” MENEZES, Elisângela Dias. Curso de Direito
Autoral, p.125
BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor, p. 149
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recorrem aos tribunais. Mas no Direito de Autor, antes da fase
contenciosa, pode dar-se numerosas intervenções de entidades
públicas, com vistas à sanação de litígios potenciais ou atuais
entre os interessados.

É oportuno evidenciar o que diz o renomado autor português a
respeito de uma particularidade do direito de autor: existem várias formas
de evitar que a questão necessite ser levada à apreciação judicial. O autor,
quando vítima de uma ofensa aos seus direitos, pode buscar solucionar a
questão por meio de acordos fazendo uso do recurso da arbitragem, que
deve ser encorajada não só em relação ao direito do autor, mas também
diante de outras demandas a fim de desafogar o judiciário brasileiro.
Outra questão merece ainda esclarecimentos. Várias são as entidades
que se destinam a lutar pela concretização dos direitos de autor. Em geral,
o autor que busca uma melhor proteção pode encontrar em associações
uma ferramenta poderosa para a defesa de seus interesses, uma vez que há
maior dificuldade de buscar sozinho a repressão de práticas ofensivas que
porventura possam vir a ocorrer, sendo valiosa a existência de grupos de
pessoas que se propõem a auxiliar o autor na concussão de seus objetivos.33
A respeito dessas associações, Elisângela Dias Menezes (2007, p. 144) diz
que:
O objetivo dessas associações, como o próprio nome indica, é o
de gerir coletivamente os direitos autorais e de seus titulares. Para
isso, estão normalmente autorizadas a fazer, em nome de seus
associados, todo o trabalho de cálculo, arrecadação, fiscalização
e tutela desses direitos, inclusive representando-os em juízo
quando necessário.

No plano administrativo, ressalta Bittar, perante as estruturas do
Poder Executivo Federal, podem ser tomadas certas providências para
assegurar a proteção da obra. Perceba que diz ele “assegurar” e não “adquirir”

33

“O problema pôs –se inicialmente sobretudo para o autor dramático. Ele não tem condições de estar
presente em todo lado, autorizando a representação da obra, fiscalizando os espetáculos, cobrando
as quantias devidas, reagindo a violações, e assim por diante. Surgem por isso sociedades de autores
dramáticos que intervêm como mandatárias destes na defesa e cobrança dos seus direitos. E, como o
autor, desde que sua obra ganhe aceitação, não pode prescindir delas, elas tornam-se cada vez mais
potentes, como mediador indispensável entre o autor e o utente”. ACENSÃO, José de Oliveira.
Direito Autoral. p. 340
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a proteção da obra, deixando claro que o autor não precisa se prender a essas
formalidades caso assim prefira, salvo o depósito de exemplares, que não
é facultativo como são as outras medidas.34 São elas: o registro da obra, a
menção de reserva e o deposito de exemplares.
Como discutido anteriormente, o registro não é obrigatório, já
que, de acordo com Berna, a obra não impõe a necessidade de maiores
formalidades para ser protegida. Este poderá ser, entretanto, requerido
pelo autor junto ao órgão correspondente. Contudo, a fim de controlar as
publicações feitas no Brasil, exige-se das gráficas e editoras uma remessa
de cada obra impressa em dez dias após o lançamento. Segundo o Decretolei 824 de 1969, está presente na necessidade do depósito, o espírito de
preservação da memória cultural do País, clarificando, mais uma vez, que,
ao proteger a obra e consequentemente o autor, se busca o desenvolvimento
cultural do povo brasileiro.
O elenco de sanções administrativas é variado, pode o ofensor
ser multado, na suspensão de um espetáculo irregular ou mesmo na
sua divulgação, quando está não for feita da maneira correta ou, mais
drasticamente, pode haver a cassação da licença concedida para a utilização
da obra.
A obra também recebe proteção no âmbito civil. Qualquer violação
que haja aos direitos autorais deve ser tutelada pelo direito civil, gerando
direito, por exemplo, de o titular requerer uma indenização pelos danos
sofridos. Dada a dualidade do direito de autor, tem a doutrina considerado
difícil resolver questões que envolvem o chamado “dano extrapatrimonial”.
Há dúvida quanto a função da indenização nessa situação, sendo esta
insuficiente para sanar o dano ocorrido, já que atinge diretamente o que
tem o autor de mais precioso: sua personalidade projetada na obra, fruto de
seu trabalho e de suas experiências pessoais. Com particular clareza, Fábio
Vieira de Figueiredo (2012, p. 133) afirma:
Ocorre que o dano extrapatrimonial, como visto, dificilmente
poderá contar com uma reparação última e total que restaure o
direito extrapatrimonial tutelado. Contudo, por óbvio que é, não
há possibilidade de reparação efetiva do dano extrapatrimonial,
há, sim, a possibilidade de uma compensação ao ofendido
34

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor, p. 151
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Penalmente também a obra é protegida. São delitos, portanto,
previstos nos artigos 184 e 185 do Código Penal. A proteção penal da matéria
em apenas dois artigos fez com quê a doutrina questionasse inclusive o
respeito aos princípios basilares do Direito Penal. Oliveira Ascensão deixa
claro que deveriam ser maiores as preocupações do legislador ao tratar de
criminalizar as práticas ofensivas aos direitos autorais. Apenas dois artigos
são insuficientes para que se possa lidar com as várias maneiras de se violar
esses direitos, quer seja no aspecto patrimonial, quer seja o aspecto moral.35
Apesar de bastante protegido civil, penal e administrativamente,
ainda são correntes as violações aos direitos de autor. O sistema adotado
no Brasil felizmente está ancorado com segurança na Convenção de
Berna e demais documentos internacionais de proteção o que garante um
contínuo desenvolvimento da matéria. Quanto à fração extrapatrimonial,
reconhecidamente, com o Código Civil de 2002 e com a previsão
constitucional, esta experimenta um de seus momentos mais importantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há com analisar os direitos de autor de maneira superficial.
O potencial criativo é algo estudado rotineiramente pelas várias áreas
do saber. A psicologia procura entender sua origem e funcionamento, a
história seu desenvolvimento, a literatura sua estrutura. O Direito, por sua
vez, se preocupa em proteger o resultado do esforço intelectual, o fruto da
criatividade em si e, através dele, resguarda os interesses de seu titular.
Ao sistematizar o direito de autor, o homem ainda teve de lidar com
outras situações. Sabendo que toda obra que emanasse do espírito humano
merecia ser protegida, teve de desenvolver uma estrutura que pudesse
suficientemente defender tanto o titular contra possíveis violações, quanto
a obra.
As dúvidas quanto à natureza jurídica do direito de autor, embora
tenham convergido para a aceitação do aspecto pessoal-patrimonial, ainda
merecem formulações mais precisas. É esse o papel do autoralista moderno.
Deve este buscar maneiras aliar a tutela das obras intelectuais com os novos
35
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meios de proliferação da arte que surgiram com o aprimoramento dos
meios de comunicação.
Enfaticamente, são os direitos morais do autor, isto é, a fração
extrapatrimonial que merece particular atenção. O criador e a obra devem
ser entendidos como inseparáveis. As relações comerciais não podem
apartá-los, nem a morte do autor pode retirar deste e passar para outro esse
vínculo.
Protegido eternamente de maneira atenta, os direitos extrapatrimoniais
deverão sempre ser lembrados, mas sem prejuízo aos direitos econômicos,
que devem ser gozados plenamente pelo autor segundo as diretrizes
estabelecidas internamente e inspiradas nas Convenções relativas à matéria.
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DIREITO AUTORAL E LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO: A QUESTÃO
DO ECAD
COPYRIGHT AND FREEDOM OF ASSOCIATION: THE ISSUE OF
ECAD
Lucas Baffi Ferreira Pinto1
RESUMO
O artigo objetiva o aprofundamento do estudo do Direito autoral a partir do
Princípio da Liberdade de Associação, traçando a relação entre os dois institutos.
Este princípio é fundamental no Estado Democrático, uma vez que as pessoas
são livres para unirem-se com objetivo de satisfazer necessidades próprias ou
de uma coletividade (objetivos econômicos, religiosos, altruísticos, etc.). Nossa
Constituição Federal garante plena liberdade de associação (art. 5º, XVII), sendo
defeso ao Estado a interferência no funcionamento das associações (art. 5º, XVIII).
A partir disso, analisa-se a questão sobre o prisma da obrigatoriedade de associarse ou não. O ECAD - órgão responsável pela arrecadação dos direitos autorais no
Brasil - é mantido por sociedades arrecadadoras. Para receber valor decorrente de
direito autoral é obrigatório que o titular filie-se a uma sociedade arrecadadora,
e é nesse ponto que se inicia o debate proposto, de um lado o direito do autor e
do outro a liberdade de associação. A partir dessa abordagem, faz-se uma análise
dos princípios e garantias fundamentais sob o aspecto dos direitos autorais no
ordenamento jurídico brasileiro e, ainda, a questão da liberdade de associação e
a obrigatoriedade de filiação ao ECAD, bem como o conflito entre os princípios
constitucionais. Além disso, para melhor entendimento do tema proposto para
reflexão, será abordada a distinção entre direito autoral e direito conexo, além do
enquadramento jurídico do direito autoral no Brasil e em outros países. No cerne
do debate proposto, destaca-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal
a respeito da questão, que, através da ponderação de garantias constitucionais,
buscou pacificar o tema.
Palavras-chave: Direitos Autorais. Liberdade de Associação. ECAD.
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ABSTRACT
This paper aims to study the deepening in relation to the principle of freedom
of association and its relationship with the Copyright Law. This principle is
fundamental in a democratic state, since people are free to join in order to satisfy
their own needs or a group need (economic objectives, religious, altruistic, etc.).
Our Federal Constitution guarantees full freedom of association (art. 5, XVII),
and, at the same time, reserve to the state the right interfere in the functioning of
associations (art. 5, XVIII). From this, it analyzes the question of the point of view
of obligation to join or not the association. The ECAD – association responsible
for regulating copyright in Brazil - is held by collecting societies. To receive value
from copyright is required for the proprietor to join to a collecting society, and
this is where begins the proposed debate, on one hand the author’s right and, on
the other hand, freedom of association. From this approach, it is made an analysis
of the basic principles and guarantees under the copyright aspect of the Brazilian
legal system, and also the issue of freedom of association and the obligation of
membership in ECAD, as well as the conflict between the constitutional principles.
At the heart of the proposed debate, there is the position of the Federal Court
of Justice on the issue, which, through the balance of constitutional guarantees,
sought to pacify the subject.
Keywords: Copyright. Freedom of Association. ECAD.

INTRODUÇÃO
Para alcançar tais objetivos, o presente artigo está estruturado da
seguinte forma: precedido de breve introdução, o título 1 (que compõe o
desenvolvimento, juntamente com o título 2) traz uma abordagem inicial
sobre princípios e garantias fundamentais, analisando-os sob o aspecto do
direito autoral no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, aborda a
questão da liberdade de associação e a obrigatoriedade de filiação ao ECAD,
bem como o conflito entre os princípios constitucionais.
O título 2, após breve histórico sobre os direitos autorais, no sentido
de contextualizar o tema estudado, tratará da diferença entre estes e direitos
conexos, abordando de que forma essa distinção é importante em matéria
de arrecadação e distribuição dos direitos patrimoniais decorrentes de uma
obra. Trazendo, também, a legislação pertinente ao tema (Lei 9.610/98) e o
enquadramento jurídico dos Direitos Autorais no Brasil e em outros países.
No título 3 (conclusão), a partir de um estudo de caso, visando à reflexão
do tema, analisa-se a questão a partir do julgamento do Supremo Tribunal
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Federal. O julgamento da Corte decide acerca da constitucionalidade da
obrigatoriedade do titular de direito autoral associar-se para receber valores
decorrentes de direitos autorais junto ao ECAD, tendo em vista impetração
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2054.

1 PRINCÍPIOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As normas que definem os direitos e garantias fundamentais visam,
em sua essência, limitar o poder e a atuação do Estado para com o povo.
A visão de democracia (ocidental) é o poder delegado pelo povo aos seus
representantes, porém esse poder não é, de forma alguma, absoluto, motivo
pelo qual foram instituídas limitações, previstas como direitos e garantias
individuais e coletivas dos cidadãos. Ainda neste diapasão, é importante
destacar a eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais, uma
vez que são aplicas, não só do Estado para o povo, mas entre os cidadãos.
Essa relação cidadão-estado e vice versa é muito bem apresentada no
texto abaixo, na medida em que os direitos fundamentais cumprem
a função de direito de defesa dos cidadãos sob uma dupla
perspectiva: 1) constituem, num plano jurídico-objetivo, normas
de competência negativa para os poderes públicos, proibindo
fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica
individual; 2) implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de
exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva)
e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar
agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa).
(CANOTILHO, 1994, p. 541)

É importante, ainda, apresentar a moderna classificação dos direitos
e garantias fundamentais em primeira, segunda, terceira e, para alguns,
quarta geração. A classificação é baseada na ordem histórica, na medida
em que passaram a ser reconhecidos constitucionalmente. Destaca Celso de
Mello (1995, p.39):
Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e
políticos) - que compreendem as liberdades clássicas, negativas
ou formais - realçam o princípio da liberdade e os direitos de
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) - que
se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas -
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acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração,
que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos
genericamente a todas as formações sociais, consagram o
princípio da solidariedade e constituem um momento importante
no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos
direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais
indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.

Nesse contexto da limitação da atuação do Estado, merece destaque
a diferença feita pela doutrina entre direitos e garantias fundamentais.
Garantias fundamentais são consideradas disposições meramente
declaratórias ao passo que os direitos são disposições assecuratórias
daquelas. Para Canotilho (2003, p. 49), as garantias são instrumentos de
proteção dos direitos, o que chama de caráter instrumental das garantias.
Pode-se acrescentar, ainda, no mesmo sentido, que os direitos
representam só por si certos bens, as garantias destinam-se a assegurar a
fruição desses bens, concluindo que as garantias são acessórias e os direitos
são principais.
1.1 Liberdade de Associação
O Princípio da Liberdade de Associação é corolário em nosso
Estado Democrático de Direito. Este princípio é destinado à satisfação de
necessidades de vários indivíduos que se reúnem com um fim lícito, “sob
uma direção comum” (MENDES, 2013, p. 467). Ao associarem-se, os
indivíduos, através da cooperação, expandem as potencialidades do grupo,
podem estabelecer metas econômicas a serem alcançadas e, ainda, se unirem
para defesa do grupo. Os fins de uma associação são diversos, podendo
ser para fins religiosos, altruísticos, de defesa de interesses individuais ou
coletivos, entre outros.
Após a Segunda Guerra Mundial, a livre associação ganhou
importância, inicialmente na Europa. Destaque para a Constituição Italiana
de 1947, que garantia a associação para fins não repelidos pela legislação
penal, sendo dispensada a autorização dos Poderes Públicos. Em 1949, a
Alemanha seguiu o mesmo caminho, estampando o direito no artigo 9° da
Constituição. Posteriormente, a Constituição portuguesa de 1976 incluiu
o Princípio da Livre Associação em seu artigo 46, e diversos outros países
incluíram em seu ordenamento jurídico posteriormente.
DIREITO AUTORAL E LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO: A QUESTÃO DO ECAD

| 47

Na América, merece destaque a frase de Tocqueville (1997, p. 42), a
respeito do direito de associação nos Estados Unidos da América, “o direito
de associação é uma importação inglesa e existiu desde sempre. O uso deste
direito passo hoje para os hábitos e costumes”, deste modo, tornou-se uma
proteção contra a tirania.
Por esse motivo, o Princípio da Liberdade de Associação está
intimamente ligado ao Estado Democrático de Direito, à proteção da
dignidade da pessoa, à autonomia da vontade, à liberdade de expressão,
aos direitos do autor de uma obra, etc. Sob o aspecto deste ultimo é que
vamos focar o estudo desta deste artigo, fazendo uma interpretação à luz
do Princípio da Liberdade de Associação previsto na Constituição Federal,
artigo 5º, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI.
1.2 Liberdade de Associação e a Filiação Junto ao ECAD
A associação é criada quando há um fim, um objeto social lícito,
podendo ser comercial ou não. O ECAD (Escritório Central de Arrecadação
e Distribuição) é uma entidade criada pela lei nº 5.988 de 1973, sem fins
lucrativos, para promover a gestão coletiva de direitos autorais, atuando com
centralização administrativa. A lei 9610/98 revogou a Lei 5.988/73, porém
manteve a previsão de um Escritório Central de Arrecadação e Distribuição,
que deve ser mantido pelas associações de titulares de direitos autorais
(art. 99 da lei 9.610/98), também chamadas de sociedades arrecadadoras.
É expressamente proibida a filiação direta ao ECAD, devendo ser feita
arrecadação por este para posterior pagamento as sociedades. O objetivo
dessa regra é evitar a cobrança em duplicidade, pois a cobrança será feita
somente pelo ECAD.
A Lei de Direitos Autorais prevê que, a partir da filiação de um titular
de direito autoral a uma das sociedades arrecadadoras, estas tornam-se
mandatárias de seus associados e podem, inclusive, praticar todos os atos
necessários à defesa dos direitos autorais na cobrança, tanto de forma
judicial, quanto extrajudicial.
O associado não pode pertencer a mais de uma sociedade para gestão
coletiva, podendo transferir-se a qualquer tempo, desde que a comunicação
seja feita por escrito, a fim de que a sociedade tome conhecimento. Outro
ponto importante é que as sociedades estrangeiras, que tenham sede no
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exterior, serão obrigatoriamente representadas por sociedade nacional,
como prevê o artigo 97 da lei 9.610/98.
Não há espaço no presente artigo para emissão de juízo de valor a
respeito do presente tema, o que se propõe é uma análise da questão da
filiação dos titulares de direitos autorais junto ao ECAD, através das
sociedades arrecadadoras, à luz do princípio constitucional da Liberdade
de Associação.
1.3 Conflito Entre Princípios Constitucionais
No presente item, vamos analisar o conflito entre princípios
constitucionais e de que forma essas controvérsias podem ser resolvidas
quando estamos diante desses conflitos, conforme assinala Gilmar Mendes
(2013, p. 235):
Fala-se em colisão entre direitos fundamentais quando se
identifica conflito decorrente do exercício de direitos individuais
por diferentes titulares. A colisão decorre, igualmente, de
conflito entre direitos individuais do titular e bens jurídicos da
comunidade. Assinala-se que a idéia de conflito ou de colisão
de direitos individuais comporta temperamentos. É que nem
tudo que se pratica no suposto exercício de determinado direito
encontra abrigo no seu âmbito de proteção.

Importante destacar que o referido autor alega que muitas questões
conflituosas em matéria de direitos individuais são consideradas conflitos
aparente, uma vez que “as práticas controvertidas desbordam da proteção
oferecida pelo direito fundamental em que se pretende buscar abrigo”
(MENDES, 2013, p. 236).
Não podemos esquecer o foco do nosso conflito, pois esse está entre
a proteção aos direitos autorais e a liberdade de associação, uma vez que
o próprio artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê essas garantias.
A Lei Federal que regula os direitos autorais autorizou a distribuição dos
valores pagos aos autores, sendo que estes somente serão pagos ao titular
que esteja filiado a uma das sociedades arrecadadoras. Fica clara a colisão
entre princípios, uma vez que é necessária a convivência de ambos em nosso
ordenamento jurídico. Merece destaque a orientação do Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Mandado de Segurança 23.452/RJ, rel. Ministro
Celso de Mello, DJ 12/05/2000:
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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.

Sabe-se que nem o direito à vida2 é absoluto. Nesse sentido, diante
da colisão entre princípios constitucionais, um deve prevalecer sobre outro
que, por sua vez, será flexibilizado de acordo com o interesse público, ou por
outro fator relevante. Acrescentando, ainda, que nenhum direito ou garantia
pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos
direitos e garantias de terceiros.

2 BREVE HISTÓRICO: DIREITOS AUTORAIS E DIREITOS
CONEXOS
Antes de tratarmos da distinção entre Direitos Autorais e Direitos
Conexos - objeto do presente item - vamos abordar, de forma breve, o
processo histórico que envolve a matéria, objetivando entender os princípios
que regem a questão do direito autoral e do controle da informação. Tudo
isso sem perder de vista o objetivo do presente estudo, qual seja: a análise do
instituto do direito autoral à luz da liberdade de associação.
Desde o Renascimento, com o desenvolvimento do comércio em
larga escala e das relações de consumo de forma mais acentuada, a produção
artística se apresentou como um serviço de exploração comercial que
atendia as necessidades de um criador e de um patrocinador. Isso gerou
o estabelecimento de um negócio passível de controle por uma das partes.
É importante destacar que, no século XVIII o direito autoral é visto
como um instrumento jurídico criado com a intenção de incentivar a criação
intelectual e fomentar a cultura, para o benefício do criador e também da

2

O art. 5º, no inciso XLVII, alínea a, prevê que não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de
guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
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sociedade. Direito autoral é o direito que é dado ao autor de explorar sua
obra com exclusividade por um período limitado de tempo (atualmente,
no Brasil, durante toda a vida e por mais 70 anos após a morte do detentor,
conforme prevê a legislação em regência).
Como exemplo, podemos citar o direito que tem um escritor
de publicar seu livro, sem que ninguém mais possa publicá-lo sem sua
autorização. Normalmente, o autor transfere esse direito, por meio de
contrato, para uma editora (que possui maior poder de controle sobre a
obra) e, em parceria com ela, lança um livro no mercado. Quando o livro
é vendido, uma parte dos lucros obtidos fica com a editora e a outra, em
forma de royalties de direito autoral, com o autor da obra. Da mesma forma,
essa regra é aplicada a outros tipos de obras, atendidas as especificidades de
cada uma.
A lei que regulamenta o direito autoral no Brasil é a de nº 9.610/1998,
sendo a substitutiva de 1973, sendo certo que é considerada umas das mais
rígidas leis que regulam a matéria. Essa rigidez se dá, de modo geral, devido
ao seu número restrito de exceções e limitações, dificultando o acesso ao
conhecimento, de forma democrática, e à cultura. A partir da legislação em
regência, não é permitido copiar integralmente uma obra sem autorização
prévia e expressa do detentor de direitos autorais.
A referida Lei prevê que não se pode tirar cópias de livros esgotados
no mercado para fins educacionais, por exemplo. Instituições de preservação
do patrimônio cultural, como bibliotecas e cinematecas, não têm autorização
para tirar cópias para preservar obras que estão se deteriorando. A partir
da Lei, filmes e músicas não podem (ou não poderiam) ser exibidos nas
salas de aula, para fins pedagógicos, sem a autorização do autor da obra e
detentor dos direitos autorais.
Dentro desse contexto:
embora o detentor do direito patrimonial (que pode ser o próprio
autor ou um intermediário) tenha o direito exclusivo sobre a
exploração comercial da obra, as leis de direito autoral podem
prever um grande número de ‘usos livres’, justificados pelo
interesse público, que possibilitem, por exemplo, a publicação e
a cópia de uma obra sem autorização do detentor do direito e
sem remuneração a ele. Essas situações são chamadas de exceções
e limitações ao direito autoral. De modo geral, essas exceções e
limitações buscam preservar certos usos socialmente relevantes,
DIREITO AUTORAL E LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO: A QUESTÃO DO ECAD

| 51

como permitir que os cidadãos tenham conhecimentos dos
textos das leis e decisões judiciais; possibilitar que instituições
preservem o patrimônio histórico; permitir a livre crítica artística,
política e literária; a pesquisa científica; e o livre uso de materiais
de educação. Em uma pesquisa feita com 34 países, por um órgão
ligado à ONU, Organização das Nações Unidas, o Brasil obteve o
sétimo pior lugar com relação à lei de direitos autorais. Ou seja,
muita coisa precisa ser feita. (TRIDENTE, 2008, p. 92)

No trecho acima descrito demonstra que é necessário que haja
mudanças em nosso ordenamento, para que as obras culturais sejam
utilizadas como instrumento de fomento à cultura, educação e lazer. O
modelo de gestão coletiva de direitos autorais no Brasil é muito criticado,
principalmente em relação à distribuição. Recentemente a Lei 9.610/1998
sofreu alterações pela Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013, sobretudo
em matéria de arrecadação, distribuição e regras para filiação junto as
sociedades, que serão estudadas no tópico específico deste trabalho, quando
falaremos da estrutura do ECAD.
Não podemos deixar de citar que, em nosso ordenamento jurídico,
a proteção aos direitos do autor está prevista na Carta Maior, no artigo
5°, especificadamente nos incisos: XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, além dos
tratados de direitos humanos, nos quais o Brasil é signatário.
Como breve história sobre o direito autoral no Brasil, podemos
transcrever o texto extraído do site do ECAD:
A partir das Constituições de 1891, 1934, 1946, 1967 e da Emenda
Constitucional de 1969, o direito autoral em nosso país passou
a ser expressamente reconhecido. No caso dos direitos autorais
relativos às obras musicais, foram os próprios compositores
que lutaram para a criação de uma norma para a arrecadação
de direitos pelo uso de suas obras. No Brasil, as sociedades de
defesa de direitos autorais surgiram no início do século XX.
Estas associações civis, sem fins lucrativos, foram na sua maioria
fundadas por autores e outros profissionais ligados à música, e
tinham como objetivo principal defender os direitos autorais de
execução pública musical de todos os seus associados. Chiquinha
Gonzaga foi uma das pioneiras no movimento de defesa dos
direitos autorais no país. Cada vez que suas obras musicais eram
executadas nos teatros, ela considerava justo receber uma parcela
do que era arrecadado, pois entendia que sua música era tão
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importante e gerava tanto sucesso quanto o texto apresentado.
Em 1917, ela fundou a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais
(que posteriormente passou a se chamar Sociedade Brasileira de
Autores) - SBAT, que no início era integrada somente por autores
de teatro, mas que com o passar do tempo também permitiu
a associação de compositores musicais. Como consequência
natural, o movimento associativo ampliou-se e logo surgiram
outras entidades. Com a pulverização de associações com o
mesmo fim, os problemas não paravam de aumentar. Os usuários
preferiam continuar a utilizar as obras intelectuais sem efetuar
qualquer pagamento, visto que o pagamento a qualquer uma das
associações existentes não implicava em quitação plena e permitia
a cobrança por outra associação. As músicas, em sua grande
maioria, eram (e continuam sendo) resultados de parcerias, e por
isso possuíam vários detentores de direitos, cada qual filiado a
uma das referidas entidades, gerando cobranças e distribuições
separadas. Para dar fim a esse problema, em 1973 foi promulgada
a Lei 5.988/73, que criava um escritório central para realizar, de
forma centralizada, toda a arrecadação e distribuição dos direitos
autorais de execução pública musical. Em 2 de janeiro de 1977, o
Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição iniciou as
suas atividades operacionais em todo o Brasil. (Texto disponível
em: http://www.ecad.org.br/pt/direito-autoral/o-que-e-direitoautoral/Paginas/default.aspx, acessado em 24 de junho de 2014.)

Como se percebe, a primeira constituição brasileira, em 1891, previu
a proteção ao direito autoral, tratando o tema como garantia fundamental.
Conforme artigo 72 da Carta de 1891, nos seguintes termos:
Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito
exclusivo de reproduzi-las pela imprensa ou por qualquer outro
processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse
direito pelo tempo que a lei determinar.

A título de curiosidade, é importante trazer que a lei informada foi
publicada em 1º de agosto de 1896, Lei nº 496, chamada por muitos de Lei
Medeiros de Albuquerque. Podemos destacar que a referida lei conferia
proteção dos direitos autorais por 50 anos a contar da data da primeira
publicação, diferente do que ocorre nos tempos atuais, em que a proteção é
de 70 anos após a morte do autor da obra, a contar a partir de 1º de janeiro
do ano subsequente ao da sua morte.
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A Lei Albuquerque de Medeiros teve vigência até a entrada em vigor
do Código Civil de 1916, em 1º de janeiro de 1917. O código civil de 1916
passou a considerar o direito autoral uma espécie de propriedade, utilizando
termos como “propriedade literária, científica e artística”. O referido código
previu, no capítulo das obrigações, o contrato de edição, que posteriormente
foi reproduzido na Lei 5.988 de 73, revogada pela Lei 9.610 de 1998, a atual
Lei de Direitos Autorais (LDA).
Em síntese podemos definir o direito autoral como um conjunto de
direitos conferidos à pessoa física ou jurídica, através de lei, para o criador
de obra intelectual, de modo que o criador possa gozar dos direitos morais
e patrimoniais decorrentes da exploração de suas obras. O direito autoral
visa proteger as relações entre o autor da obra e quem a utiliza, sejam elas
artísticas, literárias ou científicas, como textos, livros, pinturas, esculturas,
músicas, fotografias etc. Conforme já foi abordado nesse trabalho, os direitos
autorais podem ser divididos em morais e patrimoniais. Nesse sentido, vale
destacar a respeito do tema:
Os direitos morais são reconhecidos em função do esforço e do
resultado criativo, a saber, da operação psicológica, com a qual
se materializa, a partir do nascimento da obra, a verdadeira
externação da personalidade do autor. (BITTAR, 2008, p. 46)

O direito autoral se difere do direito conexo. Ambos decorrem de
uma obra intelectual, porém os titulares desses direitos são (ou podem ser)
distintos.
Direitos Autorais, como o próprio nome sugere, decorre da exploração
do titular sobre a obra de sua autoria, enquanto que o direito conexo decorre
dos intérpretes/músicos de determinada obra musical, podendo haver
confusão desses direitos em uma ou várias pessoas.
Direitos conexos são devidos àquele que interpreta a obra de
determinado autor, é a concretização do que foi imaginado e criado pelo
autor, podendo o intérprete se confundir na mesma pessoa do autor, uma
vez que a Lei de direitos autorais não proíbe essa prática que, a título de
curiosidade, é muito comum no Brasil e no mundo.
Para ilustrar, podemos citar o exemplo de uma sonata de Beethoven,
que precisa de um pianista para reproduzi-la, executá-la. Trazendo para o
nosso cotidiano podemos exemplificar as canções compostas por Nando Reis
e interpretadas por Cássia Eller. Quando o próprio autor é quem interpreta
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ele tem direito ao valor a título do direito autoral (2/3 da arrecadação) e
concorre com os músicos nos valores devidos pelo direito conexo, podendo,
ainda o autor da música ser o cantor/intérprete e músico/instrumentista,
não havendo qualquer restrição para tanto. Como exemplo deste último
podemos citar os casos do artista brasileiro Lobão e o cantor americano
Lenny Kravtz, que têm discos em suas carreiras que foram inteiramente
compostos, produzidos, interpretados e “executados” (músicos) por eles
próprios, ficando assim, com 100% da arrecadação das obras, tanto pelo
direito autoral quanto pelo direito conexo.
Direitos conexos, para Henrique Galdeman, é um alargamento
do conceito de autoria, uma vez que outros indivíduos, que não o autor
da obra, passam a exercer, de certa forma, titularidade autoral. A própria
Lei dos Direitos Autorais prevê que as normas relativas ao direito do autor
aplicam-se, no que couber,
aos direitos dos intérpretes ou executantes, dos produtores
fonográficos e das empresas de radiofusão, ressalvando que
permanecem intactas todas as garantias asseguradas aos autores
de obras intelectuais. São três os titulares de direitos conexos:
a) os artistas (intérpretes ou executantes); b)os produtores
de fonogramas; c) os organismos de radiofusão (sobre seus
programas, imagens, som das rádios, sinais de TV)

É importante destacar que os direitos conexos, para alguns autores,
geram uma espécie de direito autoral, uma vez que as execuções públicas de
suas interpretações ficam sujeitas a sua autorização ou proibição. Então, um
intérprete, por exemplo, grava uma obra musical de outro autor e, sobre essa
nova obra interpretada, exerce direito autoral, podendo proibir a execução
daquela gravação (fonograma). Ainda dentro deste exemplo, o direito
do autor sobre a obra gravada, em regra, não sofre interferência (exceto
se houve contrato de exclusividade com o intérprete), podendo o autor
autorizar a gravação da mesma obra à diversos intérpretes, desde que haja
previsão contratual, sendo certo que cada intérprete poderá administrar
a sua obra independentemente. Continuando neste exemplo, quando o
intérprete, titular do direito conexo, aufere lucro proveniente da obra, não
receberá todo o valor, como se demonstra no parágrafo abaixo.
É pertinente a distinção entre direito autoral e direito conexo
quando tomamos como exemplo o caso de execução pública (no rádio,
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televisão e outros) de uma obra musical. O ECAD, órgão responsável pela
arrecadação e distribuição dos direitos autorais no Brasil, ao receber valor
de determinada obra musical, repassa os valores nas seguintes proporções:
do valor total arrecadado 17% o próprio ECAD retém, como uma espécie
de taxa administrativa pelo serviço prestado e as associações retêm 7,5%
do valor total. Após os descontos “administrativos”, os 75,5% restantes são
divididos da seguinte maneira: 2/3 cabem ao autor/autores da obra (direito
autoral), no caso uma música e 1/3 restante é o direito conexo gerado pela
obra, distribuído entre o produtor fonográfico (41,7%), intérprete (41,7%) e
entre os músicos que participaram da gravação (16,6%).
Em 2013, a Lei 12.853 alterou essa distribuição, garantindo uma
porcentagem mínima para o titular da obra, fato este que não ocorria
anteriormente, de modo que os percentuais eram estabelecidos pelo ECAD.
A alteração ampliou o percentual que estava sendo repassado aos titulares,
nos termos do art. 99, §4º, com a seguinte redação:
§ 4º A parcela destinada à distribuição aos autores e demais
titulares de direitos não poderá, em um ano da data de publicação
desta Lei, ser inferior a 77,5% (setenta e sete inteiros e cinco
décimos por cento) dos valores arrecadados, aumentando-se tal
parcela à razão de 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por
cento ao ano), até que, em 4 (quatro) anos da data de publicação
desta Lei, ela não seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
dos valores arrecadados.

Outro ponto relevante é o que está previsto no artigo 96 da Lei 9.610 de
1998, que estabelece o prazo de 70 (setenta) anos para proteção dos direitos
conexos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente “à fixação, para os
fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão;
e à execução e representação pública, para os demais casos”. Deste modo
a Lei igualou o prazo de proteção dos direitos autorais e direitos conexos,
uma vez que o artigo 41 da mesma Lei tem a seguinte redação: “Os direitos
patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1° de janeiro
do ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória
da lei civil.”
Por estarmos abordando o direito autoral sob o aspecto jurídico, não
podemos deixar de citar a importância do registro das obras, como meio de
provar a autoria. Insta ressaltar, ainda, que não é necessário que a obra esteja
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registrada para que possa ter seus direitos protegidos, sendo necessário
apenas para declarar o marco temporal quando mais de um autor discute a
titularidade de determinada obra.
Nestes casos, quando há litígio decorrente da titularidade de
determinada obra, o registro é prova fundamental para o deslinde da causa.
Porém, essa prova não é absoluta, podendo a parte contrária provar que a
obra é de sua autoria, mesmo que registrada em nome de outro titular, mas
em regra prevalece àquele que manifestou sua titularidade publicamente,
até prova em contrário. A competência para registrar as obras musicais,
conforme dito acima, é da Fundação Biblioteca Nacional através do
Escritório de Direitos Autorais - EDA.
Por fim, concluo este capítulo com seguinte texto:
A obra deve pertencer a quem a cria. Se alguém criou uma obra,
a esta pessoa deveria ser dado o controle sobre sua criação, assim
como assegurado o direito de ela se beneficiar, isto é, em síntese,
o poder de usar, fruir e explorar o objeto de sua criação. (LEITE,
2004, p. 171)

O enquadramento legislativo do direito autoral no Brasil e em outros países
No Brasil, a Lei 9.610/98 prevê, em seu artigo 3º, que os “direitos
autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis”, com o objetivo de
justamente garantir ao titular o usufruto não apenas de seus direitos morais,
mas também dos atributos inerentes ao direito de propriedade, como uso
e fruição (MENEZES, 2007). Esse enquadramento jurídico considera o
direito do autor como uma propriedade, tratando-o dessa forma com
algumas limitações.
O direito autoral como propriedade foi trazido pelo Código Civil
brasileiro de 1916, porém sem descartar seu caráter moral, trazido apenas
pela LDA: “pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a
obra que criou” (art. 22 da Lei nº 9.610/98). Para alguns doutrinadores
brasileiros essa previsão deixa evidente a natureza mista do direito autoral.
Em nosso ordenamento jurídico, para a doutrina majoritária, o direito
autoral muito se aproxima do direito de propriedade, conforme art. 28 da
LDA, que prevê que “cabe ao autor o direito de utilizar, fruir e dispor da
obra literária, artística ou científica”. Repare que o texto muito se aproxima
do art. 1.228 do Código Civil brasileiro, que prevê que “o proprietário tem
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a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Essa semelhança com
o direito de propriedade atribui ao direito autoral brasileiro uma natureza
sui generis.
O ordenamento jurídico espanhol enquadra o direito autoral como
propriedade intelectual, semelhantemente ao Brasil, porém a doutrina
majoritária critica essa posição:
“Desde nuestro punto de vista, la opción acogida por el legislador
español al continuar empleando dicha expresión es criticable,
pues con la misma parece prejuzgar la naturaleza de la institución
como un autentico derecho de propiedad, que evoca sólo su
faceta económica o patrimonial, lo que resulta incompatible
con la no vedosa regulación en la ley del derecho moral del
autor, cuyo contenido aporta una idea bastante expressiva del
desbordamiento de la propiedad como marco de referencia”
(LOPEZ, 1993, p. 34 apud FONSECA, 2012)

Outros países europeus consideram o direito autoral apenas como
um direito e não como bem, porém esse enquadramento como direito
não afasta a divisão entre direito patrimonial e moral, como na Alemanha
(Urheberrecht), na Itália (diritto d’autore) e na França (droit d’auteur).
O enquadramento jurídico do direito autoral se torna interessante
quando o analisamos sob o aspecto da sua forma de aquisição. A doutrina
cita que a única forma de aquisição do direito autoral é a criação de uma
obra e esse é um dos motivos pelo qual o direito autoral se afasta do
enquadramento como propriedade, uma vez que as formas legais para
aquisição de determinado bem móvel não se encaixam à aquisição da
propriedade intelectual, nos importando aqui, especificamente, o direito
autoral.
Para melhor entendimento podemos trazer o que prevê o texto do
art. 37, da Lei 9.610/98, quando afirma que “a aquisição do original de
uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos direitos
patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os
casos previstos nesta Lei”. Ou seja, a referida lei enquadra o direito autoral
como bem móvel, porém, devido à suas especificidades, a própria Lei tratou
de limitar a transferência e a aquisição de direitos decorrentes de uma obra
autoral.
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Nos EUA a gestão coletiva dos direitos autorais é feita de forma
distinta. Lá existem três associações (ASCAP, BMI e SESAC) e os titulares
devem ser associados às três, inclusive arcando com as taxas cobradas por
cada uma delas, o que não ocorre nas sociedades brasileiras, que em sua
maioria não cobra taxa de adesão nem anuidade. Esse modelo anglo-saxão
não se enquadraria no Brasil, que importou a doutrina francesa (Droit
D’Auteur), uma vez que nossa Constituição prevê a liberdade de associação,
garantindo que o titular possa mudar livremente de sociedade.
Outro ponto que merece destaque é que no direito americano um
agente poder utilizar obra alheia para fins comerciais, desde que pague pelo
seu uso, fato este que não ocorre no Brasil, devendo o autor da obra autorizar
a utilização para fins comerciais e cobrar o valor que quiser para autorizar o
uso. Esse ponto é objeto de bastante polêmica, pois a Lei 12.853/2013 previu
que os valores cobrados para utilização de obra alheia fossem unificados
pelo Escritório Central e os autores resistem à essa determinação, alegando
que somente eles, titulares do direito autoral, podem estabelecer o valor
cobrado para utilização da sua obra.

3 CONCLUSÃO - TUTELA PROTETIVA DOS DIREITOS AUTORAIS ESTUDO DE CASO - POSICIONAMENTO DO STF
Após considerações acerca dos princípios constitucionais, conflitos
entre esses princípios, breve histórico sobre o direito autoral, distinção entre
direito autoral e direito conexo, além do enquadramento no ordenamento
jurídico brasileiro e de alguns países, conclui-se o estudo do tema a partir do
julgamento do STF em caso que envolveu a matéria estudada.
A decisão paradigma, abordada ao longo do artigo, a respeito
do conflito entre direito autoral e liberdade de associação, foi julgada
definitivamente pelo STF em 17.10.2003, por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (medida liminar) nº 2054, em que se discutiu a
constitucionalidade do art. 99 e seu § 1º face ao art. 5º, incisos XVII e XX e
art. 173 da Constituição Federal.
O art. 173 trata da exploração econômica de atividade diretamente
pelo Estado, não sendo objeto desse trabalho. O objetivo é o que se refere ao
art. 5º incisos XVII e XX em que o primeiro prevê que «é plena a liberdade
de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar”, enquanto o
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segundo, que “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado”.
Antes de adentrarmos no mérito da decisão é importante destacar
que a redação do artigo 99 da Lei 9.610/98 foi alterada, conforme tratado
durante este trabalho, porém em nada interfere, tendo em vista que a nova
redação manteve a centralização da arrecadação e a obrigatoriedade de
filiação à uma das sociedades.
Passado isso, o STF decidiu que o ECAD é órgão incumbido da
representação, arrecadação e distribuição dos direitos autorais. Essa foi a
solução encontrada pelo legislador para solucionar os problemas causados
pelo grande número de associações existentes anteriormente, eis que o
pagamento realizado a qualquer dessas associações não era considerado
como quitação oponível as demais associações, o que gerava inúmeros
problemas.
Conforme já explicitado, o que se questiona neste trabalho não é
julgar positiva ou negativa a criação do escritório central (ECAD), uma vez
que este se faz necessário na gestão coletiva dos direitos autorais.
Objetiva-se, a partir do presente estudo, refletir sobre a opção do
legislador em limitar o exercício desse direito diretamente pelos autores,
impedindo que estes possam dirigir-se ao ECAD sem estarem associados à
uma das sociedades arrecadadoras. A reflexão é no sentido de enxergarmos
um caminho pelo qual o titular do direito autoral possa exercer seu direito
diretamente junto ao ECAD, sem eliminar as associações, que continuariam
a existir, sendo a escolha de filiar-se ou não devida ao titular. Isso, sem
dúvida, aumentaria a competitividade entre as sociedades, além de
melhorar o serviço prestado pelas mesmas, que esforçar-se-iam para que os
titulares se filiassem, eliminando a opção que o titular de direito autoral tem
atualmente: é filiar-se ou filiar-se.
Inobstante a reflexão proposta, o STF, a partir do caso estudado,
já decidiu que o monopólio exercido pelo ECAD e a obrigatoriedade do
associação não ferem os artigos 173 e 5º, inc. XVII e XX, respectivamente,
cabendo ao legislador - o mesmo que alterou recentemente a Lei dos direitos
autorais - prever novas condições para que os autores/titulares possam
se dirigir diretamente ao ECAD, a fim de que possam receber valores
decorrentes da execução de suas obras, sendo o ato de associação uma
opção do titular, como prevê a Constituição Federal, e não uma condição
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para o exercício do direito autoral. Em outras palavras, não se questiona a
gestão coletiva dos direitos autorais por meio de um escritório central, uma
vez que essa forma de gestão se faz necessária e se mostrou eficaz em nosso
ordenamento e em outros países.
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DIREITOS CULTURAIS E DIREITOS AUTORAIS: A PRIORIDADE
DO TRADICIONALISMO GAÚCHO COMO MANIFESTAÇÃO DA
CULTURA REGIONALISTA DO RIO GRANDE DO SUL
CULTURAL RIGHTS AND COPYRIGHT: THE PRIORITY OF THE
TRADICIONALISM GAUCHO AS EXPRESSIONS OF THE CULTURE
REGIONALIST OF THE RIO GRANDE DO SUL
Luiz Felipe Zilli Queiroz1
RESUMO
O presente artigo traz à baila a discussão entre cultura, direitos culturais, direitos
autorais e tradicionalismo gaúcho. Dessa forma, faz-se mister tecer comentários
acerca desses direitos e explanar o tradicionalismo gaúcho num momento único,
haja vista a complexidade do tema, que se caracteriza como uma manifestação da
cultura regionalista do Rio Grande do Sul. Num primeiro momento, há a exposição
sobre cultura e seus múltiplos significados (e difíceis definições), a remodelação
da cultura pela tutela do Direito, com a incursão do patrimônio cultural sob a
proteção legal e algumas complementações sobre direito autoral. Num segundo
momento, será apresentado o que se entende por tradicionalismo gaúcho,
Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Centros de Tradições Gaúchas (CTG)
e algumas manifestações dessa cultura/movimento, ratificada pela história, que
oportuna o (re)conhecimento do povo gaúcho como patrimônio imaterial. Após a
apresentação dessas questões, o trabalho encerra-se com um problema: a existência
do conflito entre cultura/direitos culturais e direitos autorais-patrimoniais, diante
da realidade fática em que se encontram as entidades de cultura gaúcha, que acabam
limitando suas promoções culturais em função do ECAD, diminuindo, assim, as
manifestações do tradicionalismo gaúcho. No entanto, vem à tona uma possível
solução para resolução desse conflito e, diante da valorização da coletividade,
prospera-se a cultura sobre a individualidade dos direitos autorais.
Palavras-chave: Cultura. Direitos Culturais. Direito Autoral. Tradicionalismo
Gaúcho.
ABSTRACT
This article brings up the discussion of culture, cultural rights, copyright and
gaucho traditionalism. Thus, it is mister to comment about these rights and explain
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the gaucho traditionalism in a single moment, given the complexity of the issue
that is characterized as a manifestation of regionalist culture of Rio Grande do Sul.
At first, there is the exhibition on culture and its multiple meanings (and difficult
settings), remodeling of culture for the protection of law, with the incursion of
cultural heritage under legal protection and some additions on copyright. Secondly,
it will be presented what is meant by traditionalism Gaucho, Gaucho Traditionalist
Movement (MTG), Gaucho Traditions Center (CTG) and some manifestations of
this culture/movement, rectified by history, that timely knowledge of the gaucho
as intangible heritage. After the presentation of these issues, the article ends with a
problem: the existence of the conflict between culture/cultural rights and copyrighteconomic rights in the face of objective reality in which they are the gaucho culture
of entities that end up limiting their cultural promotion according to the ECAD,
thus reducing the manifestations of the gaucho traditionalism. However, it comes
up a possible solution to resolving this conflict and, given the appreciation of the
community, to culture thrives on individuality of copyright.
Keywords: Culture. Cultural rights. Copyright. Gaucho Traditionalism.

INTRODUÇÃO
Com as grandes mudanças trazidas ao longo dos séculos,
principalmente após o período renascentista, a cultura tornou-se um dos
fatores precípuos para o desenvolvimento de uma sociedade vivenciada
pela ética e educação. Assim sendo, os países procuraram desenvolver um
padrão de investimentos e incentivos à cultura e, também, juridicizando a
mesma. Com isso, surgem os direitos culturais como forma de preservar e
prestar a cultura nos territórios em que ela é recepcionada.
Então, o presente escrito traz à baila as definições sobre cultura, com
seus multisignificados e incidências, inclusive, sob a órbita jurídica. Com
a aproximação do jurídico com a cultura, surgem os direitos culturais, que
visam tutelar os bens e patrimônios culturais. Nesse interregno, aborda-se,
também, sobre direitos autorais e suas contribuições para a proteção dos
autores de obras intelectuais.
Na sequência, dar-se-á a exposição da cultura regionalista do Rio
Grande do Sul, com a identificação do tradicionalismo gaúcho, que procura
conciliar o passado com a evolução da sociedade contemporânea. Assim,
com essa preocupação, surge o Movimento Tradicionalista Gaúcho na
intenção de pôr em prática, materialmente, a preservação do gauchismo,
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diante da criação dos Centros de Tradições Gaúchas. Com essa guarida, as
manifestações culturais se fecundam e atingem o seu objetivo: a vivência do
povo Rio Grandense com sua identificação cultural.
Nesse diapasão, apresentam-se estudos sobre os direitos autoraispatrimoniais, de acordo com a Lei nº. 9.610/98, que acabou instituindo um
Escritório de Arrecadação para cobranças de quem utiliza obras intelectuais
para execuções musicais. Com a criação legal desse Escritório, que é o
ECAD, surgiram dificuldades de se promover o tradicionalismo gaúcho e
suas manifestações nas entidades de cultura, haja vista os parcos recursos
que são geridos por essas entidades.
Com a breve descrição do trabalho, o que se pretende é discutir sobre
cultura, patrimônio cultural e direito autoral, ratificando a existência dos
direitos culturais no Brasil. Assim sendo, procura-se conciliar a cultura com
os demais direitos previstos, seja pela órbita legal, com reformas legislativas,
quanto por judicialização. Visto dessa forma, o que deve imperar é a cultura.

CULTURA, DIREITOS CULTURAIS, PATRIMÔNIO CULTURAL E
DIREITO AUTORAL: BREVES CONSIDERAÇÕES
O ser humano utiliza como identificação pessoal os traços remetidos
à cultura da qual pertence. O sentido do ser se contempla e perfectibiliza
com essa identificação cultural. Dessa forma, com a inclusão – ou o
(re)conhecimento – de novas culturas no cenário mundial, o homem
aproximou-se de um intercâmbio cultural, concretizado pelas facilidades de
locomoção e de informação.
Assim, surgem novas realidades e, uma delas, é a proteção ou
regularização da cultura e dos agentes pertencentes à mesma. Os direitos
culturais emergem para proteger e promover a cultura, tanto na seara
nacional, quanto na internacional. É por isso que o presente escrito vem
estimular o debate sobre a cultura, com uma didática sequencial, versando,
primeiramente, sobre a cultura e direitos culturais.
Nesta primeira parte, o trabalho traz à baila a ascensão do vocábulo
cultura, tentando – apesar de não se chegar num consenso – explicar o
significado do termo. Na sequência se apresenta a juridicização da cultura,
com a apresentação dos direitos culturais no ordenamento jurídico brasileiro
e também no viés internacional. Colocar-se-á na discussão o patrimônio
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cultural, diante da sua materialidade e/ou imaterialidade e, por fim, uma
breve análise sobre direito autoral.
O termo cultura é de natureza muito velha, haja vista ter origem na
agricultura, que é uma das formas mais antigas de dominação, testemunho
e transmutação do homem sobre a natureza. Assim, encontra-se em
consonância com o que descreve Alfredo Bosi, que extrai o sentido da
palavra em latim cólere, significando morar, cultivar e tratar (1992, p. 12).
Nesse diapasão, muitas vezes a cultura envolve um significado
não palpável, tendo uma característica espiritual, reportando a bens não
econômicos e criados ou valorizados pelo humano, mas também atinentes
à natureza, diante do significado que tem para algum povo. Sempre será
tangenciada pela relevância coletiva, de acordo com a situação em que se
encontra (MIRANDA, 1996, p. 253).2
Ademais, encontra-se solidificado o sentido de cultura de uma forma
científico-antropológica por Edward Tylor, que aproveitou as experiências
científicas advindas do período renascentista e da Revolução Industrial, e
expôs essa palavra como todo fenômeno humano que pertença ao âmbito
material e imaterial desenvolvido pelo indivíduo ou por um povo, além do
conhecimento, das crenças, da arte, da moral, da Lei e dos costumes, que
incluem o homem como membro da sociedade. (2005, p. 78-80).3
Diante da complexidade das culturas de um determinado povo,
exsurgem novas expressões culturais, sendo estas importadas de outros
povos ou originárias na própria comunidade. Dessa forma, há conflitos
envolvendo cultura e se fez necessária a tutela jurídica para a proteção da
mesma. Assim nascem os direitos culturais ou os direitos da cultura.
No Brasil, os direitos culturais demoraram em encontrar guarida. A
Constituição Federal de 1988 que primeiramente trouxe expresso uma parte

2

3

De acordo com a abrangência do termo cultura, a mesma “envolve a língua/linguagem, os usos e
costumes, a religião, os símbolos comunitários, conhecimentos, as formas de cultivos da terra e do
mar, a organização política, o meio ambiente. Assim, a cultura se torna precisa pela humanidade
que apresenta, sendo que cada ser estabelecido num determinado ambiente se perfaz pela sua
cultura” (QUEIROZ apud MIRANDA, 2014, p. 03). (Grifei).
Segundo Luiz Felipe Queiroz, “tudo que é humano é cultural e tudo que é cultural é humano”
(2014, p. 04).
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tangente à cultura, de acordo com os artigos 215 e 216.4 É percebível que a
cultura, de uma forma ou de outra, já era tutelada anteriormente à Magna
Carta. O direito administrativo, ambiental e autoral previam algumas
questões pertinentes a patrimônio cultural, como a intervenção do Estado
sobre o tombamento de propriedades privadas; o patrimônio cultural como
parte do meio ambiente – meio ambiente natural; e os direitos do autor
diante do patrimônio imaterial.
Os direitos culturais ou direitos da cultura se solidificaram
internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948, que previu o direito à cultura, mas também ressaltou o direito a
participação na vida cultural.5 O Brasil, apesar de não ter ressaltado esses
direitos anteriormente a Constituição Cidadã, já aceitava a proteção desses
direitos, haja vista ser um signatário da Declaração.
Os direitos culturais têm princípios e os mesmos são constitucionais.
Trata-se do princípio do pluralismo cultural, da participação popular, da
atuação estatal como suporte logístico, o princípio do respeito à memória
coletiva e o da universalidade. Esses princípios foram suscitados pelo douto
Humberto Cunha Filho, um dos precursores dos direitos culturais no Brasil.6
O princípio do pluralismo cultural versa sobre a existência e expressão
das diversas manifestações culturais, sem nenhuma forma de discriminação;
o princípio da participação popular remete a coletividade e individualidade,
4

5

6

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais;
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.
Art. 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização,
pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de
cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre
desenvolvimento da sua personalidade; Art. 27. Toda pessoa tem o direito de participar livremente
da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus
benefícios.
Além de haver princípios constitucionais culturais, os direitos culturais também são fundamentais,
tanto por terem alguns incisos (IV, VI, IX, XIV, XXVII) do artigo 5° da Magna Carta que versam
sobre cultura, quanto pela aproximação com a dignidade da pessoa humana, segundo Humberto
Cunha Filho (2000, p. 41).
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ou seja, a participação abrange a sociedade como um todo ou por meio
de seus cidadãos, além do poder público, a discutir questões pertinentes à
cultura, desde projetos de lei até a garantia de ações judiciais; o princípio
da atuação estatal como suporte logístico recai na ação do Estado de
promover ações culturais, além de preservar as expressões e o bens culturais
já existentes e procura não intervir arbitrariamente; o princípio da memória
coletiva trabalha a valorização do patrimônio histórico consagrado pelo
passado; e o princípio da universalidade defende a garantia que o exercício
dos direitos culturais pertence a todos (CUNHA FILHO, 2000, p. 43-52).
Assim, os direitos culturais nada mais são do que os direitos:
Afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que
asseguram aos seus titulares o conhecimento e o uso do passado,
interferência ativa no presente e possibilidade de previsão
e decisão das opções referentes ao futuro, visando sempre a
dignidade da pessoa humana (CUNHA FILHO, 2000, p. 34).

Pertinente ao patrimônio cultural, a Suprema Carta de 1988 trouxe
a definição em relação aos bens culturais. No entanto, para clarear mais a
definição, remete-se a seu sentido étimo, que é no latim patrimonium, sendo
caracterizado pela presença de pai (patri) e recebido (monium). Em relação
à cultura, já foi discutido noutro momento. Assim, tem-se patrimônio
cultural como a herança, ou o que foi deixado de um povo para outro, com
forças espirituais, que identificam determinada comunidade ou população.
Esse patrimônio, como bem prevê o artigo 216 da Constituição
Federal, trata-se de bens que identificam a sociedade brasileira:
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.

Dessa forma, a proteção dos bens culturais recai às diversas formas de
expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas
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e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico (IPHAN, 2015).
Há a previsão de proteção a bens materiais ou imateriais. O patrimônio
material de diversas naturezas, como arqueológica, paisagística e etnográfica;
histórica; belas artes; e das artes aplicadas. Recai a bens tombados como
cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou
móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais,
bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos
(IPHAN, 2015). O patrimônio imaterial remete-se:7
as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas
– com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que
lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns
casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu
patrimônio cultural (UNESCO, 2006).

Os direitos autorais, a matriz dos direitos culturais, encontra guarida
na legislação brasileira pela Constituição Federal, precisamente no artigo
5º, incisos XXVII e XXVIII.8 Ademais, está legalmente estatuído pela lei nº.
9.610/98.9

7

8

9

“Os bens culturais de natureza imaterial possuem relação direta com o homem, pois, são categóricos
da intangibilidade de sua intelectualidade, da prática dos saberes coletivos, de suas manifestações
culturais (danças, festas, etc..). A sua materialidade se dá com o registro e com a prática da
experiência no instante pela comunidade que decidirá sobre a continuidade e a mutabilidade do
bem” (SOUSA NETO, 2012, p. 09).
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: XXVII - aos autores pertence o direito
exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo
tempo que a lei fixar; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações
individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades
desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem
ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e
associativas.
Os direitos autorais também tem proteção internacional e humana, conforme nota-se no artigo
27-2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “Toda pessoa tem direito à proteção dos
interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da
qual seja autor”.
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Para ser autor, a Lei prevê algumas características, como sendo a
pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica, podendo o
autor estender essa proteção às pessoas jurídicas. Essa proteção é resultante
das obras intelectuais elaboradas por criações do espírito, exteriorizadas
por qualquer meio, fixada em qualquer suporte, tangível ou intangível,
conhecida ou que venha a ser inventada futuramente. Essas obras serão
consideradas bens móveis.
Há a possibilidade de registro da obra intelectual protegida pela lei
autoral, mas esse registro é facultativo e meramente declaratório, podendo
ser delimitado pela natureza em um ou mais órgãos específicos. Nessa
sequência, os direitos autorais têm natureza dúplice, com a dimensão
patrimonial, em função do auferimento de valores econômicos decorrentes
do direito que o autor tem, e moral pelo respeito que se deve haver ao direito
subjetivo do autor e a própria obra (MARTINS, 2014, p. 04).10
O presente capítulo procurou abordar sucintamente algumas
considerações envolvendo cultura, direitos culturais, patrimônio cultural
e direito autoral com a intenção de aprimorar os subsequentes capítulos e
corroborar a pesquisa, explicitando o problema do artigo.

TRADICIONALISMO GAÚCHO: O (RE)CONHECIMENTO DA
CULTURA REGIONALISTA DO RIO GRANDE DO SUL
Após uma análise sucinta em relação à cultura, direitos culturais,
patrimônio cultural e direito autoral, o presente capítulo abordará a cultura
tradicionalista do estado do Rio Grande do Sul. Essa cultura é local, sendo
caracterizada pelo regionalismo que aquele estado traz como identidade
local cultural. Assim, será apresentado o que se entende por tradicionalismo
gaúcho, Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Centros de Tradições
Gaúchas (CTG) e algumas manifestações dessa cultura.
O tradicionalismo gaúcho teve origem nos anos de 1940, com um
movimento organizado por alguns homens, que intentavam promover

10

Há um intenso debate em relação a transmissão do direito autoral, e a sua dimensão patrimonial.
Após a morte do autor, o prazo é de 70 anos para haver a transmissão como patrimônio público e
cultural.
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o gauchismo no estado do Rio Grande do Sul. Esse gauchismo era fonte
autêntica de uma cultura sulista, promovida pela vida campesina no bioma
pampa, que retratava, principalmente, a povoação de gado e a pecuária das
grandes estâncias. Além disso, essa cultura “pura” era marcada pelos ideais
da Revolução Farroupilha (1835-1845).
Entende-se o tradicionalismo como
o movimento popular que visa auxiliar o Estado na consecução
do bem coletivo, através de ações que o povo pratica (mesmo
que não se aperceba de tal finalidade) com o fim de reforçar o
núcleo de sua cultura: graças ao que a sociedade adquire maior
tranquilidade na vida comum (SCHEIBE apud BARBOSA
LESSA, 2010, p. 02).

Dessa forma, conforme suscitado acima, criou-se o Movimento
Tradicionalista Gaúcho (MTG), liderado por oito pessoas, destacando-se
Paixão Cortes e Barbosa Lessa. Esse movimento é uma grande federação,
existente a mais de cinquenta anos. O MTG é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que procura representar e cultivar o tradicionalismo gaúcho.
Ademais, têm como objetivos a congregação dos CTG e entidades afins11,
preservando a filosofia do movimento tradicionalista, encontrada na Carta
de Princípios12 de sua fundação ou expressa nas decisões dos Congressos
Tradicionalistas (SCHEIBE apud MTG, 2010, p. 03).
11

12

Nesse caso, entram no contexto entidades como Centros Nativistas, Centros Folclóricos de
Tradição, Piquetes de Tradição, Grêmios Tradicionalistas etc.
I - Auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais e na conquista do bem
coletivo; II - Cultuar e difundir nossa História, nossa formação social, nosso folclore, enfim, nossa
Tradição, como substância basilar da nacionalidade; III - Promover, no meio do nosso povo, uma
retomada de consciência dos valores morais do gaúcho; IV - Facilitar e cooperar com a evolução
e o progresso, buscando a harmonia social, criando a consciência do valor coletivo, combatendo
o enfraquecimento da cultura comum e a desagregação que daí resulta; V - Criar barreiras aos
fatores e idéias que nos vem pelos veículos normais de propaganda e que sejam diametralmente
opostos ou antagônicos aos costumes e pendores naturais do nosso povo; VI - Preservar o nosso
patrimônio sociológico representado, principalmente, pelo linguajar, vestimenta, arte culinária,
forma de lides e artes populares; VII - Fazer de cada CTG um núcleo transmissor da herança social
e através da prática e divulgação dos hábitos locais, noção de valores, princípios morais, reações
emocionais, etc.; criar em nossos grupos sociais uma unidade psicológica, com modos de agir e
pensar coletivamente, valorizando e ajustando o homem ao meio, para a reação em conjunto frente
aos problemas comuns; VIII - Estimular e incentivar o processo aculturativo do elemento imigrante
e seus descendentes; IX - Lutar pelos direitos humanos de Liberdade, Igualdade e Humanidade;
X - Respeitar e fazer respeitar seus postulados iniciais, que têm como característica essencial a
absoluta independência de sectarismos político, religioso e racial; XI - Acatar e respeitar as leis
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No entanto, não pode se confundir o movimento do tradicionalismo
gaúcho com a tradição gaúcha ou gauchismo. Aquele está ligado às
concepções de tradição e folclore, preservando os traços culturais vistos
como sobrevivências do passado. O gauchismo remete à ideia de pureza
e autenticidade, ressalvada num passado rural, pampeano e pecuarista.
Querer seguir essa realidade é muito difícil na sociedade atual (MACIEL,
2005, p. 448-450).
Reitera essa proposição Barbosa Lessa, que no livro Nativismo, um
fenômeno social gaúcho (1985), chamava a atenção da cultura tradicionalista,
sendo as manifestações pertencentes ao tradicionalismo. A ideia central
dos fundadores do MTG era criar um movimento cuja base fosse a cultura
tradicional – o gauchismo – mas como a realidade não compactuava,
totalmente, com essa ótica, era necessária a adaptação as diversas situações
e poderes públicos legalmente constituídos, enquanto se mantiverem dentro dos princípios do
regime democrático vigente; XII - Evitar todas as formas de vaidade e personalismo que buscam no
Movimento Tradicionalista veículo para projeção em proveito próprio; XIII - Evitar toda e qualquer
manifestação individual ou coletiva, movida por interesses subterrâneos de natureza política,
religiosa ou financeira; XIV - Evitar atitudes pessoais ou coletivas que deslustrem e venham em
detrimento dos princípios da formação moral do gaúcho; XV - Evitar que núcleos tradicionalistas
adotem nomes de pessoas vivas; XVI - Repudiar todas as manifestações e formas negativas
de exploração direta ou indireta do Movimento Tradicionalista; XVII - Prestigiar e estimular
quaisquer iniciativas que, sincera e honestamente, queiram perseguir objetivos correlatos com os do
tradicionalismo; XVIII - Incentivar, em todas as formas de divulgação e propaganda, o uso sadio dos
autênticos motivos regionais; XIX - Influir na literatura, artes clássicas e populares e outras formas
de expressão espiritual de nossa gente, no sentido de que se voltem para os temas nativistas; XX Zelar pela pureza e fidelidade dos nossos costumes autênticos, combatendo todas as manifestações
individuais ou coletivas, que artificializem ou descaracterizem as nossas coisas tradicionais;
XXI - Estimular e amparar as células que fazem parte de seu organismo social; XXII - Procurar
penetrar e atuar nas instituições públicas e privadas, principalmente nos colégios e no seio do povo,
buscando conquistar para o Movimento Tradicionalista Gaúcho a boa vontade e a participação
dos representantes de todas as classes e profissões dignas; XXIII - Comemorar e respeitar as datas,
efemérides e vultos nacionais e, particularmente o dia 20 de setembro, como data máxima do Rio
Grande do Sul; XXIV - Lutar para que seja instituído, oficialmente, o Dia do Gaúcho, em paridade
de condições com o Dia do Colono e outros “Dias” respeitados publicamente; XXV - Pugnar pela
independência psicológica e ideológica do nosso povo; XXVI - Revalidar e reafirmar os valores
fundamentais da nossa formação, apontando às novas gerações rumos definidos de cultura, civismo
e nacionalidade; XXVII - Procurar o despertamento da consciência para o espírito cívico de unidade
e amor à Pátria; XXVIII - Pugnar pela fraternidade e maior aproximação dos povos americanos;
XXIX - Buscar, finalmente, a conquista de um estágio de força social que lhe dê ressonância nos
Poderes Públicos e nas Classes Rio-grandenses para atuar real, poderosa e eficientemente, no
levantamento dos padrões de moral e de vida do nosso Estado, rumando, fortalecido, para o campo
e homem rural, suas raízes primordiais, cumprindo, assim, sua alta destinação histórica em nossa
Pátria.
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de tempo e espaço. Então, criou-se algo novo, miscigenado com o passado e
o atual – naquela época – que é a cultura tradicionalista. Enfim:
Existem tradicionalistas e gauchistas. Os tradicionalistas,
conscientes das mudanças socioeconômicas, e os gauchistas,
vivem no passado e não querem saber de evolução, nem de
tecnologia, vivem no passado e não de temas inspirados no
passado [...]. Existe no Tradicionalismo, como em todos os
lugares, também os ortodoxos da tradição (PAIXÃO CORTES,
1981, p. 21)

O MTG é o órgão que rege os CTG, e esses têm a intenção de representar,
localmente, a entidade mor, ficando adstrito às regras e costumes firmados
por aquele. Na realidade jurídica, os CTG são associações de direito privado
sem fins lucrativos.13 Essas entidades tem a intenção de estreitar os laços
sociais e, principalmente, os culturais – orientados pela tradição gaúcha,
marcadas pelo nativismo.14
Ademais, muitos estatutos definem os objetivos dessas entidades,
sendo caracterizados com reciprocidade. Assim sendo, preocupase em preservar, promover e divulgar, por meio de atividades
esportivas, sociais, campeiras, culturais, assistenciais, artísticas
e recreativas, o tradicionalismo gaúcho; defender e conservar
o patrimônio histórico e artístico com a promoção da cultura;
preocupação com a educação, sendo forma complementar de
participação; acessão ao voluntariado e; a promoção da ética,
da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais (QUEIROZ apud LUVIZOTTO, 2014,
p. 10).

As manifestações dessa cultura se dão de diversas maneiras. Nos CTG
há atividades de danças típicas de salão, com a incursão de invernadas, cada
13

14

Código Civil brasileiro - Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações e; Art.
53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.
Segundo Luvizotto, “O CTG não é apenas uma entidade que reflete sobre a tradição, é também
um movimento que procura revivê-la. Dessa maneira, foi necessário recriar os costumes do campo
e foi usada uma nomenclatura diferente de outras associações, substituindo o presidente, o vicepresidente, o secretário, o tesoureiro e o diretor, empregando os títulos de patrão, capataz, sotacapataz, agregados, posteiros. Os conselhos consultivos e deliberativos foram renomeados de
Conselho de Vaqueanos e os departamentos foram chamados de Invernadas – representados por
peões e prendas – conseguindo assim uma maior proximidade da cultura do campo” (2010, p. 34).
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uma pertencente a uma entidade. Essas são grupos de crianças, adolescentes,
jovens e adultos que se unem para ensaiar e, posteriormente, apresentar à
sociedade suas coreografias. Existem concursos de poesias, que premiam os
membros – peões e prendas – dessas invernadas de acordo com a dicção,
texto e postura.
Essas manifestações se aperfeiçoam, também, por meio de rodeios
idealizados pelas entidades, com a promoção de “tiro de laço”, “pealo a
pé” etc. Mas há uma das mais valorizadas atividades do tradicionalismo
gaúcho, que são os fandangos ou bailes gaúchos. Nesses bailes as pessoas
vão caracterizadas com vestimentas especiais, as “pilchas”. A indumentária
se perfaz com a utilização de bombachas, botas, guaiaca, camisa e lenço
para os homens e vestido de prenda com sapatilha para as mulheres.15
Essas vestimentas não podem ser extravagantes e as mesmas representam o
homem e a mulher do campo, matriz campesina e pecuarista. A animação
dos fandangos se dá por música típica regional, com ritmos variados de
vaneira, milonga, xote, bugio, chamamé, rancheiras. As músicas são
recheadas de sentidos e histórias, demonstrando com suas letras a vivência
do gauchismo.
Nesse sentido, não há como não ressaltar a culinária típica, com a
incursão do churrasco, do chimarrão, do arroz carreteiro, feijão tropeiro etc.
É notória a força cultural que tem o tradicionalismo gaúcho.
Dessa forma, como o tradicionalismo faz referência ao gauchismo, como
supramencionado, existe a preocupação de conservar essa tradição
pura e autônoma. Resta claro que se proponha a figura do gaúcho como
patrimônio imaterial.16 E assim corrobora a Convenção para a Salvaguarda
do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO:
Entende-se por ‘patrimônio cultural imaterial’ as práticas,
representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes
são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns
casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu
15

16

Também podem ser consideradas, de uma maneira mais flexível, outros tipos de vestimentas, como
o chiripá, bombacha de montaria, alpargata, boina etc.
Segundo matéria do sítio eletrônico Terra, a figura do gaúcho pode virar patrimônio da humanidade:
“Sociedades tradicionalistas e crioulas de Brasil, Argentina e Uruguai fecharam um acordo para
trabalhar para que a figura do gaúcho seja declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela
Unesco” (2015).
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patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se
transmite de geração em geração, é constantemente recriado
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de
sua interação com a natureza e de sua história, gerando um
sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim
para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade
humana (2003, p. 03-04).

Diante de tudo isso o presente capítulo procurou o conhecimento
do tradicionalismo gaúcho, com suas diferenças do gauchismo, suas
manifestações por meio do MTG e dos CTG. Portanto, com os estudos dos
dois capítulos supra escritos é que se pretende chegar ao problema em que
vive o tradicionalismo gaúcho na dimensão dos direitos culturais e autorais.

O CONFLITO EXISTENTE ENTRE DIREITO AUTORAL E DIREITO
CULTURAL: A PREVALÊNCIA DA CULTURA
A terceira parte do trabalho versará sobre o conflito envolvendo a
cultura e os direitos culturais em relação aos direitos autorais-patrimoniais.
Existe um impedimento das manifestações culturais dos CTG – entidades
de cultura – na realização de eventos musicais, em função da cobrança de
certas taxas emitidas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
– ECAD.
Diante disso, faz-se mister apresentar o que a Lei de direitos
autorais (Lei nº. 9.610/98) aborda sobre o assunto. Na sequência, haverá a
explicitação sobre o ECAD e sua forma de atuação e arrecadação, além da
manifestação do Supremo Tribunal Federal em relação a esse escritório. Por
fim, se explicitará a dificuldade das manifestações culturais das entidades
tradicionalistas e uma possível solução para conciliar os direitos do autor e
os direitos culturais.
Os direitos autorais são matéria de propriedade intelectual, haja vista
terem origem no imaginário humano. Esses direitos recaem nos direitos
do autor, que é pessoa física, sobre obras criadas pelo mesmo, e essas são
consideradas bens móveis. As obras são intelectuais e criações do espírito,
expressas ou fixadas por qualquer meio. Entre variadas obras previstas na
Lei, é pertinente para o artigo as composições musicais, que tenham ou não
letra (BRASIL, 2015).
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O autor tem dois direitos referentes à obra que criou: os direitos
morais e patrimoniais. O primeiro versa sobre as questões de autoria,
ineditismo, integridade, modificação, acesso e circulação das obras, ficando
claro para o autor que esses direitos são inalienáveis e irrenunciáveis. O
segundo trata sobre a utilização, fruição e disposição dessas obras. Qualquer
forma de utilização da obra, nesse caso pela execução musical, depende de
autorização prévia e o titular da obra poderá dispor a título oneroso ou
gratuito (BRASIL, 2015).
No entanto, a Lei de direitos autorais traz algumas limitações desses
direitos, não constituindo ofensa aos direitos culturais algumas modalidades
de reprodução, citação, utilização, execução e representação dessas obras. O
destaque se encontra na execução musical no recesso familiar ou para fins
exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino e sem intenção de
lucro, não caracterizando contradição aos direitos do autor. Essa previsão
será mais bem abordada na sequência (BRASIL, 2015).
Os autores de obras intelectuais ou artísticas, devem se associar para
defender seus direitos, pertencendo à associação o mandato dos mesmos
para atos de defesa judicial e/ou extrajudicial, além de representação na
cobrança desses direitos. As associações deverão ter habilitação em órgão da
Administração Pública Federal e terão o compromisso de estabelecer preços,
com proporcionalidade de uso, pela utilização de obras. Assim, as mesmas
ficam incumbidas de forma equitativa no tratamento de seus associados.
Essas associações exercem atividade de interesse público e devem atender a
sua função social (BRASIL, 2015).
Nesse diapasão, as associações que representam os autores de obras
musicais, literomusicais e de fonogramas terão que gerir a arrecadação e
distribuição desses direitos, unificando a cobrança em um único escritório
central para arrecadação e distribuição, que é o ECAD. Segundo a Lei, esse
escritório tem personalidade jurídica própria, não tem finalidade lucrativa
e poderá manter fiscais para exercer o controle nos estabelecimentos ou
entidades etc.
Conforme já suscitado, o ECAD é uma sociedade civil de natureza
privada e foi instituído pela antiga Lei de direitos autorais (Lei nº. 5.988/73).
A sede desse órgão fica na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo 34 unidades
arrecadadoras localizadas nas principais regiões do país, 46 escritórios de
advocacia, que prestam serviços terceirizados, e 76 agências credenciadas,
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que atuam nos recônditos do Brasil. O escritório tem um sistema de
dados informatizado e centralizado para a proteção dos titulares de obras
cadastradas.17 Segundo a instituição, estão catalogadas 5,4 milhões de obra
musicais e 3,7 milhões de fonogramas. Diante disso, a estimativa é de 500 mil
pessoas que se utilizam de obras musicais, sendo taxados como “usuários de
música”18, e a instituição fornece uma média de 85 mil boletos bancários
para pagamento pelo uso desses direitos (ECAD, 2015).19
O “usuário de música” poderá ter uma lucratividade direta ou
indireta com a utilização dos bens intelectuais tutelados. Então, a cobrança
dos direitos autorais varia conforme a utilização (COSTA NETTO, 2008, p.
293).20 Segundo Costa Netto, tem-se como direta ao público as utilizações:
de promoções musicais ambulantes ‘ao vivo’ (tais como o ‘trio
elétrico’), por autofalantes etc.; relativas à apresentação de música
‘ao vivo’ ou danças, de forma permanente ou temporária (aqui
entendida que a essencialidade do uso só será caracterizada nos
períodos de efetiva utilização); de shows ‘ao vivo’, espetáculos
carnavalescos ou eventos essencialmente musicais; as
exibições cinematográficas. As utilizações essenciais através da
comunicação indireta, realizadas sem a presença do público,

17

18

19

20

Estima-se que estão cadastrados uma média de 342.000 titulares diferentes no ECAD (BRIDA,
2011, p. 40).
Segundo o ECAD, usuário de direito autoral é toda pessoa física ou jurídica que utiliza obras
musicais, literomusicais, fonogramas, por meio da comunicação direta ou indireta, por
qualquer meio ou processo similar, seja a utilização caracterizada como geradora, transmissora,
retransmissora distribuidora ou redistribuidora (2015).
O Escritório Central tem nove associações que o administram, conforme a disposição legal já
analisada, e que realizam a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais. As associações são:
Sociedade Administradora de Direitos de Execução Musical do Brasil - SADEMBRA, Associação
de Intérpretes e Músicos - ASSIM, Associação Brasileira de Autores, Compositores, Intérpretes e
Músicos - ABRAC, União Brasileira de Compositores - UBC, Sociedade Brasileira de Administração
e Proteção de Direitos Intelectuais - SOCINPRO, Sociedade Independente de Compositores e
Autores Musicais - SICAM, Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música
- SBACEM, Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes - AMAR e Associação Brasileira De
Música e Artes – ABRAMUS (ECAD, 2015).
Segundo Cristiane Prestes Machado, “são obrigados a pagar todos os que se utilizam das músicas e
dos fonogramas dos filiados ao ECAD, entre eles promotores de eventos, cinemas, emissoras de TV
e radiodifusão, boates, clubes, lojas comerciais, hotéis e motéis, supermercados, restaurantes, bares,
shoppings, aviões, trens, ônibus, salões de beleza, escritórios, consultórios e clínicas, academias de
ginástica; enfim, toda ou qualquer pessoa física ou jurídica que execute música publicamente”
(2013, p. 01).
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seriam, principalmente, as emissões de rádio e televisão (inclusive
por cabo), as transmissões de música ambiental (por fios, cabos,
multiplex, ondas hertezianas ou qualquer outro sistema, inclusive
por computadores) (2008, p. 294-295).

O órgão tem uma classificação referente à música para configuração
dos valores. Dessa forma, classifica-se a partir da importância da música
para a atividade exercida ou pelo estabelecimento. Pode ser indispensável,
necessária ou mecânica, com ou sem atividade de dança. Além disso, avaliase pela frequência utilizada, sendo permanente, eventual e geral. Existem
três formas de utilização, que se dão pela execução musical, emissão ou
transmissão musical e retransmissão musical (ECAD, 2015).
O ECAD estipula as questões de pagamentos:
O Ecad poderá fixar o pagamento antecipado por estimativa de
receita bruta ou exigir uma garantia mínima e a assinatura de
um Termo de Responsabilidade em formulário fornecido pelo
Escritório quando o preço da utilização dos direitos autorais a ser
pago pelo usuário for fixado em uma percentagem aplicada sobre
a receita bruta (considerados os ingressos e demais receitas), que
será aferida imediatamente após a realização do espetáculo ou
audição. Consideram-se como elementos formadores da receita
bruta, a venda de ingressos, entradas, convites, couvert artístico,
consumação obrigatória, aluguéis de mesa, comercialização
de anúncios ou espaços publicitários, patrocínios, apoios,
subvenções, venda de recipientes para festivais de bebidas, ou
qualquer outra modalidade de cobrança, ainda que implícita,
sempre que relacionadas com a realização do evento no qual
se utilizarem obras musicais; Os eventos, shows ou espetáculos
musicais que não dispuserem ingressos à venda, mas apreciarem
receitas de outra natureza, tais como publicidade, subvenções,
patrocínios ou apoios financeiros, terão tais valores considerados
para efeito de receita bruta, levando em conta a tabela de preços
constante no Item I, dos Usuários Eventuais (2015).21

21

As demais considerações relativas à cobranças está no Regulamento de Arrecadação, que pode ser
acessado pelo sítio eletrônico: www.ecad.org.br/pt/eu-uso-musica/regulamento-de-arrecadacao/
Documents/Regulamento%20de%20Arrecada%C3%A7%C3%A3o%20dez-12.pdf.
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O ECAD já foi e continua sendo alvo de questionamentos pertinentes
às suas atividades no Supremo Tribunal Federal. A ADIN 2.054-4 de 2003
reconheceu a competência do órgão para fiscalizar e cobrar, por meio do
mandato que os autores têm com as associações, pelas execuções musicais
registradas. A contradição incidia na obrigatoriedade de associação pelos
autores de obras musicais, somente nas associações credenciadas no
Escritório, para a cobrança dos “usuários de música”. Estavam em jogo os
incisos XVII e XX do artigo 5º da Constituição Federal, que versam sobre
a liberdade associativa. O Egrégio Tribunal entendeu que o Escritório
Central de Arrecadação tem competência para a cobrança e a liberdade de
associação é reflexa as associações membro desse Escritório, mas os que
desejavam associarem-se a outras estavam livres e garantidos pela Magna
Carta.
Outra consideração importante é a autoridade de fiscalização, de
lavrar termos de autuação e impor penalidades pelos fiscais do ECAD.
Conforme já salientado pela previsão legal, o órgão poderá ter fiscais para
intentar a cobrança e a fiscalização dos “usuários de cultura” pelo pagamento
dos direitos, diante das execuções musicais. Segundo a ADIN 1717 de 2002
julgada pelo Supremo Tribunal Federal, entidades privadas não podem
exercer, no sentido de indelegabilidade, poder de polícia, de tributar e de
punir, no que tange ao exercício de atividades profissionais regulamentadas.
Então, seguindo a orientação jurisprudencial do Supremo, o ECAD
não pode fazer autuações, como regularmente faz, mediante um termo
que o mesmo lavra para comprovação de utilização musical, quando
a utilização das obras musicais não foi previamente autorizada pelo
Escritório.22 Ademais, as cobranças têm semelhanças com um tipo de
tributo parafiscal corporativo e, como o Escritório não é um órgão público,
não tem autoridade para cobrança de tributos, haja vista não respeitar os
princípios constitucionais da legalidade, isonomia, capacidade contributiva,
não confisco (MACHADO, 2013, p. 05).

22

Corrobora o que o Regulamento diz: “O usuário de música ficará sujeito às sanções previstas nos
arts. 105 e 109 da Lei nº 9.610/98 e no art. 184 do Código Penal, sempre que a utilização de obras
musicais, literomusicais e fonogramas seja realizada sem a prévia autorização do Ecad. O Ecad
poderá ainda, como forma de registro da utilização desautorizada, lavrar Termos de Comprovação
de Utilização Musical” (ECAD, 2015).
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É notória a importância de preservação das obras musicais,
resguardadas ao direito de seus autores. No entanto, as entidades de cultura,
como os CTG, encontram dificuldades de pagar as taxas emitidas pelo
ECAD, já que essas não têm condições financeiras para bancar.23 Os CTG,
conforme já salientado, são associações sem fins lucrativos e estão inseridos
nos anseios do Movimento Tradicionalista Gaúcho para manifestação
da tradição gaúcha – não somente no sentido “puro” – pela realização de
fandangos e bailes gaúchos, que utilizam obras musicais e executam as
mesmas.24
Diante dessas dificuldades financeiras das entidades de cultura gaúcha,
a manifestação cultural e o tradicionalismo gaúcho ficam pendentes, haja
vista não haverem condições e incentivos públicos para sua preservação.
Portanto, procura-se uma solução para que a entidades de cultura não
sejam obrigadas a contribuir com o ECAD, até porque não tem condições.
É necessária uma reforma na Lei 9.610/98 (Lei de direitos autorais),
colocando em pauta não, somente, a função social, mas também a função
cultural. No que tange as limitações dos direitos autorais, não constitui
ofensa a esses direitos a execução musical, quando realizadas em recesso
familiar ou para fins didáticos nos estabelecimentos de ensino. Por que não
nos estabelecimentos/entidades/associações/centros culturais?
Uma alteração no artigo 46 da Lei de direitos culturais é necessária. A
disposição de um inciso resguardando a possiblidade de execuções musicais
e artísticas em entidades de cultura sem ofender esses direitos é bem vinda!
O interesse coletivo, social e cultural deve prevalecer sobre o individual.
O que se resguarda com isso é a valorização do ser humano enquanto
possuidor de cultura. O autor de obra musical, que será exposta na execução
musical também tem identidade cultural. A cultura serviu para o mesmo
perfectibilizar sua criação intelectual. A não distribuição financeira desse

23

24

Esses Centros de Tradições sobrevivem da contribuição de seus associados, mas, muitos deles
preveem em seus estatutos o título de “sócio remido”, diminuindo, assim, o número de associados
efetivamente contribuintes. Assim sendo, as mensalidades quiçá conseguem compensar os gastos
ordinários de mantimento, como água, energia elétrica, gás, telefonia, mas quando surgem gastos
extraordinários, ficam a mercê de projetos para arrecadação (QUEIROZ, 2014, p. 10-11).
Para corroborar essa discussão, vide o artigo “Direitos culturais e tradicionalismo gaúcho: na busca
de estímulo à cultura regionalista” em http://direitosculturais.com.br/anais_interna.php?id=17.
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direito enriquecerá a própria cultura de quem criou a obra, já que ela – a
cultura – não terá dificuldades de se manifestar.
Por tudo isso é o que intentou o terceiro capítulo, ao consolidar uma
discussão sobre direito autoral, ECAD e cultura. A pretensão recai num
conflito cultural e a solução resplandece numa necessária reforma legislativa.

CONCLUSÃO
O almejo por cultura se solidifica nos Estados democráticos,
ensejando uma necessidade de cada cidadão para sua formação, já que a
cultura aprimora a ética, a educação e a civilidade. Vive-se, hoje, numa era
da informação e o ser humano está, cada vez mais, acessível às diversidades
culturais. E isso se consolida com a proteção estatal dessas diversidades para
que sejam preservadas e asseguradas a todos.
O presente trabalho procurou expor essa “necessidade por cultura”
na sociedade atual, com as suas definições, já que com elas, procuramos
achar o seu alcance. Assim sendo, restaram demonstrados os direitos
culturais numa visão nacional e internacional, e a sua menção de proteção,
que são os bens culturais e o patrimônio cultural. O direito autoral, como
uma proteção dos direitos culturais, sob a vigência de lei própria e matéria
específica do Direito.
Fez-se necessária a exposição da cultura regionalista do Rio Grande
do Sul num capítulo único, com a descrição do tradicionalismo gaúcho e
seu movimento, pelo MTG. Dessa forma, foram apresentadas as entidades
de cultura, representantes do Movimento Tradicionalista, que são os CTG
e afins, diante da realidade fática em que se encontram na promoção de
eventos musicais, haja vista o intento de manifestarem-se culturalmente.
Nesse contexto, o terceiro e último capítulo apresenta o conflito
existente entre o direito autoral-patrimonial e o direito cultural. O problema
se dá pela cobrança, por parte do ECAD, dos direitos pecuniários que o autor
tem de receber pela utilização de execuções musicais, com letras de músicas
registradas pelas associações representativas. Diante disso, as entidades de
cultura, como os CTG, que são associações sem fins lucrativos e com parcas
condições financeiras, ficam a “deriva num oceano sem fim” com os altos
gastos que possuem, sendo pela carga tributária – que é inconstitucional –
ou pelos gastos ordinários de mantimento e, ainda mais, pelas cobranças da
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utilização de obras musicais protegidas nos eventos em que realizam para
promover a cultura.
Deve-se priorizar a cultura como forma de identidade cultural, como
saciedade do ser. O poder espiritual que a mesma remete às pessoas é mais
forte e mais precípuo pela coletividade que traz. O direito autoral privilegiará
o autor financeiramente e moralmente. O direito cultural/cultura beneficiará
todo o povo que absorve a cultura local. Assim, é necessária uma reforma
legislativa na Lei de direitos autorais, para que imponha limites nos direitos
do autor em relação a cobranças – por parte do ECAD – das entidades de
cultura. Sendo assim, as manifestações culturais estarão preservadas, já
que os CTG teriam uma diminuição em seus custos e promoveriam mais
eventos culturais.
Portanto, enquanto toda cultura for humana e todo humano for
cultura, há a necessidade de protegê-la. É com esse viés a descrição do
trabalho, para incentivar e proteger a cultura gaúcha, com a vivência sadia
dos CTG, e intensificar o convívio social entre as pessoas que buscam
expressar suas raízes, tradições e costumes.
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OS ASPECTOS TRABALHISTAS DO MERCADO LITERÁRIO
BRASILEIRO: O AUTOR COMO SUJEITO DE UMA RELAÇÃO DE
EMPREGO
LABOR ASPECTS OF THE BRAZILIAN LITERARY MARKET: THE
AUTHOR AS THE SUBJECT OF AN EMPLOYMENT RELATIONSHIP
Mateus Rodrigues Lins1
RESUMO
Este trabalho busca analisar a evolução cultural da sociedade e sua ligação com o
meio literário, tendo em vista a operabilidade do sistema de normas trabalhistas
vigentes no Brasil intrínsecas à aplicabilidade frente ao mercado literário e sua
produção econômica, analisando as questões atinentes à Lei 9610/98, estudando a
efetivação do Valor Social do Trabalho e a Dignidade da Pessoa Humana quando
íntimos à perspectiva da produção literária como bem cultural. Esta produção
científica tratará da evolução da literatura na sociedade, explorando-a dentro de
um espaço histórico e explicitando sua conexão com a evolução social do homem;
a definição de autor e autoria e a ligação com a função social do direito autoral; a
locação dessa figura de trabalhador atuante no mercado editorial; as perspectivas
de processo laboral e a proteção legal que cerca o autor, tendo o foco voltado aos
autores que vivenciam o âmago de uma relação empregatícia alienígena ao contrato
que foi por eles assinado. Tal análise será expressa sempre através da apresentação
de posicionamentos doutrinários, possibilitando um pensar mais analítico dessa
questão. Procura-se expor a temática de modo claro e imparcial, mostrando a
perspectiva da evolução do Direito do Trabalho dentro do mercado literário,
traçando, em paralelo, uma abordagem da legislação autoral.
Palavras-chave: Direito do Trabalho. Direitos Autorais. Contratos de Cessão de
Direitos Autorais. Mercado Editorial.
ABSTRACT
This work seeks to analyze the cultural evolution of society, and its link with the
literary way, with a view to operability of the existing labor standards system in
Brazil intrinsic to the applicability front of the literary market and its economic
output, examining issues relating to law 9610 / 98, studying the effectiveness of

1

Graduando em Direito pela Universidade de Fortaleza. Pesquisador integrante do Projeto de
Pesquisa “Direito do Trabalho e sua interface com os Direitos Fundamentais”, coordenado pela
professora Vanessa Oliveira Batista – Centro de Ciências Jurídicas da UNIFOR. Escritor.
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the Social Value of Labor and the Human Dignity when connected perspective of
literary production as well as a cultural object. This scientific production will be
dealt about the evolution of literature into society, exploiting it within a historical
space and explaining their connection to the social evolution of man; setting author,
authorship and the connection with the social function of copyright; the position
of the figure active worker at the editorial market; the prospects for the labor
process and the legal protection for the author, with a focus on the authors who
experienced the essence of an peculiar employment relationship which was signed
by them Such analysis will be always expressed by doctrinal positions, enabling a
analytical thinking about this issue. It seeks to expose clearly the theme through
a impartial way, showing the picture of the development of labor law within the
literary market, mapping, parallel, an approach to copyright law.
Keywords: Labor law. Copyright. Copyright assignment agreements. Literary
market

INTRODUÇÃO
A literatura pode ser contemplada em sua essência cultural como
aspecto integrante da construção histórica de um povo, refletindo suas
crenças, raízes, costumes, produções científicas e o que mais possa ser
avaliado sob a óptica de uma leitura inferencial.
Desse ponto de partida, analisa-se que é usual o tratamento, como
bem defende Miranda, de cultura como “tudo que se reporta a bens não
econômicos” (Miranda, online). Todavia, essa é apenas uma linha de
interpretação de sua extensão. Pois, pode-se compreender, por outro lado,
que tais bens carregam um fator singular em seu processo constitutivo: a
carga subjetiva de seus criadores, sejam eles uma sociedade ou um indivíduo.
E nada obsta que a essa criação seja dado um valor comercial que ganhe
relevância econômica.
Nesse contexto, surge a ideia de propriedade intelectual como um
útil instrumento gerador de benefícios à economia e ao PIB das nações que
fazem da consolidação de seu produto cultural um produto com finalidade
econômica. Extrai-se dessa ideia que a cultura não é um fim em si mesmo,
mas um amplo elo que proporciona o desenvolvimento e evolução de muitos
povos.
A ideia de construção não está unicamente atrelada à criação fática do
objeto, mas também a sua produção de espírito que busca uma vivência de
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seu criador, envolvendo criador e criatura e tornando aquele bem cultural
peça única dentro do cerne da sociedade.
Definir o que a cultura significa e representa é tão árduo quanto
também delicado, pois ela abrange costumes diários, a comunicação em sua
acepção ampla (símbolos, linguagem escrita, linguagem verbal, produção
científica, etc.), ritos, roupas, designs arquitetônicos, mídias, organização
política, bens de consumo. Cultura representa, em um grau antropológico
e histórico, tudo aquilo que consolida a existência de um povo e de seus
hábitos. Traça um paralelo com passado, presente e futuro. Portanto, é
humanidade em sua constante evolução e reciclagem.
Juridicamente, a cultura tem um emprego mais limitado, sendo tudo
aquilo ligado à produção representativa de determinado povo que terá seu
respaldo dentro do prisma jurídico.
Limitando mais o campo, no que é intrínseco ao escopo da literatura,
infere-se que a palavra tem sua origem etimológica do latim littera –
“letra”, o que força a uma errônea interpretação literal de que literatura
estaria conectada apenas àquilo que pode ser relacionado à palavra escrita,
propriamente dita, ou à palavra impressa. Em contraponto, ressalta-se que
nos primórdios das grandes evoluções das sociedades, da Grécia Antiga à
Escandinava, foram produzidas importantes tradições orais que contaram
a história de suas civilizações. Dos mais conhecidos e aclamados extensos
poemas narrativos, cita-se Ilíada e Odisséia, de Homero.2
A literatura vai muito além de mera letra formal, trata-se de uma
leitura e uma forma de interpretar o mundo à volta do ser, do indivíduo.
Desta feita, ela é composta por símbolos, costumes, por imagens sociais,
por livros, filmes e tudo mais que é passivo de interpretação. Ela esboça um
reflexo da vida e de seus valores extrínsecos e intrínsecos, buscando uma
universalidade de experiências humanas realizadas dentro da vivência de
indivíduos particulares ou de grupos.
Avalia-se a literatura como um elemento integrante da cultura que
conta a história de determinado povo, que a transforma e que a faz ser
explorada de diversas formas, de acordo com a realidade de cada sociedade.
E indo além, faz-se elemento primordial na composição econômica da
2

Danziger e Johnson retratam a consolidação da literatura, através das narrativas que contemplam os
espaços culturais e históricos de determinadas sociedades.
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sociedade de informação pela qual o mundo é atrelado em atual perspectiva,
destacando-se através de sua interface comercial, como será explorando no
decorrer deste trabalho.
Da literatura nasce o autor. A representação dessa figura já sofreu
variações de acordo com as distintas interfaces de evolução humana, sendo
sua imagem um aspecto que desencadeia a construção social por meio da
observação atenta de seu meio.
Do já apresentado, a proposta da presente produção visa uma maior
observância do autor e suas condições de trabalho, tendo em vista que há
uma linha tênue entre a contratação de relação civil e a relação empregatícia
entre autor e editora. Para isso, no que se refere à metodologia abordada, o
trabalho configurou-se por meio de pesquisa bibliográfica e documental,
com via descritiva e exploratória, visando explicar, interpretar e analisar
os fatos, buscando o aprimoramento de ideias. A abordagem é qualitativa,
pois busca uma maior compreensão das ações e relações humanas e uma
observação dos fenômenos sociais.

1 EXTENSÃO DA LINGUAGEM EM ENCONTRO COM OS
DIREITOS AUTORAIS E CONEXOS: O ESCRITOR COMO FIGURA
VIABILIZADORA DA FUNÇÃO SOCIAL DA LITERATURA
A premissa legal que envolve a cultura em seus amplos aspectos
recebe a nomenclatura de Direitos Culturais e tem previsão constitucional
nos moldes do caput do art. 215 da Carta Constitucional de 1988, sendo
eles direitos de viés fundamental dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
Tal classe de direitos, como bem observa Cunha Filho, possui distintas
ramificações, dentre elas os direitos autorais e conexos, assim denominados
por serem produtos de uma evolução intelectual inerente à autoria cultural.
Direitos Culturais são aqueles afetos às artes, à memória
coletiva e ao repasse de saberes, que asseguram a seus titulares o
conhecimento e uso do passado, interferência ativa no presente
e possibilidade de previsão à dignidade da pessoa humana.
(CUNHA FILHO, 2000, p. 34).

Em um mesmo sentindo, Esper retrata:
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A partir dessa revolução, surgiram os direitos vizinhos, mais
conhecidos como direitos conexos, haja vista que algumas obras
somente são conhecidas pelo público através da atuação do
intérprete.
O Professor João Carlos de Camargo Eboli (2003, s.p.) cita
brilhantemente em seu artigo os titulares dos direitos conexos:
“Três são os titulares de direitos conexos: o artista, sobre sua
interpretação ou execução; o produtor de fonogramas, sobre
sua produção sonora; e o organismo de radiodifusão, sobre seu
programa”; explicita-se, pois, a interdependência entre os titulares
do direito da propriedade intelectual. (ESPER, 2006, p. 20)

A literatura como construção simbólica e, atualmente, como uma
das formas abraçadas pelos direitos autorais e conexos, conta a história do
homem de maneira nata, conforme suas condições físicas e psicológicas,
por vezes sendo mais profunda que a própria história em si.
Desse contexto, nasce a figura do escritor, aquele que produz os textos
responsáveis por apresentarem à sociedade o que a ela está vinculada em
várias nuances.
Para Bourdieu (1992, p. 183-202), autor que abriu o caminho
para pensar as “práticas” na história e o consumo dos bens
simbólicos, a noção de campo intelectual nos ajuda a elucidar a
configuração e a historicidade da produção e da recepção da obra
de um autor, suas ideias e formas estéticas postas em circulação
e inseridas no interior de um sistema de relações socioculturais
edificadas publicamente. Essa noção remete ao lugar de onde fala
e em que se insere o autor, literato ou não, assim como outros
escritores que o cercam; lugar circunscrito e estruturado ao redor
das posições que esses produtores culturais ocupam na sociedade
e no meio intelectual, no qual estabelecem relações entre si e com
outros campos que constituem a vida social; lugar marcado pelos
jogos de poder e vinculado com o campo político. (BORGES,
2010, p. 97).

A definição legal de autor, apresentada pela Lei 9610/98, é retratada
em seu art. 11 como sendo a pessoa física criadora de uma produção
literária, científica ou artística.
A relação do autor com sua obra é de criação, propriamente dita, mas
em óbice jurídica é intitulada por autoria. A conexão propiciada por esse
instituto passa a receber proteção legal quando se torna fática e concreta.
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Da mesma maneira, a noção de autoria também é ampla e
sujeita a diferentes interpretações, dependendo se sua definição
é formulada no campo da estética ou no domínio jurídico. Do
ponto de vista do Direito de Autor, a autoria está necessariamente
relacionada com a expressão enquanto modo de concretização e
exteriorização do pensamento, o não ao conteúdo. Isto significa
que, a partir dessa abordagem, o que importa não é a paternidade
intelectual da “ideia” em seu sentindo amplo, seja ela um conceito,
uma teoria, um estilo ou outro elemento abstrato e genérico.
(SANTOS, 2013, p. 107).

A autoria é uma maneira de apropriação intelectual da obra através do
labor do autor. E íntimo a essa ideia é que se expressam os direitos autorais
e conexos.
O direito autoral corresponde a um direito de personalidade que
contempla em seu cerne os segmentos morais e patrimoniais do autor.
Os direitos autorais não são direitos meramente patrimoniais,
pois se constituem como categoria com especificidade própria,
ante a existência de direitos morais do criador da obra, a serem
devidamente protegidos. Pelo fato de os direitos intelectuais
possuírem aspectos morais e patrimoniais, pode-se afirmar que
os direitos autorais são direitos sui generis, o que perfeitamente
explica a sistematização própria que lhe é conferida. (LISBOA,
2005, p.501)

Cunha Filho (2000, p.90) retrata que os direitos autorais, pela grande
extensão que ganharam e pelo advento de princípios próprios, destacaramse do direito das coisas e do Código Civil, compondo uma especialidade.
Atrelados a essa concepção, estão os direitos morais do autor,
expressos em rol taxativo pelo art. 24 da Lei 9610/98 e complementados
pelo art. 27 do mesmo dispositivo que estipula que os tais direitos são de
natureza inalienável e indisponível.
O que tange aos direitos patrimoniais do autor, encontra cabimento
no art. 28 da LDA3, que retrata o direito autoral – um bem semicorpóreo –
apresentando o criador, ou seja, aquele que sobre eles detêm autoria.

3

Lei de Direitos Autorais
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Desse modo, os direitos autorais têm como função primordial
remunerar os autores pela sua produção intelectual, evitando,
dessa maneira, um retrocesso na evolução da matéria. Em
verdade, isso beneficia a sociedade, pois, ao permitir aos autores
viverem das receitas obtidas da exploração de suas obras, esse
sistema lhes permite continuar a criar. (SANTOS, 2009, p.87)

Reunindo esses elementos, chega-se ao ponto culminante que explica
a função social do direito autoral, encontrando primordial ressalva nos arts.
5º, XXIII, e 170, III, da Constituição Federal, os quais apresentam a função
social da propriedade.
1.1 A legislação protetiva frente às perspectivas mercadológicas: contratos do
mercado literário
Explorar a legislação que versa sobre direitos autorais é ir de encontro
à mecânica que possibilita explicar a atuação do autor dentro do mercado
editorial.
Em um primeiro plano, deve-se tratar da dicotômica linha atinente
à óbice contratual, pois o autor pode ter dois tipos de contrato. O primeiro,
ligado à área civil, ou seja, um contrato especial. Já o segundo, um contrato
de trabalho.
Para Gagliano (2013, p.49), um contrato em sua definição
primordial, trata-se de “um negócio jurídico por meio do qual as partes
declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva,
autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem agir, segundo a
autonomia das suas próprias vontades”.
Gonçalves (2014, p.361) trata do contrato que versa sobre a disposição
de propriedade intelectual, buscando a publicação de uma obra, como um
contrato especial, afirmando que direitos autorais e contrato de edição são
proposições interligadas.
Não se confunde o contrato de edição com o de cessão de direitos
autorais. Por este se transmite definitivamente o direito cedido,
enquanto aquele apenas assegura ao editor o direito de publicação
de uma ou mais edições, contendo determinado numero de
exemplares. A cessão de direitos autorais é regulada pelos arts.
49 e s. da mencionada lei, que só a admite por escrito; nada
constando, limita-se a transferência pelo prazo de cinco anos (art.
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49, III). A cessão interpreta-se restritivamente e só vale para o
pais em que se firma o contrato, se não se dispõe contrariamente,
e só para as modalidades existentes na data do contrato (art. 49,
IV a VI). (GONÇALVES, p.667, 2014).

É apresentada uma distinção importante entre contrato de edição e
contrato de cessão de direitos autorais, a partir do extrato. Salienta-se que
dentro da perspectiva do mercado literário é mais comum o uso do contrato
de cessão de direitos autorais que o contrato de edição. A respeito desse,
levanta-se uma questão incidente: obra por encomenda.
Ao abordar essa temática específica, retratamos a figura do
trabalhador intitulado como escritor fantasma, ou ghost writer4, como
ficou popularmente conhecido. Nesse labor, o autor cria uma obra não
propriamente sua, mas de acordo com alguma temática ou seguimento já
preposto pela editora que o contrata – seja através de um contrato especial
ou de um contrato de trabalho. Gonçalves (2014, p.669) destaca a incidência
dos arts. 24 a 27 e 54 da LDA para esse tipo de relação jurídica.
Como apresentado, em alguns casos haverá um contrato de trabalho
como elo jurídico entre autor e editora. Sobre isso, Garcia (2010, p.140) define
contrato de trabalho como “o acordo tácito ou expresso, correspondente a
relação de emprego”. A definição do autor segue o art. 442 da CLT.
Cassar (2011, p.549-556) critica o conceito legal defendido por
Garcia, definindo o contrato de trabalho como:
[...] soma dos requisitos caracterizadores da relação de emprego,
ou seja, é a convenção expressa ou tácita, pela qual uma pessoa
física presta serviços a outra (pessoa física ou jurídica), de forma
subordinada e não eventual, mediante salário e sem correr os
riscos do negócio, de forma continuada. Esse contrato de trabalho
pode ser individual ou plúrimo, este último também chamado do
contrato de equipe. (CASSAR, 2011, p.553).

4

Escritor fantasma. Em entrevista à revista Exame, a jornalista e ghost writer, Tânia Carvalho definiu
a nomenclatura da profissão em consequência do trabalhador ser aquele que escreve o livro que
alguém quis escrever e, após concluído o trabalho, desaparece sem deixar sua assinatura. Tal qual
um fantasma. O interessante desse aspecto é que a etimologia que origina a palavra fantasma advém
do latim phàntasma, e assemelha-se à palavra phantasia, também do latim, que significa fantasia.
O que permite o raciocínio de que o fantasma nada mais é do que uma abstração, uma fantasia que
engloba a realidade até enquanto essa o queira dentro dela. Dessa forma, a etimologia da palavra
agrada ao conceito que o mercado abarcou.
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A autora equaliza sua definição trazendo para o âmbito trabalhista a
execução de fases pré-contratuais, que são características da teoria geral dos
contratos em um contexto civil, como a negociação preliminar, a oferta e a
aceitação.
Essa explanação serve para mostrar que dentro do mercado literário
existem diferenciados seguimentos de contratos a serem assinados, com
as mais variadas finalidades e presunções. A partir desse óbice, coloca-se
a proposta dessa argumentação científica: quando os contratos especiais
(cessão de direitos autorais e edição) passam a serem mera ferramenta para
transformar o escritor contratado em um empregado da editora, retratando
o acúmulo de funções não previstas ao que foi estabelecido entre as partes
pela incidência do princípio da pacta sunt servanda, caracterizando,
portanto, uma relação de emprego, mediante preenchimento dos requisitos
necessários.
E aqui reside um dos problemas: muitas vezes, os contratos de
são firmados de modo padronizado, sem nenhuma estipulação
ou ressalva específica. Noutras tantas, o empregado é contratado
para exercer uma função e ao longo da execução do contrato de
trabalho acaba realizando atividades estranhas ao seu contrato.
É o que ocorre com os desvios ou acúmulos de funções. (REIS,
Online)

Quanto ao tocante do acúmulo de funções, ilustra-se: um autor com
formação na área de letras, que está em início de carreira, assina um contrato
de cessão de direitos autorais para a publicação de seu primeiro livro, por
meio de uma editora de médio porte. A editora, sabendo que o autor tem
conhecimentos técnicos sobre ortografia, solicita que ele próprio faça a
revisão do livro, eximindo-a dessa responsabilidade sem que haja pactuação
prévia. E, por o trabalho ser bom, começa a solicitar que o escritor realize a
revisão de outras obras que a editora irá publicar.
Outro exemplo é a de um autor que tem conhecimentos e experiência
com organização de eventos e, assim como o primeiro, também assina um
contrato de cessão de direitos autorais visando a publicação de seu primeiro
livro. A editora, sabendo de sua expertise, utiliza-se dela para, por meio do
labor do autor, promover eventos dela própria, sem pactuação prévia, com
a promessa de que auxiliará o profissional na construção de sua imagem
dentro do mercado editorial, remunerando-o pela atividade.
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Ambos os exemplos retratam o exercício de funções não adstritas ao
contrato e nem aditivadas. São funções que exploram o labor do autor para
o crescimento operacional da empresa, sem existir uma contrapartida.
Em consonância com o tema, Delgado aborda o princípio da primazia
da realidade, em que, verificando as variáveis contratuais e existindo de fato
uma relação de emprego, passará essa a ser também de direito.
O princípio da primazia da realidade sobre a forma (chamado
ainda de princípio do contrato realidade) amplia a noção civilista
de que o operador jurídico, no exame das declarações volitivas,
deve atentar mais a intenção dos agentes do que ao envoltório
formal através de que transpareceu a vontade (art. 85, CCB/1916;
art. 112, CCB/2002). (DELGADO, 2013, p. 199).

Fazer do contrato inicial um meio para atingir uma finalidade oculta
contraria o art. 422 do Código Civil, transgredindo os princípios da boa-fé
e da probidade que regem os contratos como um todo.
Garcia (2014, p. 66) retrata a figura do acúmulo de funções, levando
em consideração um contrato de trabalho, seguindo os moldes do art. 456
da Consolidação das Leis Trabalhistas. Pode-se interpretar que o exercício
de uma função intrínseca a um contrato civil que contenha requisitos que
indicam uma relação de emprego conduzirá a uma reclamação trabalhista.5
Delgado (2013) retrata que, para a existência de uma relação
de emprego, deve haver a configuração de critérios próprios que dão
a incumbência do art. 3º da CLT ao trabalhador, apontando-o como
empregado. São retratados pelo referido autor (2013, p. 282) como “simples
reconhecimento pelo Direito de realidades fáticas relevantes”.
Os critérios elencados são: a) Trabalho por pessoa física: O empregado
deve ser sempre uma pessoa natural. b) Pessoalidade: Contrato de Trabalho
intuito personae. c) Não-eventualidade: Prestação dos serviços deve seguir
a teoria da permanência, devendo ser realizados, no mínimo, três vezes

5

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presidente da Junta, ou do juiz de
direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos
fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.
§ 2º - Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 (duas) vias datadas e assinadas pelo
escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no parágrafo anterior.
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durante a semana. d) Subordinação: Há uma submissão às ordens de um
superior (empregador). e) Onerosidade: Remuneração correspondente à
força de trabalho.
A existência dos cinco critérios deve ocorrer de modo conectivo
para configurar a relação de emprego. Desta feita, pode ser analisada, sob a
óptica dos exemplos trazidos dentro desse trabalho, que há a abertura para
a incidência dos cinco critérios, restando apenas ao autor o ônus de prová-lo
em processo trabalhista, como determina o art. 818 da CLT.
É notável que o autor, por não gozar de legislação própria que
regularize sua atividade – a lei de direitos autorais versa sobre sua obra,
seu elo com a propriedade intelectual e não sobre a profissão – cabe à CLT
buscar a regulamentação da atividade.
Havendo a relação de emprego, cabe aduzir ao amparo constitucional
do Direito do Trabalho, pautado no art. 7º da Constituição Federal, da
mesma forma que aos princípios trabalhistas, em especial o da proteção e
da primazia da realidade.
O princípio da proteção ao trabalhador tem fundamento na
desigualdade, diferente do Direito Civil, em que teoricamente as
partes contratantes possuem igualdade patrimonial. No Direito
do Trabalho há uma desigualdade natural, pois o capital possui
toda a força do poder econômico. Desta forma, a igualdade
preconizada pelo Direito do Trabalho é tratar os desguias de
forma desigual.
O Trabalhador já adentra na relação de emprego em desvantagem,
seja porque vulnerável economicamente, seja porque dependente
daquele emprego para sua sobrevivência, aceitando condições
cada vez menos dignas de trabalho, seja porque primeiro trabalha,
para, só depois, receber sua contraprestação, o salário. (CASSAR,
2011, p.186).

É o princípio da proteção considerado o mais importante princípio
dentro da seara trabalhista, pautando-se um supraprincípio. Garcia (2011,
98-102) compreende, em corrente majoritária, que do princípio da proteção
nascem três outros: Princípio da Condição mais benéfica, Princípio da
Norma Mais Favorável e o criticado Princípio in dubio pro operário.
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1.2 Literatura como instrumento viabilizador da Dignidade da Pessoa
Humana e do Valor Social do Trabalho.
Seguindo as ideias de Pelegrini (online), a evolução da literatura
transformou-se em um bem cultural consumível que atualmente possui
mercado próprio e extremamente rentável, conexo a outros mercados como
o de games e o cinematográfico. É visto que o produto livro vem utilizandose das mídias que dominam a conectividade global para fazer-se integrante
de uma rede econômica e compor margem de lucro para as empresas por
detrás das grandes publicações e ainda mais para as lojas que vendem tais
produtos.
Do explicitado, Cunha Filho complementa da seguinte forma:
Cultura é rentável; que o digam em seus campos os donos de
livrarias, os veículos de comunicação, as bandas e cantores de
forró e as casas onde se apresentam, os artesãos e os comerciantes
de artesanato, os prefeitos que têm padroeiros fortes ou grandes
festas populares... E o turismo, terceira força propulsora da
economia mundial, o que é se não a comercialização da cultura?
Como último exemplo, lembremos Hollywood, a máquina que
sintetiza o jeito americano de ser e que abre alas à expansão
ianque no mundo, vendendo todos os produtos que fabricam.
Não é à-toa que um ator foi eleito Presidente dos Estados Unidos
(no caso, Ronald Reagan).
Aderindo aos que tudo explicam baseados em teorias
organizacionistas, eu me arriscaria a defender que todo o labor
que o ser humano realiza visa à busca do prazer, ao mesmo tempo
matéria-prima e produto do trabalho cultural. (CUNHA FILHO,
2002, p. 54).

A Cultura já é suficiente por si só como um elo que garante a
efetivação e exercício da Dignidade da Pessoa Humana e, quando atrelada
ao labor humano, à força de trabalho intelectual, essa perspectiva encontrase otimizada, sendo de grande valia também para a concretização do Valor
Social do Trabalho.
Tendo foco no pensamento de Cunha Filho, verifica-se que a cultura
pode vir a ser um produto a ser comercializado, mas que antes disso é um
objeto de criação do homem, que exercita sua dignidade. Requião (2013, p.
27-29) retrata a prática comercial sob uma perspectiva econômica, chegando
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à conclusão de que sua atividade possui, em essência, a função social de unir
indivíduos, aproximar povos e ser elemento de paz e solidariedade.
A dignidade humana é um valor fundamental. Valores, sejam
políticos ou morais, ingressam no mundo do Direito, assumindo,
usualmente, a forma de princípios. A dignidade, portanto, é um
principio jurídico de status constitucional. Como valor e como
principio, a dignidade humana funciona tanto como justificação
moral quanto como fundamento normativo para os direitos
fundamentais. (BARROSO, 2014, p.285).

A dignidade definida por Wandelli (2013, p.46) é “o elemento
estruturante básico de um sistema jurídico que se pretenda legítimo, uma
vez que o que o legitima é justamente o estar a serviço do humano”. Possui
ela caráter mutável e essencialmente abstrato, podendo estar atrelada à ideia
de um mínimo existencial ou exercício de uma função social.
A dimensão empírica não se esgota com a descrição dos direitos
nas leis, pois inclui também a descrição do prognóstico na práxis
jurisprudencial, ou seja, não só direito legislado, mas também
direito jurisprudencial. Além disso, também a efetividade do
direito é objeto da dimensão empírica, ao menos na medida
que tal efetividade for condição para a validade do direito,
legislado ou jurisprudencial.¹¹ O objeto da dimensão empírica
engloba, portanto, mais que o conceito de direito e de validade
do positivismo jurídico. Os motivos para tanto, no âmbito dos
direitos fundamentais, são facilmente perceptíveis. (ALEXY,
2008, p. 34).

Atingir esse valor fundamental por meio do labor humano é o
intuito do produto cultural intitulado literatura, para tanto, o valor deve ser
concebido dentro de uma sistemática.
Mediante a positivação de determinados princípios e direitos
fundamentais, na qualidade de expressões de valores e
necessidades consensualmente reconhecidos pela comunidade
histórica e espacialmente situada, o Poder Constituinte e
a própria Constituição transformam-se, de acordo com a
primorosa formulação do ilustre mestre de Coimbra, Joaquim
José Gomes Canotilho, em autêntica “reserva de justiça”, em
parâmetro de legitimidade ao mesmo tempo formal e material
da ordem jurídica estatal. Segundo as palavras do conceituado
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jurista lusitano, “o fundamento de validade da constituição
(=legitimidade) é a dignidade do seu reconhecimento
como ordem justa (Habermas) e a convicção, por parte da
colectividade, da sua bondade intrínseca”. Assim, na esteira do
próprio Habermas, tão bem lembrado por Canotilho, é possível
partirmos da premissa de que as ideias dos direitos fundamentais
(e direitos humanos) e da soberania popular (que se encontra na
base e forma a gênese do próprio pacto constituinte) seguem até
hoje determinando e condicionando a auto-evidência normativa
(das normative Selbstverstädnis) do Estado democrático de
Direito. É justamente neste contexto que os direitos fundamentais
passam a ser considerados, para além de sua função originária
de instrumentos de defesa da liberdade individual, elementos da
ordem jurídica objetiva, integrando um sistema axiológico que
atua como fundamento material de todo o ordenamento jurídico.
(SARLET, 2011, p. 60)

Toda a aplicabilidade da Constituição é voltada para um intuito maior.
Em sua organização social, ela orienta a efetivação da Dignidade da Pessoa
Humana. Assim, o trabalho é um aspecto primordial para o alcance desse
instituto, pois sem ele não há uma realização pessoal ou uma realização de
determinado grupo frente a sua própria evolução social e cultural.
O trabalho, assim, é percebido não só em sua utilidade social,
na produção de bens e de valor econômico, mas como um valor
social também naquilo que ele tem de elemento existencial da vida
digna como expressão de necessidades humanas de atuar sobre o
mundo, sobre os outros e com estes e sobre si, humanizando o
mundo e transformando- se. Também se compreende, aí, o valor
do trabalho, ele mesmo, como um bem, um conjunto de atividades
e relações que realiza necessidades humanas de autorrealização,
desenvolvimento da corporalidade, de construção de vínculos
éticos e de solidariedade e de aprendizado do viver-junto, com
enormes repercussões sobre o político.¹¹ (WANDELLI, 2013, p.
45).

A Constituição busca estabelecer um forte elo entre a força de
trabalho, estimulando o desenvolvimento da sociedade como um todo.
É operabilizada uma produção, busca e disposição dos bens culturais,
movimentando a engrenagem econômica do mercado cultural, que gera
lucros, os quais, por sua vez, geram empregos e, por fim, produtos que serão
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consumidos por, dentre vários tipos de consumidores, outros empregados
ligados ou não ao mercado cultural ou área derivada, mas integrantes do
mesmo sistema econômico do qual ele opera.

CONCLUSÃO
Conclui-se, nesse aspecto, que o autor que realiza atividades que
não estão na sua esfera de pactuação contratual, e emanam características
que definem sua relação jurídica como uma relação empregatícia, possui a
incidência dos direitos sociais inerentes ao de um empregado.
É visto que o autor que ascende ao mercado literário e que, por meio
de seu labor intelectual, tornou-se criador de uma obra a qual absorveu seu
subjetivismo, dando origem a um produto que é peça fundamental para
o giro da engrenagem econômica do mercado da cultura, goza de direitos
inerentes sobre o bem cultural por ele criado, denominado direitos autorais.
Nessa perspectiva, contratos, vinculados a esse fim, que são assinados
dentro do mercado literário, variam em diferentes espécies. Todavia, há
aqueles que mascaram uma relação de emprego íntima ao vínculo jurídico
estabelecido com o autor, o foco encontra-se dentro do viés do acúmulo
de funções. Pode-se avaliar do todo que a prática de funções estranhas ao
contrato original que sigam, conjuntivamente, os cinco critérios da relação
empregatícia caracterizam a relação propriamente dita.
Destaca-se que a produção intelectual é fato social-econômico que
retrata a preocupação constitucional com a evolução do indivíduo através do
exercício de sua dignidade, contribuindo assim para o avanço da sociedade
como um todo.
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STREAMING DE MÚSICA E DESENVOLVIMENTO:
UMA BOA ALTERNATIVA EM MATÉRIA DE DIREITOS AUTORAIS?
LES SERVICES D’ECOUTE DE MUSIQUE EN STREAMING
VIS-À-VIS LE DEVELOPEMENT : UNE BONNE OPTION EN CE QUI
CONCERNE LES DROITS D’AUTEUR?
Carla Frade de Paula Castro1
RESUMO
Partindo do pressuposto de que o acesso à cultura é fundamental para o
desenvolvimento econômico-social de qualquer país, tem ganhado cada vez
mais importância a chamada economia laranja, que tem a criatividade, as artes
e a cultura como matérias primas e cujos produtos estão fortemente relacionados
ao direito de propriedade intelectual, sobretudo os direitos autorais. Este trabalho
tem como objetivo avaliar a proteção conferida aos direitos autorais pelos recém
surgidos serviços de streaming de música, ramo da economia laranja que tem
experimentado um crescimento impressionante nos últimos anos. Analisou-se a
suposta contradição entre a queda dos níveis de pirataria, pela qual essas plataformas
foram responsáveis, e as frequentes alegações dos intérpretes de que estariam sendo
insatisfatoriamente recompensados por suas obras musicais. Chegou-se à conclusão
de que os royalties pagos são altos, mas que devem ser analisados sob a perspectiva
do simples acesso à música, tal como ocorre nas rádios. Tais valores poderiam ser
inclusive maiores, o que não ocorre por causa da assimetria de poder existente em
diversas etapas da cadeia de comercialização da música, e que é em grande medida
anterior ao advento do streaming. Por fim, o streaming é capaz ainda de gerar uma
maior renda através dos chamados modelos de compensação alternativa, mas essa
possibilidade restringe-se apenas aos intérpretes já consagrados.
Palavras-chave: Streaming de
Desenvolvimento. Acesso à cultura.

música.

Direitos

autorais.

Royalties.

RÉSUMÉ
Vu que l’accès à la culture est fondamental pour le développement économique et
social des pays, les dites économies oranges – celles qui ont la créativité, les arts et la
culture comme matières premières et dont les produits sont fortement liés au droit
de la propriété intellectuelle, surtout les droits d’auteur – deviennent de plus en plus
importantes. Cette étude vise à évaluer la protection octroyée aux droits d’auteur
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par les récents services d’écoute de musique en streaming, branche de l’économie
orange qui a connu une croissance étonnante au cours des dernières années. On a
analysé la prétendue contradiction entre la baisse des taux de piratage, de laquelle
ces plateformes ont été responsables, et les fréquentes allégations des artistes dans
le sens que les rémunérations qu’ils en aperçoivent sont insatisfaisantes. Il a été
constaté que les royalties versés sont élevés, mais il faut les regarder sous une
perspective d’accès à la musique, tel qu’il arrive aux radios. Ces chiffres ne sont
pas supérieurs à cause de l’asymétrie de pouvoir que l’on constate dans les diverses
étapes de la chaîne de commercialisation de la musique, et qui est dans une large
mesure préalable aux services d’écoute de musique en streaming. Finalement, le
streaming est en mesure de générer encore plus de revenus à travers des modèles
de compensation alternative, mais cette possibilité est limitée aux interprètes déjà
connus.
Mots-clés: Ecoute de musique en streaming. Droits d’auteur. Royalties.
Développement. Accès à la culture.

INTRODUÇÃO
Parte integrante da cultura de qualquer sociedade, acredita-se que a
música acompanha o homem há pelo menos 50.000 anos (BENTO et. al.,
2013, p. 2). Apesar de importante expressão artística e fenômeno cultural,
ela é também um bem de consumo. E um, aliás, extremamente rentável:
estima-se que a indústria da música movimente, atualmente, cerca de 15
bilhões de dólares.
Muito embora se trate de um mercado bem estabelecido, os desafios
que se apresentam aos direitos autorais ainda são muitos. Neste estudo,
destaca-se a fina tensão a que se submetem os direitos autorais: de um lado,
tem-se o primado de que os direitos de propriedade intelectual devem
cumprir uma função social, sobretudo no que tange ao desenvolvimento
econômico-social da sociedade em que estão inseridos; de outro, devem
também beneficiar os seus próprios detentores, permitindo-lhes perceber
uma remuneração justa por seu trabalho e, dessa forma, estimulá-los a
continuar a criar.
Primeiramente será analisada a estreita relação entre a cultura de uma
maneira geral e o desenvolvimento da região na qual está inserida. Apesar
de vir sendo debatida há apenas algumas décadas, a inseparabilidade dessas
duas esferas já foi reconhecida por diversos instrumentos normativos,
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sobretudo os internacionais. Forte nessa premissa, desponta no horizonte
a esperança da economia laranja, que tem a criatividade, as artes e a cultura
como matérias primas e cujos produtos estão fortemente relacionados
ao direito de propriedade intelectual, sobretudo os direitos autorais.
Os diversos ramos dessa crescente economia são a grande aposta para o
desenvolvimento no século XXI, sobretudo das regiões da América Latina
e do Caribe.
Um dos destaques da economia laranja, tanto pelos níveis de
crescimento que tem apresentado quanto pelo potencial que tem
demonstrado de diminuir os índices de pirataria, o novo modelo de negócio
trazido pelos serviços de streaming é o objeto de estudo da segunda seção.
Muito embora tenham ampliado o acesso à cultura, contribuindo em larga
medida para a efetivação da função social da propriedade intelectual, essas
plataformas proporcionaram uma mudança na maneira de se consumir
música, com claras implicações para os direitos autorais dos artistas;
com efeito, são frequentes os relatos de intérpretes que se sentem mal
remunerados por esses serviços.
O objetivo deste trabalho, portanto, é de avaliar se os serviços de
streaming de música conferem uma melhor proteção aos direitos autorais
dos intérpretes. Essa proteção é avaliada aqui em seu sentido amplo,
podendo manifestar-se enquanto diminuição dos níveis de pirataria, no
mesmo tempo em que uma melhor remuneração pelos serviços de streaming
de música e também pelos chamados modelos de compensação alternativa
(receita de shows, downloads legais, venda de merchandising etc.), dentre
outros.
No decorrer da pesquisa, o método de abordagem utilizado foi o
dedutivo, o procedimento, monográfico, a técnica de pesquisa consistiu em
revisão bibliográfica e em entrevistas com profissionais do ramo2.

1 A CULTURA COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO
1.1 Algumas considerações iniciais
Apesar de acompanhar o ser humano há milhares de anos, a música
– e a cultura de uma maneira geral – só foi descoberta como ferramenta
2
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essencial para se atingir o desenvolvimento das sociedades nas quais estão
inseridas nas décadas de 1960 e 1970, em que se passou a reconsiderar as
relações entre desenvolvimento e qualidade de vida.
Nessa nova configuração, reconheceu-se que o desenvolvimento não
deve se restringir à dimensão econômica do fenômeno, devendo também
ser qualitativo, com foco nas populações. O desenvolvimento, portanto,
passa a implicar “valores morais relacionados à oportunidade de viver uma
vida saudável, adquirir conhecimentos e outros recursos necessários para
desfrutar uma vida decente” (BRASIL, 2010, p. 27), sem, é claro, desconsiderar
a relevância do crescimento econômico para o desenvolvimento social
(TRINDADE, 2011, p. 56). Cultura e desenvolvimento, nessa concepção,
estão intrinsecamente ligadas.
A discussão galgou foros internacionais, sobretudo no seio da
Organização das Nações Unidas. No que tange à Organização Mundial do
Comércio, o Acordo TRIPS, em seu artigo 7o, estabelece como objetivo a
promoção da inovação tecnológica e a transferência e difusão de tecnologia,
em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico
e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio
entre direitos e obrigações.
Esse objetivo também é o da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual, cuja Agenda do Desenvolvimento, em sua proposta de número
45, recomenda aproximar a aplicação da propriedade intelectual no
contexto de interesses sociais amplos e especialmente orientados para o
desenvolvimento.
Com relação à cultura mais especificamente, quem liderou as
discussões foi a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura - UNESCO, única agência da ONU com mandato cultural.3
Os primeiros frutos vieram em 1982, com a realização da Conferência
Mundial sobre Políticas Culturais, na qual se reconheceu a inseparabilidade
entre cultura e desenvolvimento. Já em 1988 foi a vez da UNESCO lançar a
Década Mundial de Cultura e Desenvolvimento, com o objetivo de divulgar
a contribuição da cultura para as políticas de desenvolvimento nacionais e
internacionais.

3
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Finda essa Década, seguiram-se diversos outros instrumentos
normativos. Em 1998, tem lugar em Estocolmo a Conferência
Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento, que
reconheceu a diversidade cultural como essencial para o desenvolvimento,
enfatizando o valor do pluralismo cultural e da diversidade criativa. No ano
seguinte, a UNESCO e o Banco Mundial organizam a Conferência “Cultura
conta: recursos de financiamento e a economia da cultura no desenvolvimento
sustentável” em Florença, na qual se reconheceu a crucialidade do capital
cultural para se atingir o desenvolvimento sustentável e o crescimento
econômico. Em 2001, a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural
reconhece a cultura e a diversidade cultural como imperativos éticos e vitais
para os desenvolvimentos econômico e social.
O normativo de mais destaque, porém, é a Convenção sobre a
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, verdadeiro
marco mundial na regulação da matéria. Além de reforçar a ligação estreita
da promoção da cultura com o desenvolvimento humano e da proteção dos
autores como uma garantia à produção de bens culturais, reconhece ela ainda
que bens e serviços culturais não são mercadorias como as demais, sendo ao
mesmo tempo ativos econômicos e obras portadoras de identidades, valores
e significados culturais (VIEIRA; SILVA, 2011, p. 4). Assim,
a Convenção revelou-se uma forte ferramenta perante o GATS
(Acordo Geral Sobre o Comércio de Serviços), visto que, mesmo
não retirando do âmbito do GATS o comércio de bens e serviços
culturais, estabelece um novo padrão para o sistema de comércio
mundial, ao obrigar suas partes a terem em conta os seus objetivos
e disposições na hora de aplicar e interpretar suas obrigações
comerciais. (BRASIL, 2006, p. 7)

A atuação da UNESCO não parou por aí, tendo ela empreendido
diversos esforços para que a cultura fosse integrada na agenda de
desenvolvimento pós-2015, além de enveredar ações concretas para, através
da cultura, levar desenvolvimento qualitativo a diversas regiões do globo.
Entre nós, o reconhecimento da importância da cultura foi tamanho
que ganhou foro constitucional, com todo um conjunto de normas
dedicados ao direito de acesso à cultura, aos direitos culturais e à proteção do
patrimônio cultural brasileiro (TRINDADE; SILVA, 2014, p. 9). Essa ordem
constitucional da cultura, por sua vez, relaciona-se com os outros valores
igualmente presentes na Constituição, de forma que o campo semântico que
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contextualiza a cultura engloba também a justiça social, o desenvolvimento,
a equidade e o pluralismo (BRASIL, 2010, pp. 14-15).
A cultura – em suas dimensões econômica, social, ambiental e
humana – é, portanto, um componente fundamental do desenvolvimento
econômico-social. Aliados, esses dois processos sociais relacionam-se
com os ideais de respeito às liberdades individuais e de
organização da sociedade, de forma a garantir as condições para
que as liberdades sejam realizadas em um contexto de promoção
da diversidade e de respeito democrático pelo pluralismo de
opiniões e pela diferença. (Ibidem, p. 9)

Sem demérito do valor que possui, em si mesma e por ser a
expressão de diferentes modos de viver, a cultura também possui uma
faceta econômica fundamental para gerar inclusão em uma sociedade em
desenvolvimento, enquanto importante geradora de renda e empregos
(REIS apud SCHNEIDER, 2008, p. 157), no contexto da chamada economia
laranja.
1.2 A promessa da economia laranja
A economia laranja é um conceito utilizado pelo Banco Interamericano
do Desenvolvimento para designar a interseção entre conceitos ligeiramente
diversos, tais como indústria cultural, indústria criativa, indústria baseada
em direitos autorais e indústria de conteúdo.4 Para o Banco, essa economia
define-se por três características específicas: (i) tem a criatividade, as artes
e a cultura como matérias primas; (ii) seus produtos estão fortemente
relacionados com o direito de propriedade intelectual, sobretudo os direitos
autorais; e (iii) suas atividades tem uma função direta em uma cadeia de valor
criativa (transformação de ideias em produtos) (RESTREPO; MÁRQUEZ,
2013, p. 36).
Nesse novo modelo econômico, a criatividade, estimulada pela
diversidade cultural, produz bens e serviços inovadores, que, por sua
vez, tendem a gerar um desenvolvimento econômico sustentável, capaz
de garantir a inclusão social (SILVA, 2013, p. 90). Além disso, esse é um
4

A diversidade de nomenclaturas, conforme esclarecem RESTREPO e MÁRQUEZ (2013, p. 35), é
natural, explicando-se também pela necessidade de adequação dos conceitos em termos de políticas
públicas e propósitos de negócios.
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mercado com baixas barreiras à entrada, o que faz com que haja uma
crescente diversidade e adaptabilidade que, por sua vez, cria um círculo
virtuoso de mudança econômica e social, em que a ampla gama de opções
estimula ainda mais inovação e eficiência, gerando um maior bem-estar
geral (RESTREPO; MÁRQUEZ, 2013, p. 67).
Inserida no contexto da sociedade informacional5 e impulsionada
pela surgimento das novas tecnologias da informação, esse ramo da
economia tem como elementos indispensáveis ao seu regular e equilibrado
funcionamento o acesso e a fruição, de modo a permitirem as inovações
(AGUIAR; ALMEIDA, 2013, p. 160). Publicidade, arquitetura, artesanato,
design, moda, filme, brinquedos, música, publicações, pesquisa e
desenvolvimento, software, TV e rádio, videogames, artes visuais e cênicas
são apenas alguns exemplos da diversidade dos produtos e dos serviços
criativos (RESTREPO; MÁRQUEZ, 2013, p. 15).
O potencial da economia laranja é, de fato, surpreendente. Em
termos de economia globalizada, estima-se que o setor já atingiu o patamar
de 20% do comércio mundial (BRANCO JR apud GAMA, 2011, p. 11) e que
tenha representado 6,1% da economia mundial em 2005, o que traduzirse-ia em 4,3 trilhões de dólares em 2011; além disso, as exportações desses
bens e serviços cresceu 134% entre 2002 e 2011, totalizando 646 bilhões de
dólares em 2011 (RESTREPO; MÁRQUEZ, 2013, pp. 15-18). Em termos de
economias nacionais, esses bens criativos têm tido crescente importância
por contribuírem com percentuais significativos do produto interno
bruto tanto dos países desenvolvidos como daqueles em desenvolvimento
(COSTA; MEDEIROS, 2014, p. 160).
Com relação aos países em desenvolvimento, América Latina e Caribe
tem um potencial particular para prosperarem com essa nova indústria.
Não só a região passa por um forte período de crescimento, marcado
pela penetração generalizada da tecnologia no território,6 como possui
massivos recursos de talento criativo e de patrimônio cultural (RESTREPO;
5

6

Conforme definida por CASTELLS (apud TRINDADE e SILVA, 2014, p. 4) o termo sociedade
informacional “indica o atributo de uma forma específica de organização social em que a geração,
o processamento e a transmissão da informação tornam-se fontes fundamentais de produtividade e
poder devido às novas condições tecnológicas surgidas”.
De uma maneira geral, a América Latina teve um crescimento digital de 27,6% em 2013
(INTERNATIONAL FEDERATION OF THE PHONOGRAPHIC INDUSTRY - IFPI, 2014, p. 11).
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MÁRQUEZ, 2013, pp. 71 e 73). Somados, esses elementos configuram uma
verdadeira oportunidade de crescimento econômico, criação de empregos,
promoção da diversidade cultural, inclusão social e desenvolvimento
humano.
Atento a esse potencial, o Brasil já enveredou esforços no sentido
de visar a Economia Laranja – responsável, segundo dados da FIRJAN
(2014, p. 4), por 2,6% do PIB nacional em 2013, frente a 2,1% em 2004
– em suas políticas públicas. Como resultado, lançou-se, em novembro
de 2011, o Plano Nacional de Cultura, “que contou com a participação da
sociedade civil e governo, a partir de uma perspectiva ampliada de cultura,
articulando-se as dimensões simbólica, cidadã e econômica na formação de
políticas culturais” (MADUREIRA; SILVA, 2014, p. 77).
No ano seguinte, foi a vez da criação da Secretaria da Economia
Criativa, no âmbito do Ministério da Cultura:
Em linhas gerais, o executivo federal com o plano da SEC- MinC,
ao ‘eleger a economia criativa como um eixo de desenvolvimento
do Estado brasileiro’, assumiu ‘o desafio de construir uma nova
alternativa de desenvolvimento, fundamentada na diversidade
cultural, na inclusão social, na inovação e na sustentabilidade’.
O plano destina-se assim a ‘formular, implementar e monitorar
políticas públicas para um novo desenvolvimento, fundamentado
no estímulo à criatividade dos empreendedores brasileiros, assim
como na inovação de seus empreendedores’. (Ibidem, p.88)

Nenhuma política de promoção da cultura, porém, pode ser
considerada completa sem que se olhe também para os direitos de
propriedade intelectual, responsáveis por determinar “as balizas jurídicas,
institucionais, comerciais e econômicas da produção, circulação e consumo
dos bens e serviços culturais” (BRASIL, 2006, p. 35).
Para o caso específico da música, assumem especial importância
os direitos autorais, sub-ramo da propriedade intelectual que pode ser
definido como o conjunto de prerrogativas que a lei garante a todo criador
intelectual sobre as produções de seu intelecto (CHAVES, 2011, p. 1).
Essas prerrogativas, por sua vez, podem tanto ser de ordem moral (ou
extrapatrimonial), que funcionariam quase como que uma extensão dos
direitos de personalidade do criador, quanto de ordem patrimonial, pela
qual cabe uma remuneração ao autor (ou seus cessionários ou sucessores)
pelo uso da obra protegida.
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Ao garantir os frutos advindos da circulação da obra pela coletividade,
o direito autoral acaba por atuar como incentivo à criação intelectual
(SILVA, 2009, p. 255) e, de maneira transversa, ao desenvolvimento. É por
isso que é tão importante, no contexto da economia laranja, que os direitos
autorais estejam bem protegidos, e evidentemente que essa proteção não
pode obstaculizar o acesso à cultura.

2 ACESSO À CULTURA E DIREITOS AUTORAIS
2.1 Mídias digitais, pirataria e streaming
Se até fins do século XX a única forma de se comercializar a música
era através de um suporte físico – de partituras a fitas magnéticas, passando
pelos vinis e até chegar no CD, nos anos 1980 –, a revolução tecnológica
possibilitou “novas formas de gravação, armazenamento e distribuição
dos sons musicais” (LIMA; OLIVEIRA apud LIMA, 2011, pp. 34-35).
O resultado dessas novas possibilidades foi uma ampliação significativa
do acesso a essas obras, mas que, infelizmente, deu-se às custas de fortes
violações aos direitos autorais, com sérias consequências para o mercado.7
Vulgarmente chamada de “pirataria”, a reprodução não autorizada
(porque não acompanhada da devida compensação monetária ao artista)
de música teve seu ápice com os sistemas P2P, cuja principal característica
reside no fato de que a transferência dos arquivos não ocorre a partir
de um servidor central para os usuários, mas entre os próprios usuários
diretamente (SOLO, 2014, p. 176).
Seu exemplar mais famoso foi o Napster, um programa gratuito de
compartilhamento de arquivos (não licenciados) que chegou a reunir 25
milhões de usuários. Muito embora tenham surgidos outros programas
similares, a ferrenha luta das gravadoras contra a pirataria nos tribunais fez
com que a maioria8 deles encontre-se, hoje, desativada.
7

8

Segundo PEITZ e WAELBROECK (2004, p. 7), o mercado mundial de música experimentou uma
queda dramática a partir de 2000, tanto em unidades vendidas quanto em valores, o qual coincide
com o advento de novas tecnologias de compartilhamento de arquivos.
Uma importante exceção é o BitTorrent, que, por suas natureza open-source e estrutura
descentralizada complexa, torna-se extremamente difícil de litigar contra. Dados de 2012 indicam
um crescimento anual do programa da ordem de 50%, atingindo 150 milhões de usuários. (SOLO,
2014, p. 177)
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Outra estratégia adotada pelas gravadoras para fazer face ao
fenômeno da pirataria é a criação de novos modelos de negócio (CASTELLS
apud LIMA, 2011, p. 47), não apenas adaptados à realidade da internet
como também movidos por ela. Surgem então as primeiras lojas de música
online, uma versão digital das lojas físicas e perfeitamente compatíveis
com os direitos autorais. O modelo de downloads pagos, que decolou com
a inauguração da iTunes Store e foi impulsionado pelo aparecimento de
aparelhos de música portáteis (como o iPod), smartphones e tablets (SOLO,
2014, p. 177), é extremamente bem-sucedido financeiramente: em 2014, foi
responsável por 67% das receitas de origem digital (IFPI, 2014, p. 7).
Não obstante, os níveis de pirataria ainda são expressivos na medida
em que ela proporciona um acesso gratuito (e portanto irresistível) à música
e que a punição daqueles que infringem os direitos autorais dos artistas
tem se mostrado praticamente inexistente. Como fazer então com que
consumidores com baixa disposição a pagar pela música passem a fazê-lo?
A solução, segundo diversos especialistas do ramo, é rever os modelos de
negócios tradicionais, para tornar a música tão barata que não valha a pena
obtê-la que não diretamente da pessoa autorizada (BITELLI, 2011, p. 4); em
outros termos, trata-se de combater o grátis com o grátis.
No caso da indústria musical, o grátis tomou a forma do modelo
freemium, que corresponde à oferta de um produto básico, gratuito mas
limitado em sua funcionalidade, cobrando-se pela versão com mais recursos
e/ou menos limitações (NOGUEIRA JR, 2013, pp. 64-65).9 No caso da
música, o produto básico gratuito é o acesso via streaming a um catálogo
compreensivo de músicas, devidamente licenciado perante as gravadoras,
mas que comporta anúncios e certas limitações no que toca à execução
das obras. Ao custo de uma taxa fixa mensal, os anúncios são removidos, o
som adquire maior qualidade técnica, permite-se escutar a música off-line,
dentre outras vantagens.
A grande característica do streaming é que ele oferece tão somente o
acesso temporário a uma música, sem a possibilidade de seu armazenamento
no computador do usuário. Mas ele não se confunde com uma rádio online,
já que o usuário daquele serviço pode selecionar a música que deseja
escutar, gerenciar playlists e compartilhar seu conteúdo (DANGNGUYEN
9

Não se trata, aqui, de modalidade de venda casada, uma vez que o produto dito complementar não
é indispensável (PUJOL, 2010, p. 1).
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et. al., 2012, p. 5). Com a possibilidade de se escutar música ilimitadamente,
o compartilhamento de arquivos perdeu em grande parte sua razão de ser.
De fato, em mercados maduros, o modelo de streaming tem sido
responsável pela troca dos serviços piratas por um ambiente de músicas
licenciadas, que remunera os detentores de direitos autorais (IFPI, 2014, p.
6). Uma pesquisa realizada pela Ipsos MediaCT nos dez mercados líderes
de música mostra que 61% dos usuários entre 14 e 64 anos migraram para
algum tipo de atividade legal de música digital nos últimos seis meses; entre
usuários de 16 a 24 anos, a porcentagem sobe para 77%. A pesquisa mostra
ainda que os consumidores estão satisfeitos com os serviços digitais, com
76% deles classificando-os como “excelentes”, “muito bons” ou “regulares”.
Quanto àqueles que não consomem esses serviços, 56% deles já reconhecem
que há bons serviços disponíveis para o acesso legal à música digital (Ibidem,
p. 11).
Em termos de rentabilidade os dados também são promissores. O
número de assinaturas subiu de 8 milhões em 2010 para 28 milhões em 2013
(Ibidem, p. 6). A receita desses serviços, por sua vez, tem tido um crescimento
constante em todos os grandes mercados, crescendo 51,3% entre 2012 e
2013. Estima-se que em breve o streaming de música ultrapassará as lojas
online – que como visto correspondem a mais de dois terços das receitas
com formatos digitais – como método preferencial de consumo de musica
digital (SOLO, 2014, pp. 178-179), o que já ocorre nos EUA10 e no Brasil11.
Resta saber, agora, se o streaming é igualmente promissor do ponto de vista
dos direitos autorais.
2.2 A remuneração dos artistas
Graças aos diversos avanços tecnológicos experimentados nas últimas
décadas, temos hoje mais acesso a mais música e de formas que nunca se
imaginou. A indústria musical, portanto, é um dos setores da economia
laranja com um dos maiores potenciais de desenvolvimento humano,
cumprindo grande papel no que diz respeito ao acesso aos bens culturais.
Mas, se é certo que essa indústria deve ser capaz de garantir um tal acesso,
10
11

Informação prestada por Pierre Niboyet.
Segundo dados da consultoria Americana Strategy Analytics, o streaming concentra 86% de toda a
receita do mercado de música digital no Brasil. (HONORATO, 2013)
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deve ser ela igualmente capaz de assegurar aos autores os frutos advindos da
circulação do seu trabalho entre a coletividade (SAVAGE, 2013).
Nesse contexto, salta aos olhos a grande quantidade de notícias
relatando a insatisfação dos artistas com a distribuição das receitas auferidas
nos serviços de streaming de música, comparativamente ao que costumavam
receber até seu advento. A cantora pop Taylor Swift e o vocalista Thom
Yorke, do Radiohead, são apenas os exemplos mais famosos de artistas que
não estão satisfeitos com a remuneração aferida através dessas plataformas,
tendo retirado suas obras do catálogo como forma de protesto.
Além de frequentes, os relatos são assustadores: Bette Midler conta
que recebeu pouco mais de 114 dólares pelas mais de quatro milhões de
reproduções efetuadas em um trimestre; Damon Krukowski, por sua vez,
precisaria de 13 milhões de reproduções em 2012 para ganhar a mesma
quantia auferida com a venda de mil singles em 1988 (YU, 2014, p. 9); já
o inglês Sam Duckworth recebeu £19.22 pelas 4.685 reproduções de seu
último álbum solo, o equivalente à venda de dois álbuns em um show
(DUCKWORTH, 2013). Embora o valor pago por reprodução varie
conforme o serviço de streaming, a média é de 0,00217 dólares por
reprodução, de forma que, para ganhar um dólar, o artista precisa se fazer
escutar 456 vezes (RESNIKOFF, 2013).
Os serviços de streaming, por outro lado, não cansam de afirmar
que pagam altas somas a título de direitos autorais. Talvez o mais famoso
deles, o Spotify alega distribuir quase 70% de suas receitas aos detentores de
direitos autorais (YU, 2014, p. 9). Argumenta-se ainda que os royalties estão
melhor distribuídos, visto que foram retiradas as barreiras à descoberta
de novos artistas (IFPI, 2014, p. 34). Por fim, os serviços de streaming de
música teriam ainda a vantagem de permitir uma remuneração sustentável
e de longo prazo para o artista, na medida em que as músicas passariam a
ter uma maior vida útil, gerando, com isso, royalties por anos a fio (Ibidem,
p. 19).
Mas, se os anunciantes pagam para os serviços de streaming de música
tocarem seus anúncios na versão gratuita, se os assinantes pagam uma
mensalidade para não terem que ouvir os anúncios na versão premium, se os
serviços pagam às gravadoras royalties pelas músicas que foram executadas,
e se as gravadoras pagam royalties a cada vez mais artistas e ao longo de
mais anos (LEITH, 2010), como se explica haver, entre os artistas em geral
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e os intérpretes em específico, um senso comum de que é muito difícil gerar
renda substancial nos serviços de streaming?
Uma primeira explicação reside na mudança do modelo de vendas,
que migrou dos álbuns para as canções de forma individual. Um estudo
inglês de 2007 concluiu que apenas 18% das receitas das gravadoras, no
período de 2004 a 2007, foi perdido para a pirataria, enquanto o restante
o foi para a venda de música por faixas (YU, 2014, p. 10). Nas palavras de
Robert Pittman (apud YU, 2014, p. 11), co-fundador da MTV, “roubar
música não é o que está matando a música. Quando eu falo com pessoas do
negócio da música, a maioria delas admite que o problema é que eles estão
vendendo músicas e não álbuns.”
É importante ter em vista também uma outra mudança no modo de
consumo da música, surgida com os serviços de streaming: a transição de
um paradigma de propriedade da música para um paradigma de acesso
à música. Enquanto que esses serviços permitem a reprodução ilimitada
de todas as músicas de seu catálogo, seu armazenamento em qualquer
dispositivo é impossível; em outros termos, não existe a figura do download.
Se analisada sob a perspectiva do acesso à música, a remuneração dos
intérpretes passa a adquirir outros contornos. Para ficar com números dos
Estados Unidos da América, se uma música é reproduzida 500 mil vezes
em uma dada plataforma de streaming, isso equivale a essa mesma música
ter sido tocada uma única vez por uma rádio estadunidense de alcance
moderado, para 500 mil ouvintes. Muito embora seja o mesmo cenário, ele é
remunerado de maneira bem diferente: no primeiro caso, o artista receberia
de três a quatro dólares, enquanto que no segundo, praticamente nada (EK,
2014). Ao contrário do que alegam os intérpretes, portanto, o streaming
remunera bem o acesso à música.
Contudo, defende-se aqui que, de fato, essa remuneração poderia ser
maior, o que parece se explicar menos pelas forma pelas quais se passou a
vender música e mais pelas formas como se dão as relações entre os diversos
agentes que atuam no mercado do streaming.
De um lado, figuram três grandes gravadoras que, juntas, são
responsáveis pela quase totalidade do catálogo de obras musicais; de outro,
estão os serviços de streaming, que, para poderem operar, precisam obter
licenças dos detentores de direitos autorais, mais especificamente das
gravadoras. Fica fácil ver o alto poder de barganha que aquelas detêm, e o
resultado dessa assimetria são custos de transação desnecessariamente altos.
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Para o Spotify, especula-se que esses custos de transação implicaram
um pagamento de 300 milhões de dólares e a transferência de quotas da
sociedade para as gravadoras; além disso, o acordo firmado supostamente
prevê um pagamento anual de 200 milhões de dólares ou algo em torno de
75% do faturamento (o que for maior). Além de estar perdendo dinheiro
com os onerosos termos destes contratos, a outra consequência lógica é que
menos dinheiro chega até os artistas (SOLO, 2014, pp. 184 e 186). Essas
mesmas gravadoras também possuem grande poder de barganha com
relação aos artistas, na medida em que estes só podem colocar suas obras
nos serviços de streaming por intermédio daquelas.
As únicas gravadoras frente às quais os serviços de streaming têm
poder de barganha são as independentes, que, desejosas de disponibilizar
seus catálogos nas plataformas de streaming, não têm outra escolha a não
ser aceitar os termos dos contratos formulados pelos serviços de streaming,
os quais acabam por caracterizar-se como verdadeiros contratos de adesão
(Ibidem, p. 187).
Outro complicador é o fato de que quem efetua os pagamentos dos
royalties não são os serviços de streaming diretamente, que apenas fornecem
às gravadoras os dados das reproduções efetuadas em suas plataformas.
O resultado é que as grandes gravadoras ficam numa posição confortável
para estabelecer valores irrisórios a títulos de royalties, sem que os artistas
tenham como contestá-los.
Infelizmente, a confidencialidade12 de todos esses contratos impede
uma análise mais profunda de suas implicações para os direitos autorais dos
artistas. No entanto, o fato de que não há remuneração direta dos artistas
por parte dos serviços de streaming parece indicar que o ponto problemático
da questão autoral está menos ligado ao modelo de negócios do streaming
em si do que às relações de poder entre seus agentes, as quais se refletem
também em termos de contratos e, consequentemente, de direitos autorais.
Diante desse quadro, torna-se interessante analisar ainda se a captação
de renda não poderia ser majorada por intermédio de modelos alternativos
de compensação (shows, comerciais e a venda de merchandising, por

12

(KRUKOWSKI, 2012) porém, revela que o contrato com sua gravadora (independente) remunera
à razão de 0,005 por reprodução. O autor revela ainda que esse valor acaba por ser ainda mais
reduzido, em função de cálculos complexos e pouco transparentes.
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exemplo), uma vez que comprovado13 que tais modelos são positivamente
afetados pelos modelos de streaming, além de darem um maior retorno
financeiro aos artistas.14
No entanto, falham eles por não serem capazes de socorrer a todos
os artistas igualmente. Em primeiro lugar, porque nem todos artistas
podem ou querem depender de shows para sua subsistência: shows custam
caro, muitos artistas não são performers, alguns preferem ficar no estúdio
gravando, outros preferem não estar em turnê (ou ao menos na maior parte
do tempo), dentre vários outros motivos (YU, 2011, p. 904).
Em segundo lugar, é difícil ganhar dinheiro com uma turnê sem ser
uma estrela. Algumas dificuldades associadas à rentabilidade dos shows, por
exemplo, são fãs tão geograficamente dispersos que torna-se difícil atraí-los
para shows, além da incompatibilidade de certos gêneros musicais (como a
música eletrônica) com a performance ao vivo (Ibidem, pp. 904-905).
Por fim, os modelos de compensação alternativa também não atingem
os artistas na medida de seus talentos, mas de seu poder de venda de
performances e de produtos. Como resultado, privilegia-se a popularidade
do artista em detrimento da qualidade de sua música e discriminam-se
os artistas com menores audiências (Ibidem, p. 906). Em resumo, apenas
alguns artistas se beneficiam dos modelos alternativos de compensação.

CONCLUSÃO
O contexto de sociedade informacional e de revolução tecnológica
em que estamos inseridos atualmente trouxe à tona não só a importância
da cultura para o desenvolvimento econômico-social de uma nação,
mas também o seu potencial enquanto ativo econômico, no contexto da
economia laranja.
Dentre elas, destaca-se o ramo de música e os recém surgidos serviços
de streaming de música, que estão reformulando a maneira como se lida com
a música enquanto ativo econômico. Ao trocar a propriedade da música

13
14

Conforme os estudos de DANGNGUYEN et al. e de AGUIAR et al..
Segundo WIKSTRÖM (apud YU, 2011, p. 906) “artistas geralmente recebem até 85% das receitas
brutas de um show ao vivo enquanto eles geralmente recebem 10% das receitas com fonogramas”.
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pelo seu acesso, somada à política de preços zeros (mas com restrições), o
streaming parece estar no caminho certo para retirar os usuários da pirataria
e colocá-los no caminho da legalidade.
Contudo, apesar dos avanços nesse campo, são frequentes os
relatos de artistas que se sentem mal pagos por esse modelo de negócio.
Buscou-se, com essa pesquisa, avaliar como é tratada a questão dos direitos
autorais nos serviços de streaming. Apesar do problema apresentado pela
confidencialidade dos contratos que determinam os valores dos royalties
que serão pagos, foi possível chegar a um resultado interessante.
Constatou-se, em primeiro lugar, que os direitos autorais estão
melhor protegidos pelos serviços de streaming no que se refere à diminuição
das taxas de pirataria. Diversas pesquisas confirmam a hipótese de que os
serviços de streaming de música têm experimentado um crescimento em
detrimento das formas ilegais de obtenção de fonogramas.
Quanto aos royalties pagos aos intérpretes, entendeu-se que, uma
vez analisados da (correta) perspectiva de acesso à música, tal como é o
caso das rádios, não há que se falar em remuneração irrisória; muito pelo
contrário, a remuneração pode ser considerada alta. Se comparados aos
valores praticados para a aquisição de um álbum, porém, evidentemente
que os valores percebidos pelos intérpretes serão considerados como baixos.
Uma análise desde modelo de negócio, contudo, mostra que os valores
poderiam ser ainda mais altos, o que não se verifica na prática em função
da assimetria de poder existente nas diversas etapas da cadeia de produção
e de comercialização de fonogramas, a qual é, em grande medida, alheia ao
advento do streaming. Como resultado, as grandes gravadoras conseguem
impor contratos não exatamente vantajosos aos serviços de streaming e aos
artistas que elas representam, o mesmo ocorrendo entre esses serviços e
as gravadoras independentes. É possível ainda vislumbrar um aumento da
captação de renda através de modelos de compensação alternativa, mas tais
modelos somente beneficiam os intérpretes consagrados.
O streaming, portanto, é uma boa alternativa para os intérpretes no
que diz respeito aos direitos autorais, na perspectiva do acesso à música.
Ele, porém, não é capaz de operar milagres em uma indústria onde disputas
entre artistas, gravadoras e canais de distribuição são uma constante há
décadas.
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POSFÁCIO

Se o Direito é uma arte, bem se poderia nomear o jurista de artista. E,
nesse contexto, o que dizer do jurista que protege o artista? Seguramente um
dos mais valiosos mecenas, pois que de seu labor se fortalece a inventividade
humana.
O simpósio temático acerca dos direitos autorais e conexos,
durante IV Encontro Internacional de Direitos Culturais, foi uma rica
mostra da jovem arte jurídica em favor da arte. Um evento acadêmico e
ao mesmo tempo cultural, tipicamente brasileiro. Em uma mesma tarde
compartilharam ideias, dilemas e conhecimentos jovens pesquisadores
dos quatro cantos, irmanados na valiosa missão de proteger a criatividade
humana, harmonizando-a com a difusão dos bens culturais. Estiveram em
roda de conversa estudiosos das cinco regiões: Norte (Acre); Sul (Santa
Catarina e Rio Grande); Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro); Centro-Oeste
(Brasília) e Nordeste (Paraíba e Ceará). Tornaram presentes os ritmos de
fala e os sotaques ancestrais e atuais do Brasil. O cerne das discussões esteve
ao redor da proteção patrimonial e moral do autor, em paralelo à restrição
que os mecanismos protetivos podem impor à manifestação da cultura e à
nutrição de arte pelos populares.
Nessa moldura, de elevada densidade, apresentou-se o trabalho de
Lucas Baffi Ferreira Pinto, sobre a liberdade de associação dos artistas da
música. Lembrava o pesquisador de Petrópolis que, mesmo com a decisão
do STF, a garantir a constitucionalidade de atuação exclusiva do ECAD em
tarefa de arrecadação e fiscalização, isso não deve resultar em travamento
da liberdade de associação. A este respeito, ainda que o autor não tenha
mencionado, vale lembrar que as decisões do Supremo Tribunal Federal têm
um caráter de poder, acima do próprio caráter de justiça, sendo aplicadas
por força de império, como órgão do topo da hierarquia jurisdicional. Nada
impede, no entanto, que em face de nova demanda sobre a matéria, o STF,
sob outra composição, e sob novos fatos, possa julgar de modo diverso.
Além disso, sendo a Constituição passível de alteração pelo poder derivado,
mediante emenda política, pode pautar a matéria sob moldes diversos,
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condicionando também o STF. Assim, qualquer estudo em prol de maior
liberdade sempre despertará interesse.
Também Luiz Felipe Zilli Queiroz, que veio do extremo sul,
compartilhou sua preocupação com efeito negativo da ação do ECAD, em
face da vivência da cultura gaúcha pelos Centros de Tradições Gaúchas, em
razão do excesso de exigências para que bandas pudessem tocar músicas
típicas. Esse tipo de postura, se por um lado protegeria os autores, por outro
inflaciona em demasia o custo para o povo desfrutar das melhores criações
de sua cultura. Conclui que “o trabalho encerra-se com um problema: a
existência do conflito entre cultura/direitos culturais e direitos autoraispatrimoniais, diante da realidade fática em que se encontram as entidades
de cultura gaúcha, que acabam limitando suas promoções culturais em
função do ECAD, diminuindo, assim, as manifestações do tradicionalismo
gaúcho.”
Ainda sobre a música, e em direção ao máximo de otimização entre
a proteção patrimonial e a difusão da cultura, Carla Frade de Paula Castro,
de Brasília, tratou da exploração comercial da arte sonora, favorecida
com a tecnologia de streaming. Disse ela que, em primeiro lugar, “os
direitos autorais estão melhor protegidos pelos serviços de streaming no
que se refere à diminuição das taxas de pirataria.” Os artistas passaram a
receber pequeno percentual em face da execução de suas peças musicais,
desestimulando-se a pirataria. Claro, poderiam ser melhor remunerados. E
a questão passa à discussão entre os personagens que compõem a rede de
produção musical, em especial as gravadoras. De todo modo, a difusão de
música em si mesma é uma estratégia de marketing que facilita a venda de
produtos de quem tem talento.
Outra questão abordada no encontro: qual a situação do escritor
contratado como empregado? Como resguardar sua condição de artista, de
criador, sendo que o produto de seu trabalho será propriedade de outrem?
O tema, com diversas vicissitudes, é explorado por Mateus Rodrigues Lins,
jovem escritor. Ele reforça a tutela do autor, mesmo sendo empregado, uma
vez que “goza de direitos inerentes sobre o bem cultural por ele criado,
denominado direitos autorais”.
Indo ao encontro desse mesma linha conclusiva, Matheus Víctor
Sousa Soares afirma em seu estudo que os direitos morais do autor, isto é,
“a fração extrapatrimonial que merece particular atenção”. Essa categoria
estaria acima do aspecto econômico. “As relações comerciais não podem
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apartá-los, nem a morte do autor pode retirar deste e passar para outro esse
vínculo”. Reforça-se o caráter protetivo da criação enquanto obra cultural,
acima de sua consideração enquanto produto econômico.
Os jovens pesquisadores, assim mostraram-se maduros para aportar
soluções novas a algumas das dificuldades do sistema de proteção dos
direitos autorais e conexos. Restou viva a rede de contatos, ativa, para avanço
nas respectivas áreas de interesse.
Antonio Jorge Pereira Jr.1
Organizador

1

Doutor, Mestre e Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Largo de São Francisco (USP). Vencedor do Prêmio Jabuti 2012, categoria Direito, com o livro
“Direitos da Criança e do Adolescente em face da TV”; (São Paulo: Saraiva, 2011). Professor
Adjunto do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional da Universidade de
Fortaleza - PPGD - UNIFOR. Professor da Graduação e Pós Graduação Lato Sensu em Direito da
UNIFOR. Áreas de docência, pesquisa e publicação: Direito Civil, Direito Civil Constitucional,
Teoria Geral do Direito Privado, Direito dos Contratos, Direito Romano, Filosofia do Direito,
Direito Constitucional, Direitos Fundamentais, Direitos de Personalidade, Direito Educacional,
Direito da Criança e do Adolescente, Dano Moral, Direito de Família, Pode Familiar, Direito da
Comunicação Social, Direito a Privacidade, Ética. Dissertação de Mestrado e tese de Doutorado
agraciadas com o Premio Jurídico Orlando Gomes-Elson Gottshalk, conferido a cada 4 anos pela
Academia Brasileira de Letras Jurídicas (ABLJ), mediante concurso nacional, a um único trabalho
de Direito Civil que seja inédito, original e exemplar no vernáculo. Tese de Doutorado premiada
pela Agencia de Noticias dos Direitos da Infância em 2007. Apresentou tese na Cúpula Mundial de
Mídia para Crianças e Adolescentes em Karlstad, Suécia (junho de 2010. Foi Diretor Acadêmico
do Centro de Extensão Universitária (CEU), Departamento de Direito do Instituto Internacional
de Ciências Sociais (IICS) em São Paulo (de 2000 a 2012). Aprovado em concurso publico de
Professor de Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (fevereiro de
2008), na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (janeiro de 2000). Aprovado e efetivado
como Professor de Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade Estadual Paulista Julio
de Mesquita Filho, UNESP (março de 2008). Foi Professor na graduação em Direito da Faculdade
7 de setembro (Fortaleza, Ceará) (agosto 2012 a julho 2013). Avaliador do Ministério da Educação
(SINAES). Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP). Membro da Academia
Paulista de Letras Jurídicas (APLJ). Membro da International Academy for the Study of the
Jurisprudence of the Family. Membro da Academia Iberoamericana de Derecho de la Familia y
de la Persona. Membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB-CE. Foi membro da
Comissão de Ensino Jurídico da OAB/SP. Advogado regularmente inscrito na OAB/SP e OAB/CE
(suplementar).
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APRESENTAÇÃO

Ao longo das últimas quatro edições do Encontro Internacional
de Diretos Culturais, o simpósio temático que versa sobre o patrimônio
cultural tem se destacado como um importante espaço de diálogo e reflexão
na temática. Este simpósio vêm congregar estudantes, gestores públicos,
conselheiros de patrimônio cultural e pesquisadores interessados no estudo
dos mecanismos jurídicos, sociais e gerenciais de preservação e proteção
ao patrimônio cultural, propiciando o compartilhamento de experiências e
estabelecimentos de contatos e parcerias.
Dentre os vários artigos apresentados, boa sorte destes se dedicaram
ao estudo sobre os instrumentos acautelatórios previstos na Constituição
Federal de 1988 (tombamento, vigilância, registro, desapropriação e outras
formas de acautelamento e preservação), apreciando desde sua gênese
a aspectos controversos, defeitos, potencialidades não exploradas e a
realização de estudos comparados. Outros artigos se dedicaram a analisar
casos concretos de proteção a determinados bens culturais, explorando bens
passíveis de proteção, a aplicação de políticas públicas e, em outros casos,
apresentando como a proteção foi aplicada em casos concretos.
Esta pluralidade de artigos propicia o pensamento e diálogo,
sobretudo entre a teoria e prática, propiciando a reflexão sobre o núcleo
essencial dos instrumentos acautelatórios, bem como sobre os desafios de
implementação das políticas públicas de proteção aos bens culturais. Ao
longo dos debates observou-se que acautelar formalmente um bem, por
meio de um tombamento, por exemplo, não é sinônimo de preservá-lo de
fato, dependendo de uma série de fatores de cunho legal, gerencial, político,
social, entre outros, reafirmando o entendimento que a transversalidade
não é apenas interessante, mas necessária.
Apresentação
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As contribuições dos simpósios, ao estudo dos Direitos Culturais
ocorrem especialmente por viabilizar a publicização dos trabalhos,
que sucederá na formação de um importante acervo sobre o tema. As
apresentações dos trabalhos são vetores de difusão do conhecimento,
agregando às pesquisas, por meio de interessantes debates travados entre
os pesquisadores, coordenadores de simpósio temáticos e ouvintes. Ambas
contribuições são semeadores da produção acadêmica dos Direitos Culturais,
potencializando o desenvolvimento de novos trabalhos e estimulando novas
aplicações práticas da preservação ao patrimônio cultural.
Na edição de 2015, o simpósio contou com sete artigos que versaram
sobre o tombamento, registro, proteção aos bens arqueológicos e sobre
como a cultura e a preservação são importantes para o desenvolvimento
humano nas cidades. Este material apresentado perpetua a tradição de bons
trabalhos no simpósio temático em questão, que certamente serão muito
bem aproveitados pelos leitores deste livro.
Vitor Studart1
Organizador

1

Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Advogado.
Assessor Jurídico da Secretaria de Cultura do Município de Fortaleza - SECULTFOR. Membro do
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais - UNIFOR. Membro da Comissão de Cultura
da OAB/CE. Representante da OAB/CE junto ao Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio
Cultural do Ceará - COEPA. Membro do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais - IBDCULT.
Advogado especializado em Direitos Culturais. Atua e realiza estudos em Direitos Culturais com a
ênfase na proteção ao patrimônio cultural e na gestão do patrimônio arqueológico.
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Falar sobre patrimônio cultural é, sem dúvida, abordar uma gama
enorme de possibilidades, de assuntos e de temáticas inter-relacionadas,
como demonstram os artigos apresentados no simpósio temático nº 2 do IV
Encontro Internacional de Direitos Culturais. É sempre uma grata surpresa
identificar como um tema traz nuances tão diversas e como demonstra
claramente a possibilidade de interação interdisciplinar entre pesquisadores
da área cultural que, nas suas reflexões, partem de seus lugares de origem ou
de seus âmbitos originais de formação, mas, ao mesmo tempo, ultrapassam
as barreiras de uma visão única, de uma compreensão linear sobre seu
objeto de pesquisa.
Os trabalhos apresentados no Simpósio Temático 2 (ST2) trouxeram
tais características e evidenciaram como o tema patrimônio cultural é,
também, polêmico e paradoxal em muitas circunstâncias e situações. Afinal,
nos possibilitaram traçar questionamentos diversos e nos instigaram a
buscar respostas a questões como:
- O que assegura que um bem seja legitimamente considerado
patrimônio, ou melhor, que critérios definem ou não esse processo de
seleção? O que define a modalidade de proteção necessária à tipologia de
cada acervo, de cada objeto patrimoniado? Será que as normas de proteção
ao patrimônio cultural, nas suas especificidades materiais e imateriais,
têm sido eficazes ou cumprem o seu papel? Em que medida as ações de
patrimonialização dialogam com os agentes culturais, com os “fazedores”
de cultura e, até que ponto, as tensões e conflitos podem ser benéficos ou
prejudiciais ao desenvolvimento desse processo?
- Em que medida podemos identificar ou assegurar que determinada
identidade cultural se constrói desta ou daquela forma, ou definirmos de
que maneira as características que compõem/constituem grupos culturais
específicos são significativos para o contexto em que se inserem ou, ainda,
até que ponto a dinamicidade dessas culturas é contemplada ou percebida ou
Prefácio
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considerada? Em que medida as legislações sobre patrimônio, no âmbito do
tombamento, do registro, da proteção, conseguem ser efetivas e efetivadas e
dialogam entre si dentro dos âmbitos municipal, estadual e federal? Quais
os papeis de cada qual nesse processo e como essas entidades e instituições
se relacionam entre si e com os diversos grupos culturais?
Poderíamos aqui nesse prefácio discorrer longamente sobre as várias
reflexões possibilitadas pelos autores a partir de suas pesquisas, durante as
apresentações no simpósio temático. Porém, a leitura dos artigos vai ser
bem mais eficaz nesse sentido e fornecerá vários subsídios a você, leitor(a),
propiciando seus próprios questionamentos e reflexões.
Por isso, sem muitas delongas, o(a) convidamos a ampliar esses
questionamentos, a contribuir no processo de reflexão e, principalmente,
a identificar, nessa pequena amostragem, nesse pequeno universo de
artigos, a amplitude e as diversas interfaces que os aspectos relacionados ao
patrimônio cultural podem atingir. Se considerarmos a diversidade cultural
do nosso país, as várias necessidades que essa área apresenta e o quão
recente são os estudos sobre direitos culturais, vamos perceber o quanto
ainda temos a refletir, a pesquisar, a colaborar e a assegurar no âmbito das
questões culturais e, em específico, nas do patrimônio cultural.
Boa leitura!
Marisa Damas Vieira1
Organizadora
1

Possui graduação em Comunicação Social /Radialismo pela Universidade Federal de Goiás (1990),
especialização e mestrado em Música pela Universidade Federal de Goiás (2004) na linha de
pesquisa Música, Cultura e Sociedade. É Produtora Cultural da Universidade Federal de Goiás desde
1993 (cargo técnico administrativo de nível superior). No período de 1993 a 2011 atuou no Museu
Antropológico da UFG e atualmente desenvolve suas atividades no Núcleo de Estudos e Pesquisas
em Direitos Humanos da UFG. Atua nas áreas de comunicação, elaboração, desenvolvimento
e coordenação de projetos de extensão e cultura e orientação de estagiários. É pesquisadora
em projetos voltados para a documentação de patrimônio imaterial e ministra disciplinas como
professora convidada em cursos de pós-graduação Lato Sensu, entre eles a Especialização EAD
para Diversidade e Cidadania, promovida pelo Programa de Direitos Humanos da UFG (finalizada
em março de 2012) e a especialização em Ensino da Música e Artes Integradas da Escola de Música
e Artes Cênicas da UFG (2008/2009), bem como em cursos de extensão. Coordena o Projeto de
Extensão “Grupo de Estudos em Direitos Humanos”, vinculado ao Grupo de pesquisa Memória,
Cidadania e Direitos Humanos (CNPq). Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase
em produção cultural, desenvolvendo ações principalmente nos seguintes âmbitos:: acervos
audiovisuais, diversidade cultural, comunicação em museus, fotografia, cultura musical e direitos
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A UTILIZAÇÃO DO TOMBAMENTO COMO FORMA
DE ACAUTELAMENTO AOS BENS ARQUEOLÓGICOS:
CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO EM ÂMBITO FEDERAL
THE USE OF “TOMBAMENTO” INSTITUTE HOW AS A
WAY TO PROTECT THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE:
CONSIDERATIONS ABOUT THE FEDERAL PROTECTION SCOPE
Vitor Studart1
Cecília Rabelo2
RESUMO
A arqueologia é uma ciência multidisciplinar que se utiliza das fontes das ciências
humanas e dos métodos das ciências exatas para estudar as sociedades através de
sua cultura material (conjuntos de objetos materiais criados ou transformados
pelo homem). O primeiro texto normativo que buscou tratar sobre a proteção dos
bens arqueológicos foi o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que criou
o tombamento, o mais antigo e conhecido mecanismo de acautelamento cultural
existente em nosso ordenamento jurídico. O tombamento tem por objetivo o
reconhecimento do valor cultural de determinados bens a partir de processo
administrativo, o qual visa delimitar e reconhecer a importância da preservação,
determinando limitações de uso aos proprietários e à sociedade em geral. Ao
longo dos seus mais de setenta anos de existência, 33 processos de tombamento
de bens arqueológicos foram deferidos em âmbito federal. Ocorre que alguns
desses foram deflagrados após a publicação da lei nº 3.924/61, que dispõe sobre
uma proteção específica aos bens arqueológicos. Desta feita, este artigo visa estudar
a utilização do instrumento do tombamento como forma de acautelamento aos
bens arqueológicos em análise dos casos de proteção no âmbito federal, por meio
do estudo dos processos de tombamento realizados, e a análise das consequências
jurídicas do emprego do tombamento à proteção dos bens arqueológicos na
contemporaneidade.
Palavras-chaves: Arqueologia; Patrimônio Cultural; Tombamento; Direitos
Culturais.
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ABSTRACT
Archaeology is a multidisciplinary science that uses the sources of the human
sciences and the exact sciences methods to study societies through their material
culture (sets of material objects created or transformed by man). The first law that
tried to protect the archaeological heritage was Decree Law No. 25 of November
30, 1937, who created the “tombamento” law, the oldest known law to protect the
material cultural heritage. The “tombamento” aims to recognize the cultural value
of some property from administrative process, which aims to define and recognize
the importance of preserving, determining limitations of use to owners and society
in general.Throughout its more than seventy years of existence, 33 “tombamento”
processes of archaeological heritage were granted at the federal protection. It
happens that some of these were triggered after the publication of Law No. 3.924/
61, which provides for a protection specific to archaeological property. This time,
this article aims to study the use of the “tombamento” of the institute as a means
of precaution to archaeological sites in the analysis of cases of protection at the
federal level, through the study of tipping performed processes and the analysis
of the legal consequences of tipping employment to protection of archaeological
property nowadays.
Keywords: Archaeology; Cultural Heritage; Tombamento; Cultural Rights.

INTRODUÇÃO
A proteção do patrimônio cultural é um dever estatal previsto tanto no
Direito Internacional, como na Convenção para a proteção do patrimônio
mundial, cultural e natural da UNESCO, datada de 1972, quanto no Direito
brasileiro, conforme previsão do art. 23, incisos III e IV, da Constituição
Federal. Para exercer essa competência, o Estado prevê em seu ordenamento
jurídico instrumentos legais que efetivem a proteção dos bens culturais,
sempre visando a maior proteção possível a esse tipo de patrimônio.
No caso dos bens arqueológicos, o acautelamento estatal se dá,
inicialmente, através do tombamento, instrumento criado pelo Decreto-Lei
nº 25/37 para proteger bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio
cultural nacional. Já em 1991, essa espécie de bem cultural passou a receber
proteção específica pela lei nº 3.924/91, que prevê normas voltadas às
peculiaridades desse tipo de bem.
Não obstante a existência de norma específica, alguns processos de
tombamento sobre bens arqueológicos foram deferidos em âmbito federal
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durante a vigência da lei nº 3.924/91. Assim, buscar-se-á analisar a adequação
do instrumento de tombamento na proteção dos bens arqueológicos,
objetivando alcançar o fim maior previsto pela Constituição Federal, que é
proteger o patrimônio cultural brasileiro em todas as suas vertentes.

1 TOMBAMENTO DE BENS ARQUEOLÓGICOS
Através do estudo dos bens arqueológicos, em consonância com
o local no qual foram encontrados, os arqueólogos podem investigar
informações sobre agrupamentos pretéritos a fim de levantar dados sobre
suas tecnologias de produção de ferramentas, armas, vasilhames, dentre
outros objetos. Há também pesquisadores que, a partir desses objetos,
estudam os costumes, práticas econômicas, modos de expressões culturais e
até mesmo representações simbólicas, sendo esta perspectiva de pesquisa a
que objetiva estudar a organização das sociedades pretéritas.
As origens da proteção aos bens arqueológicos no Brasil remetem
ao início da década de 20, quando o Diretor do Museu Nacional, Bruno
Lobo, solicitou ao professor Alberto Childe a elaboração de um projeto de
lei que visasse a proteção de tais bens. No entanto, tal projeto não prosperou
(SILVIA, 2007, p.59), muito em virtude do resguardo buscado se contrapor
à proteção da propriedade privada, princípio consagrado no artigo 72 da
Constituição de 1891. Conforme a disposição constitucional, a propriedade
privada somente poderia ser contrariada em situação de utilidade pública,
mediante indenização por parte do Estado, direito que tornaria o projeto
inviável por tornar a proteção aos bens arqueológicos excessivamente
onerosa para o Estado.
O primeiro texto normativo que buscou tratar sobre a proteção
dos bens arqueológicos foi o projeto de lei que criava o instrumento do
tombamento, ao qual foram incorporadas algumas ideias de Alberto Childe
(FONCESA, 2009, p. 94). O projeto da lei do tombamento foi aprovado em
uma primeira deliberação no Congresso Nacional, contudo, com o golpe de
1937, foi transformado no Decreto-lei nº 25, tendo sido outorgado em 30 de
novembro de 1937 pelo então presidente da República Getúlio Vargas, que,
à época, podia legislar sobre as matérias de competência da União enquanto
não se reunisse o Congresso.
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O tombamento é espécie de intervenção administrativa na propriedade,
pública ou privada, através da qual o Poder Público sujeita determinados
bens à necessária conservação, a fim de que sejam preservados os valores
culturais neles albergados (MELLO, 2012). O objetivo do instrumento é,
portanto, reconhecer o valor cultural de determinados bens a partir de um
processo administrativo, o qual visa delimitar e reiterar a importância da
preservação, determinando limitações de uso aos proprietários e terceiros.
Inspirado nas ideias de monumentalidade e excepcionalidade que
pautavam a proteção do patrimônio cultural no século XIX, o Decreto-Lei
nº 25/37 definiu o patrimônio cultural brasileiro como o conjunto dos bens
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação fosse de interesse
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil,
quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou
artístico. Cabe ressaltar, no entanto, que tal concepção deve ser interpretada
à luz do que dispõe a Constituição Federal, em seu art. 216, que traz um
conceito amplo de patrimônio cultural voltado à questão da referência
à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira.
Em seu art. 4º, o Decreto-Lei nº 25/37 criou os Livros do Tombo,
registros públicos nos quais são anotados os bens tombados definitivamente,
divididos em quatro categorias, dentre as quais se encontra o Livro do
Tombo Arqueológico. Após essa inscrição, o proprietário do bem tombado
fica sujeito a diversas restrições, conforme exemplifica Marcos Paulo de
Souza Miranda (2008, p. 17):
Fazer as obras de conservação necessárias à preservação do bem
ou, se não tiver meios, comunicar sua necessidade ao órgão
competente sob pena de multa (art. 19 LT); Assegurar o direito
de preferência aos entes federativos em caso de alienação onerosa
da coisa tombada, sob pena de multa, nulidade da alienação e de
sequestro do bem (art. 22 LT); Não destruir, demolir ou mutilar o
bem tombado nem, sem prévia autorização do IPHAN, repará-la,
pintá-la ou restaurá-la, sob pena de multa (art. 17 LT); Não retirar
os bens do país, salvo por curto prazo, para fins de intercâmbio e
com autorização do órgão tombador; Suportar a fiscalização do
bem pelo órgão técnico competente, sob pena de multa em caso
de opor obstáculos indevidos à vigilância.

136 |

Vitor Studart, Cecília Rabelo

Um dos efeitos do tombamento sobre o bem é a impossibilidade de sua
modificação sem a autorização prévia do órgão competente que, no âmbito
federal, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.
No entanto, a ciência da arqueologia é, necessariamente, destrutiva, tendo
em vista a necessidade de escavação da área para o seu estudo e análise. De
acordo com Márcia Chuvas (2009, p. 175):
devido à pesquisa de prospecção, que, por si, destruía o
bem, ato inadmissível a um bem tombado. Nesse sentido, a
monumentalização do “patrimônio arqueológico”, que ampliava o
domínio do sagrado para abaixo da superfície da terra e para um
tempo ainda mais remoto, dava lugar à sua objetivação científica,
permitindo-se que o mesmo fosse dissecado, manuseado,
desmontado, em busca de vestígios subterrâneos de uma préhistória, ou mesmo de uma história ancestral, até então invisível,
da nação.

Conservar um bem cultural é protegê-lo de danos, mutilação e
qualquer tipo de descaracterização. No entanto, a ciência arqueológica
se utiliza, muitas vezes, de técnicas que destroem sistematicamente o seu
objeto de estudo. Assim, ao final da escavação, o arqueólogo terá vários
artefatos interessantes para sua pesquisa, mas aquilo que estava sendo
escavado já não existirá mais, muitas vezes de forma irreversível (SCHAAN,
2002). As peculiaridades dos bens arqueológicos fizeram, portanto, com que
especialistas na área lutassem por uma legislação mais adequada à proteção
desses bens.

2 DA NECESSIDADE DE UM NOVO INSTRUMENTO
ACAUTELATÓRIO: A LEI Nº 3.924/61
Dentre as tentativas de criação de uma legislação mais eficaz na
proteção do patrimônio arqueológico, o projeto do Deputado Plínio
Barreto foi um dos que pretendeu o imediato tombamento de todos os
sambaquis3 existentes no território brasileiro. Já o projeto de lei de iniciativa
3

Segundo André Prous, a “palavra sambaqui seria derivada de tamba (marisco) e Ki (amontoamento)
em tupi. Trata-se, portanto, de uma acumulação artificial de conchas de moluscos, vestígios da
alimentação de grupos humanos.” (PROUS, 1992, p. 204).
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de Aureliano Leite visava proporcionar aos sítios arqueológicos a mesma
proteção conferida pelo Decreto-Lei nº 4.146/42 aos depósitos fossilíferos,
exigindo a prévia necessidade de autorização de pesquisas para extração
destes recursos. Conforme explicita Regina Coeli Silvia (2007, p.61), esse
decreto funcionou por certo tempo à proteção do patrimônio arqueológico,
beneficiando-se da vaga conceituação jurídica sobre o tema.
No ano de 1957, Paulo Duarte elaborou um projeto de decreto que
determinava a vinculação da proteção dos sambaquis à prévia autorização
do DPHAN, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional - IPHAN,
sendo tal projeto remetido ao Ministro da Agricultura à época, Mário
Meneguetti, que determinou a criação de um grupo de trabalho com
o intuito de elaborar um projeto de lei que protegesse o patrimônio préhistórico e arqueológico (TELLES, 2007, p. 59). Ainda no mesmo ano, o
referido projeto, que se baseou na Carta Patrimonial de Nova Déli de 1956,
da UNESCO, foi recomendado e remetido à apreciação do Congresso
Nacional (SILVIA, 2007, p.62).
Em 1961, já com a sucessão de Jânio Quadros, o governo passa
a ser alvo de fortes pressões em decorrência da destruição acelerada de
sítios arqueológicos no país, com destaque à destruição dos sambaquis do
litoral sul (PROUS, 1992, p. 13.). Isso fez com que, em 26 de julho de 1961,
fosse promulgada a lei nº 3.924, que trata da proteção dos monumentos
arqueológicos e pré-históricos nacionais, estando em vigor até hoje.
Essa lei, que ficou conhecida como “lei dos sambaquis”, representou um
marco no desenvolvimento da legislação da proteção ao patrimônio
arqueológico brasileiro, uma vez que ampliou o que se conceituava como
bens arqueológicos e dispôs sobre o registro, proteção e procedimentos de
pesquisa.
A “lei dos sambaquis” evidenciava que o patrimônio arqueológico
encontrável no Brasil não era do tipo da arqueologia clássica,
europeia e, talvez, também por esse motivo, não fosse considerado
pertinente o seu tombamento, pois não representava bens
materiais de valor histórico e artístico “tradicionais”. Apesar de
o assunto não estar diretamente relacionado ao objeto ora em
pesquisa, parece interessante demarcar as proporções atingidas
pelo órgão de preservação cultural. Por outro lado, parece que
o Sphan nunca teve autonomia dentro do Estado para aplicar
a referida lei em situações em que interesses econômicos de
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peso estiveram em jogo, garantindo minimamente seu papel de
cadastramento das jazidas e autorização de pesquisas. (CHUVA,
2009, p. 192).

Não obstante a promulgação da lei nº 3.924 no ano de 1961, a
arqueologia somente passou a ser tratada de forma expressa em um
documento constitucional a partir da Constituição Federal de 1967, através
de seu artigo 172, parágrafo único, que definiu o patrimônio arqueológico
como um bem de proteção especial, mas sem fazer qualquer referência às
inovações da lei nº 3.924/61.
Em relação à legislação ordinária, a lei nº 3.924/61 é a principal
norma sobre arqueologia, tendo o Decreto-Lei nº 25/37 como suporte
legal auxiliar. Apesar de ter sido projetada para proteger os sambaquis do
Estado de Santa Catarina, conforme disposição dos artigos 6 e 22, a referida
norma proporciona um elevado grau de proteção aos diversos tipos de
sítios arqueológicos, representando um marco na proteção a essa espécie de
patrimônio cultural.
A lei nº 3.924/61 estabeleceu restrições às atividades potencialmente
lesivas ao patrimônio arqueológico, criando, inclusive, sanções àqueles que
lhe causem algum tipo de dano, conforme previsão dos artigos 3º a 5º e
29 da norma. Ademais, o artigo 8º determina que toda escavação para fins
arqueológicos, seja em terrenos públicos ou particulares, dependerá de
permissão do órgão responsável pela proteção ao patrimônio cultural, que
atualmente é o IPHAN.
A Constituição Federal de 1988 representou um grande avanço
legislativo para a proteção dos bens culturais brasileiros. No artigo 216, é
estabelecido o conceito de patrimônio cultural brasileiro, englobando tanto
bens de natureza material quanto imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação ou à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo dispositivo
passou a prever um rol de instrumentos acautelatórios ao patrimônio
cultural, a depender da natureza do bem e do grau de proteção desejado.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos
quais se incluem:
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[...]
§ 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.

O patrimônio arqueológico também é referenciado no artigo
20 da Constituição Federal, que atribui à União a propriedade dos sítios
arqueológicos e pré-históricos onde quer que se encontrem. Apesar da
imprecisão terminológica do legislador constituinte originário ao tratar
os sítios arqueológicos e pré-históricos como bens diversos, tendo em
vista que os primeiros abarcam os segundos, tal equívoco não representa
qualquer prejuízo ao sentido almejado pelo dispositivo, que é de determinar
o domínio da União sobre essa espécie de bem cultural. Por fim, o legislador
constituinte distribuiu a competência de proteger o patrimônio cultural,
abrangendo o arqueológico, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, conforme previsão do artigo 23.
A lei nº 3.924/61 foi avançada frente ao ordenamento jurídico no qual
foi estabelecida e, ao ser analisada frente à Constituição Federal de 1988,
guarda total consonância com os dispositivos constitucionais relativos à
proteção do patrimônio arqueológico. Já em comparação com o DecretoLei nº 25/37, a lei nº 3.924/61 apresenta disposições mais específicas sobre
bens arqueológicos, observando as suas peculiaridades e a necessidade de
uma proteção diferenciada.

3 A APLICABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
TOMBAMENTO À PROTEÇÃO DOS BENS ARQUEOLÓGICOS
Em consulta aos processos de tombamento realizados em âmbito
federal, foram identificados 33 processos referentes a bens arqueológicos,
sendo dez indeferidos, nove em instrução e 14 com tombamentos
definitivos. Em relação a estes, 11 foram inscritos no livro de tombo antes
do ano de 1961, ou seja, antes da lei 3.924 entrar em vigor, sendo que oito
tratam da proteção a coleções arqueológicas e três sobre a proteção de sítios
arqueológicos.
Antes da publicação da lei nº 3.924/61, a proteção ao patrimônio
arqueológico ficava sob a dependência do Decreto-Lei nº 25/37 por falta de
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instrumento legal mais adequado à proteção desse tipo de bem. Assim, os
motivos que levaram ao tombamento das coleções e dos sítios arqueológicos
são razoáveis, considerando que, antes da lei nº 3.924/61, não era claro de
quem era a propriedade dos bens arqueológicos, sendo o tombamento a
forma mais adequada, e talvez a única, de resguardar esses bens à época,
pois tal instrumento limita as ações de exportação, mutilação e destruição
de bens arqueológicos, impondo limites aos direitos do proprietário.
Com a entrada em vigor da lei nº 3.924/61, a propriedade dos bens
arqueológicos passou a ser da União, cabendo a esta a guarda e proteção
desse tipo de patrimônio cultural, conforme artigos 1º e 7º. Por se tratar
de bens públicos, os bens arqueológicos estão sujeitos a um regime de
direito público. Assim, a inalienabilidade, desde que o bem esteja afetado
a um interesse público, a imprescritibilidade e a impenhorabilidade são
características que lhe são inerentes e que devem ser observadas quando da
proteção desses bens.
Durante a vigência da lei específica sobre o tema, apenas três bens
arqueológicos foram protegidos através do tombamento: a Coleção
Arqueológica João Alfredo Rohr, o Parque Nacional da Serra da Capivara e a
Ilha do Campeche. Em análise às atas das decisões do Conselho Consultivo
do Patrimônio Cultural que aprovaram os processos de tombamento,
é possível observar um gradual aprimoramento das discussões sobre a
possibilidade jurídica do tombamento dos bens arqueológicos.
Sobre o tombamento da Coleção Arqueológica João Alfredo
Rohr, aprovado na décima primeira reunião do Conselho Consultivo do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, realizada em 27 de novembro de
1984, o conselho elencou os principais motivos do tombamento desse bem.
[...] referente ao tombamento da Coleção Arqueológica João
Alfredo Rohr, localizada em Florianópolis, Santa Catarina, cuja
Relatora, Conselheira Maria Beltrão, estava ausente da reunião.
Em seu parecer, a Conselheira discorreu sobre a importância do
Padre Rohr na pesquisa arqueológica e destacou o excepcional
valor cultural das coleções reunidas por ele. Defendeu a
permanência da Coleção em Santa Cararina, seu Estado de
origem, e a preservação do acervo como um todo. Recomendou
o seu tombamento, que deverá garantir o livre acesso às coleções
para seu conhecimento, inventário, cadastramento e preservação.
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Apesar de o tombamento ter se dado após a vigência da lei nº 3.924/61, a
aplicação do referido instrumento parece não causar efeitos danosos ao bem
por se tratar de coleção, ou seja, um conjunto de bens arqueológicos que já
não sofrerão qualquer tipo de intervenção com potencial destrutivo. Assim,
o tombamento dessa coleção surte os mesmos efeitos dos tombamentos
de outras espécies de bens culturais, sendo uma proteção adicional à lei nº
3.924/61.
Em relação ao tombamento da Serra da Capivara, aprovado na
segunda reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural realizada
em dois de outubro de 1992, as considerações foram as seguintes:
[...] Concluindo, opinou pelo tombamento exclusivo do Parque
Nacional da Serra da Capivara, privilegiando, tanto quanto
possível, os aspectos histórico, artístico, paisagístico, arqueológico,
paleontológico e ecológico.
[...]
O Presidente do Conselho, lembrando que deverão ser protegidas
pela área de entorno, passou a palavra à arqueóloga Regina Coeli
Pereira da Silva, que observou ser o tombamento uma proteção
adicional, pois a Lei n. 3.924 resguarda todo o patrimônio
arqueológico. O Conselheiro Gilberto Velho ressaltou a ineficácia
da citada lei, consultando a Arqueóloga sobre a distância entre
a área do Parque Nacional e os demais sítios arqueológicos. A
técnica declarou ignorar esse dado, considerando indispensável o
cadastramento das grutas e serrotes calcários da região. Sugeriu
que ficasse claramente indicada a possibilidade da realização de
pesquisas na área atingida pelo tombamento.

Os pontos levantados pela arqueóloga Regina Coeli ressaltam a ideia
de que o tombamento seria uma proteção adicional ao bem, que já estaria
resguardado pela lei nº 3.921/61. Ocorre que o caso em questão difere do
tombamento de uma coleção, como foi o caso da Coleção Arqueológica João
Alfredo Rohr, pois se trata de sítio arqueológico, ou seja, um local no qual
os bens arqueológicos estão inseridos, prontos para serem estudados pelos
especialistas na área através das escavações. Assim, os efeitos naturais do
tombamento inviabilizariam a pesquisa nesses locais, o que vai de encontro
ao buscado pela lei nº 3.924/61, que é fomentar a pesquisa arqueológica
mediante a permissão e supervisão do IPHAN.
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Ademais, o uso do tombamento em razão de uma possível ineficácia
da lei nº 3.924/61, que determina o registro dos bens arqueológicos,
não é justificativa razoável para desconsiderá-lo como mecanismo de
proteção específica a esse tipo de patrimônio cultural. A confusão entre
os instrumentos pode ser prejudicial à proteção do bem, tornando-a
excessivamente rigorosa e prejudicando as pesquisas arqueológicas.
A decisão sobre o tombamento do sítio arqueológico e paisagístico
da ilha do Campeche, aprovado na vigésima primeira reunião do Conselho
Consultivo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, realizada em 13
de abril de 2000, foi a mais bem elaborada sobre a questão do tombamento
de bens arqueológicos.
[...] proposta de tombamento do Sitio Arqueológico e Paisagístico
da Ilha do Campeche, Município de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina, transcrito a seguir: “ O presente processo foi
constituído por iniciativa da 11 SR IPHAN (SC) em 24 de junho
de 1998. O pedido de tombamento - em caráter emergencial,
para que se possa ‘controlar processos de especulação financeira
e degradação patrimonial em curso’ - visa garantir a melhor
preservação do que se supõe constituir, entre outras qualidades
patrimoniais, o ‘maior conjunto de inscrições rupestres do litoral
brasileiro’.
[...]
Os pareceres técnicos do pessoal do IPHAN (ou por eles
encomendados a especialistas externos) - unânimes em
recomendar o tombamento federal - recomendamos, em alguns
casos, como recurso suplementar de defesa da integridade
desse precioso acervo. Como se ressalta, o caráter da proteção
arqueológica decorrente da Lei 3.92416 1, de que poderiam se
beneficiar os importantes sítios e testemunhos citados, seria
insuficiente no caso em questão, em que as próprias características
naturais representam uma ameaça à integridade do patrimônio
arqueológico, pelo seu fascínio visual e impossibilidade de
isolamento. Com efeito, a característica de ser uma ilha que abriga
testemunhos arqueológicos disseminados em toda sua área é, no
momento, um fator de intensificação da destruição antrópica,
pela impossibilidade de cercamento dos sítios.
[...]
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Poderá vir a ser, porém, um fator de melhor conservação, caso seja
acolhida a proposta de tombamento de toda a ilha, integrando
o patrimônio histórico, artístico e arqueológico ao patrimônio
natural e paisagístico, em uma preciosa demonstração da
consciência da necessidade de proceder - sempre que possível - a
uma preservação entranhada, holista, em que se leve em conta
o conjunto de fatores e valores envolvidos. Como bem ressalta
o parecer da arqueóloga do DEPROT, Regina Coeli Pinheiro
da Silva, o argumento formal fundamental para o tombamento
do patrimônio arqueológico não pode ser, porém, o da maior
garantia de preservação (que se chocaria com a claríssima letra
e intenção do legislador de 1961) mas sim o da excepcionalidade
do sitio em questão - que é, por outro lado, claramente atestada.

Os motivos que deram origem ao pedido de tombamento
emergencial foi o receio em relação à especulação imobiliária, que já se fazia
presente no local. No caso, o tombamento dos sítios arqueológicos presentes
na ilha se mostrava a ação mais adequada, tendo em vista o fácil acesso ao
local, bem como a sua atratividade em virtude das belezas naturais. Assim,
o tombamento se deu como uma proteção adicional à estabelecida pela lei
nº 3.924/61, em razão da excepcionalidade do sítio, algo além do padrão
observado em outros sítios arqueológicos. No caso em análise, resta claro o
uso do tombamento como recurso suplementar de defesa aos bens culturais
arqueológicos em casos específicos, visto que já são protegidos pela lei nº
3.924/61. Por fim, ao citar a necessidade de uma percepção holística da
ilha, há uma intenção de equiparar a proteção conferida ao tombamento de
cidades ou conjuntos.
Outro elemento que reforça a tese da excepcionalidade do
tombamento do bem em questão foi a congregação de outros elementos
para além do patrimônio cultural propriamente dito, como a valorização do
aspecto paisagístico do local.
(...) haveria necessidade do tombamento pelo valor arqueológico,
porque existe proteção legal, mas haveria sim a necessidade de
uma proteção via tombamento, pela excepcionalidade do valor
artístico e do valor paisagístico.” O Conselheiro Luís Fernando
tomou a palavra para os seguintes esclarecimentos: “ Não, na
verdade, a excepcionalidade é conjugada. É tanto da dimensão
arqueológica, quanto paisagística e artística. Não se trata de dizer
que não haja excepcionalidade na dimensão arqueológica. Ela
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também existe, o sítio é também excepcional, como sublinhava
há pouco a Conselheira Suzanna Sampaio. É o maior conjunto
articulado de inscrições desse tipo, inscrições em pedra,
petroglifos, no Brasil, na costa brasileira, particularmente no
sul do Brasil. E, além do mais, há essa dimensão paisagística,
dimensão estética, enfim, artística. O que eu queria sublinhar
com a questão da excepcionalidade é que, às vezes, a comunidade
arqueológica se ressente um pouco de que se procure defender
realmente o patrimônio arqueológico através do tombamento,
quando a legislação, se fosse bem aplicada, deveria ser suficiente
para defendê-lo.

Nesse processo de tombamento, resta evidente que, de acordo
com o entendimento do Conselho responsável pela análise dos pedidos
de tombamento em âmbito federal, o uso do tombamento para bens
arqueológicos deve ser medida excepcional, a depender das características
do bem e as condições as quais está sujeito, pois a aplicação efetiva da lei nº
3.924/61 é a forma mais eficaz e apropriada de proteção a essa espécie de
patrimônio cultural.

CONCLUSÃO
O tombamento é o instrumento de acautelamento ao patrimônio
cultural mais antigo e utilizado na legislação brasileira, tendo sido
publicado no ano de 1937, ainda sob a vigência de um governo ditatorial.
O instrumento foi durante muito tempo o único mecanismo de proteção
aos bens arqueológicos, que não tinham legislação própria de resguardo.
Quando foi publicada a lei 3924/61, os bens arqueológicos passaram a ter
um regime de especial proteção, observadas as suas peculiaridades. Após
a publicação dessa norma, apenas três bens arqueológicos foram objeto de
tombamento em âmbito federal, o que demonstra o desuso do instrumento
na proteção desse tipo de bem.
Nas decisões do Conselho responsável pela análise dos processos de
tombamento em âmbito federal, é possível observar a construção de um
entendimento voltado ao tombamento excepcional de bens arqueológicos,
devendo ser observadas as peculiaridades de cada caso. Assim, a utilização
efetiva da lei nº 3.924/61 parece ser suficiente à proteção dessa espécie
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de patrimônio cultural, cabendo aos órgãos públicos responsáveis pela
proteção do patrimônio cultural a responsabilidade de fazer valer a proteção
conferida por essa norma específica.
Desta feita, deve ser buscada a conjugação das normas protetivas
ao patrimônio cultural na proteção dos bens arqueológicos, levando em
consideração a prevalência da lei nº 3.924/61, por ser mais específica e mais
adequada às necessidades desse tipo de bem, e a característica complementar
do Decreto-Lei nº 25/37, através do tombamento, como medida auxiliar na
proteção dos bens arqueológicos já retirados de seu contexto, como no caso
das coleções. A efetivação da proteção desses bens é o fim maior almejado,
visando sempre a garantia do direito fundamental à proteção do patrimônio
cultural, espécie de direito cultural garantido pela Constituição Federal.
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ANEXO
PROCESSOS DE TOMBAMENTO EM ÂMBITO FEDERAL
Abertura
processo

Situação do processo
e data da inscrição do
livro de tombo

Sítios Arqueológicos de Estrutura de Terra
Geoglifos

2014

Instrução

BA

Pintura Rupestre

1985

INDEFERIDO

CE

Col. arqueol. do Museu da Escola Normal
Justiniano de Serra

1938

TOMBADO (jan-41)

GO

Complexo arqueológico Lapa da Pedra

1986

INSTRUÇÃO

GO

Sítio Arqueológico na Fazenda Lajes

1987

INSTRUÇÃO

MA

Sambaqui do Pindai

1939

TOMBADO (jan-40)

MG

Complexo arqueológico de Brumadinho

2011

INSTRUÇÃO

MG

Conj.Arqueol e Pais no Vale do Peruaçu

1998

INSTRUÇÃO

MG

CONJUNTO PAISAGÍSTICO E HISTÓRICO
DOS MORROS DE SANTANA E SANTO
ANTÔNIO

2010

INDEFERIDO

MT

Sítios: Tainhanteçu e Pequizal

1992

INSTRUÇÃO

MT

Painel de Gravações Rupestres

1985

INDEFERIDO

MT

Complexo Arqueológico Histórico do Arraial
de São Francisco Xavier

2012

INSTRUÇÃO

PA

Col. arqueol. e etnográfica do Museu Paraense
Emílio Goeldi

1938

TOMBADO (mai-40)

PA

Coleção de cerâmica arqueológica
propriedade da Sra. Ilse Liebold

1960

INDEFERIDO

PA

Tombamento dos sítios arqueológicos Ilha
dos Martírios, Pedra Escrita, e Ilha de Campo,
localizados nos Estados do Pará e Tocantins.

Não
informado

INSTRUÇÃO

PB

Inscrições pré-históricas do Rio Ingá

1943

TOMBADO (mai-44)

PI

Parque Nacional da Serra da Capivara

1992

TOMBADO (set-93)

Est.

Bem cultural

AC
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de

PR

Museu Coronel David Carneiro: coleção
etnográfica, arqueológica, histórica e artística

1938

TOMBADO (fev-41)

PR

Museu Paranaense: coleção etnográfica,
arqueológica, histórica e artística

1938

TOMBADO (abr-41)

PR

Sítio Arqueológico Dunas Grande

1987

INDEFERIDO

RJ

Col. arqueol. Balbino de Freitas: conchais do
litoral sul

1938

TOMBADO (abr-48)

RJ

Museu Nacional, inclusive a
Arqueológica Balbino de Freitas

1938

TOMBADO (mai-38)

RJ

Reserva: Arqueológica “Sambaqui de Beirada”

1996

INSTRUÇÃO

RR

Corredeiras do Bem Querer

2014

INDEFERIDO

RR

Sítio Arquelógico Pedra Pintada, situado na
Terra Indígena São Marco

2013

RS

Col. arqueol., etnográfica, histórica e artística
do Museu Júlio de Castilhos

1938

TOMBADO (mai-38)

SC

Coleção Arqueológica João Alfredo Rohr

1984

TOMBADO (abr-86)

SC

Ilha do Campeche: sítio arqueológico e
paisagístico

1998

TOMBADO (out-01)

SC

Sambaqui: Sítio Morretes

1957

INDEFERIDO

SP

Sambaqui situado acerca de 1000 metro da
Barra do Rio Itapitangui

1955

TOMBADO (jun-55)

SP

Complexo Arqueológico Àgua Vermelha

1999

INDEFERIDO

SP

Coleções
arqueológicas,
etnográficas,
artísticas e históricas do Museu Paulista da
Universidade de São Paulo

1938

TOMBADO (abr-38)

TO

Reserva Arqueológica: Chapada dos Negros

1989

INDEFERIDO

Coleção

INDEFERIDO

A UTILIZAÇÃO DO TOMBAMENTO COMO FORMA DE ACAUTELAMENTO AOS BENS ARQUEOLÓGICOS:
CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO EM ÂMBITO FEDERAL

| 149

ENTRE CULTOS E CULTURAS: ANÁLISE DA “CAMINHADA COM
MARIA” COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL
BETWEEN RELIGION CULTS AND CULTURE: AN ANALYSIS
OF “CAMINHADA COM MARIA” AS INTANGIBLE CULTURAL
HERITAGE
Dhaniel Luckas Terto Madeira Ferreira1
Gabriel Barroso Fortes2
RESUMO
A análise da festividade religiosa “Caminhada com Maria” como patrimônio cultural
imaterial é o foco deste artigo. Seu objetivo é identificar aspectos de incoerência entre
a Lei 13.103 de 2015 e a metodologia do Patrimônio Cultural Imaterial previsto no
Decreto 3.351 de 2000, buscando proporcionar reflexão satisfatória e consequente
aprofundamento científico à temática. O enfoque metodológico da pesquisa pode
ser caracterizado como qualitativo, preponderando o exame rigoroso da natureza,
do alcance e das interpretações possíveis para o fenômeno pesquisado. O objeto
de estudo é de natureza bibliográfica e documental. No caso da Caminhada com
Maria, como se viu nesta pesquisa, houve ilegitimidade na sua escolha como
patrimônio cultural (feita sem informações divulgadas nem documentadas), o que
consubstanciou, ademais, uma irregularidade, visto que não apenas sua declaração
como patrimônio cultural foi efetuada em desrespeito à tramitação formal (Decreto
do Registro), mas, justamente por isso, o ato de criação – como patrimônio cultural
– fugiu à deliberação especializada da instância administrativa, na qual, inclusive,
a sociedade poderia manifestar-se sobre o pedido de registro, o que daria, ainda,
alguma feição democrática direta – ou, ao menos, semidireta – ao procedimento.
Como resultado, constatou-se a impossibilidade legal da festa religiosa “Caminhada
com Maria” ser classificada como Patrimônio Cultural Imaterial.
Palavras-chave: Caminhada com Maria. Patrimônio Cultural. Lei 13.130. Direitos
Culturais.
ABSTRACT
The analysis of the religious festival “Caminhada com Maria” as intangible cultural
heritage is the focus of this article . Your goal is to identify aspects of inconsistency
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em Direito Processual (FA7). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais.
CNPq- UNIFOR.

150 |

Dhaniel Luckas Terto Madeira Ferreira, Gabriel Barroso Fortes

between the Law 13,103 of 2015 and the methodology of the Intangible Cultural
Heritage provided for in Decree 3.351 of 2000 , seeking to provide satisfactory
reflection and consequent scientific deepening the theme . The methodological
research approach can be characterized as qualitative was more prevalent rigorous
examination of the nature, scope and possible interpretations of the studied
phenomenon . The object of study is a bibliographical and documentary nature. In
the case of “Caminhada com Maria”, as seen in this study, there was illegitimacy
in its choice as a cultural heritage (which was made “under the covers”), revealing,
in addition, its irregularity, since not only its declaration as a cultural heritage was
made in disregard of the formal procedure, but also because the act of its “creation
as a cultural heritage” didn’t follow the necessary specialized decision of the
administrative court, in which even the people could have given their opinion on
the application for registration, which would also had featured some democratic
color to the procedure. As a result it was found the legal impossibility of the festival
“Caminhada com Maria” be classified as Intangible Cultural Heritage .
Keywords: Caminhada com Maria. Cultural heritage. Law 13.130 . Cultural rights.

INTRODUÇÃO
Em 3 de junho de 2015 foi sancionada a Lei nº 13.130, que –
conforme a ementa – “declara a Caminhada com Maria, realizada no dia
15 de agosto de cada ano, do Santuário de Nossa Senhora da Assunção na
Barra do Ceará até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, Estado do Ceará,
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”3. Fruto de iniciativa parlamentar,
com referenda do Ministério da Cultura – MinC, a lei “tem como objetivo
reconhecer a importância da Caminhada com Maria, como forma de
expressão do patrimônio histórico-cultural-religioso brasileiro” (art. 1º).
Em análise simplista, o ato legislativo em destaque atende ao
comando constitucional do art. 215, caput, segundo o qual o Estado deve
apoiar e incentivar “a valorização e a difusão das manifestações culturais”,
sendo certo, ademais, que a lei deve mesmo estabelecer incentivos para “o
conhecimento de bens e valores culturais” (art. 216, § 3º)4.

3
4

Essa lei será referida como Lei da Caminhada com Maria, ao longo deste estudo.
Curiosamente, no mesmo dia (3.6.15) foi sancionada a Lei nº 13.131, que institui o dia 31 de outubro
como o Dia Nacional da Poesia, em homenagem à data de nascimento de Carlos Drummond de
Andrade.
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Porém, faz-se necessário analisar detidamente os aspectos materiais e
formais da própria lei e da proteção por ela outorgada à “manifestação social”
mencionada entre os artigos 215 e 216, para que se possa compreender a
funcionalidade jurídica do referido ato normativo.
Afinal, se a atuação do Estado, consoante os dispositivos constitucionais
mencionados, visa – em linhas gerais – à proteção do patrimônio cultural,
é nesse escopo que parece aduzir a própria Lei nº 13.130/15, isto é, que
a Caminhada com Maria fica “constituída como Patrimônio Cultural
Imaterial do Brasil, para todos efeitos legais” (art. 2º).
Ocorre que não se deve ignorar, todavia, certa “confusão” que o
texto legal pode estar fazendo acerca dos conceitos jurídicos envolvidos
ao mencionar a Caminhada com Maria como uma forma de expressão do
patrimônio histórico, cultural e religioso do Brasil.
Ou seja, promovendo uma – se não indevida – indesejada
equiparação ou aproximação entre termos, embora possam traduzir
manifestações sociais, mas cuja repercussão jurídica, no entanto, não parece
ser necessariamente interligada ou mesmo interligável.
Afinal, qual é o enfoque da delimitação legal? A Caminhada com
Maria pode ser considerada uma mostra do patrimônio cultural ou se
trata apenas de manifestação religiosa? E qual o aspecto de historicidade a
manifestação religiosa apresenta, a ponto de ser considerada uma expressão
do patrimônio cultural? Essas, dentre outras, são questões que podem opor
imediatamente ao quadro normativo aqui desenhado.
Reconhece-se que, para alcançar alguma resposta metodologicamente
adequada, é necessário percorrer a tessitura jurídico-constitucional que trata
do patrimônio cultural imaterial. Visto que a problemática analisada nesta
pesquisa revolve questões “sensíveis” à formação das instituições públicas
no Brasil, um País onde a separação entre religião e Estado nem sempre foi
bem assimilada – ou absorvida – não apenas pela sociedade, em geral, mas
pelos próprios agentes políticos.
O presente trabalho, nesse contexto, resulta duma (re)leitura do
cenário cultural historicamente construído no País, que é uma plataforma
de exclusão, por tradicionalmente renegar a diversidade cultural, que
sempre foi traço característico das populações locais.
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CULTURA E DIVERSIDADE NO BRASIL
A colonização brasileira – como em toda a América Latina – e a
construção do Estado nacional contribuíram para o encobrimento da
identidade cultural dos grupos minoritários viventes na região (indígenas,
afrodescendentes, mestiços etc.); sujeitos expropriados por valores
socioculturais e domínios econômicos eurocêntricos, que massacraram os
diversos “modos de viver” encontrados aqui (HAAS, 2012, p. 91).
Essas minorias assistiram às suas identidades culturais serem
desfiguradas e relegadas à condição de inferioridade em relação à cultura
europeia, que as subjuga numa investida etnocêntrica, calcada na ideia
de autovalorização e superestimação, numa perspectiva de superioridade
(MELLO, 2011, p. 90).
Como consequência desse modo de referência, a própria construção
do Estado brasileiro e a estruturação política da sociedade local, mesmo
com o processo de independência, acabou apenas herdando e oficializando
– assim afastando qualquer perspectiva intercambiária de convivência com
outras formas sociais possíveis de serem encontradas e toleradas até então
na colônia – a visão cultural conformadora da tradicional “visão de mundo”
europeia.
Certamente, a própria busca pela consolidação de um “Estado
brasileiro” partiu do pressuposto de que, conforme a fórmula europeia, a
institucionalização da modernidade estatal, aqui, deveria ser antecedida
pelo reconhecimento da existência de uma nação própria deste espaço
geopolítico, de modo a dar origem ao Estado nacional. Chegava até aqui o
mito da nação.
Mas a ausência dum sentimento “nacionalizado” na fragmentada
sociedade brasileira acabou levando à utilização de instituições que eram
inerentes ao “Antigo Regime”, para auxiliar na construção duma identidade
coletiva institucionalizada no Brasil, o que se deu pela manutenção da
Monarquia – já que não parecia haver aquele sentimento de revolta e repulsa
à autoridade real (diferentemente do que ocorrera na Europa, com exemplo
francês) – e sua relação com a Igreja Católica (FORTES, 2015).
A primeira medida para forjar o Estado-nação brasileiro, a partir de
um contingente demográfico tão diversificado e fragmentado, marcado pela
divergência social, econômica e, principalmente, cultural, teria apontado
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para a necessidade de construção de uma própria identidade nacional,
simbolizada, inicialmente, na institucionalização de uma memória coletiva
da nação.
O patrimônio cultural, assim, respaldado em museus, bibliotecas
públicas, monumentos, arquivos públicos, etc., acaba sendo uma
decorrência, ou mesmo necessidade, da construção do próprio Estadonação. E uma das razões que exemplifica isso residiria na superposição de
uma camada cultural, pela consolidação de instituições públicas que dessem
respaldo às visões e versões da história social, tarefa na qual a declaração
de um patrimônio cultural “nacional” e “oficial” poderia, inclusive, impedir
que outros grupos instituíssem seus próprios semióforos5 (CHAUI, 2006, p.
119).
Por isso, afirma Stuart Hall (2003, p. 59) que a cultura nacional não
seria tanto um ponto de lealdade, união, identificação simbólica, senão
uma estruturação de poder cultural6 (HALL, 2003, p. 59). E essa busca
por identidade nacional forjou-se, inegavelmente, na rejeição das culturas
e indivíduos classificados como “inferiores”, de modo que o complexo
de rebaixamento em relação ao etnocentrismo europeu, que amoldou a
consciência coletiva, principalmente das elites enraizadas no país, levaria à
discriminação e à imposição de uma espécie de culpa àquelas manifestações
culturais que se desviam do padrão eurocêntrico.
A proposta de construção do Estado-nação brasileiro, assim, deixa
indelével rastro de exclusões, não somente no âmbito socioeconômico,
senão também na esfera da subjetividade dos indivíduos7, “promovendo o
acesso restrito e hierarquizado à livre construção e expressão de identidade
cultural pelos próprios povos” (SANTOS, 2012, p. 57 e 59).
5

6

7

“Um semióforo é algo único (por isso dotado de aura) e uma significação simbólica dotada de
sentido para uma coletividade. Mediador entre o visível e o invisível, é dotado de valor sacral e
político, mas não de valor de uso” (POMIAN apud CHAUÍ, 2006, p. 117).
Por esse motivo, aduz Marilena Chauí (2006, p. 119), “o primeiro semióforo instituído pelo Estado
foi a própria ideia de nação, sujeito e objeto dos cultos cívicos que ela presta a si mesma. A partir
da nação, instituem-se os semióforos nacionais e com eles o patrimônio cultural e ambiental e as
instituições públicas encarregadas de guardá-los, conservá-los e exibi-los”.
Pertinente, aqui, a ligação com o pensamento de Stuart Hall, para quem a formação de uma
“cultura nacional contribuiu para criar padrões de alfabetização universais, generalizou uma única
língua vernacular como o meio dominante de comunicação em toda a nação, criou uma cultura
homogênea e manteve instituições culturais nacionais [...]. Dessa e de outras formas, a cultura
nacional se tornou uma característica-chave da industrialização e um dispositivo da modernidade”
(2003, p. 49-50).
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Afinal, sendo a cultura, nesse contexto, também um discurso, “um
modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações
quanto a concepção que temos de nós mesmos” (HALL, 2003, p. 50), isso
se instrumentaliza tanto pelo conteúdo quanto pelas formas de transmissão
dessas visões. E é nesse ponto que a noção de patrimônio cultural deve
receber adequada atenção e análise.
E, por isso, deve sempre ser projetada com cautela qualquer
iniciativa que, partindo das instituições públicas, adentre o campo da
cultura, principalmente quando se trata do reconhecimento, da declaração
e, por conseguinte, da construção do patrimônio cultural. Afinal, já
que se constituem as identidades culturais pelo discurso, pelo uso das
representações, pela capacidade de articulação entre as memórias e os
sujeitos, muitas vezes o patrimônio cultural não é resgatado, mas criado pelo
ato estatal que tem o alegado pretexto de apenas reconhecê-lo, identificá-lo.
Se a herança cultural é o que, prioritariamente, determina o
comportamento dos homens, seu modo de pensar, seus hábitos e costumes,
num processo inconsciente, cuja força reside no seu caráter social, que
se impõe sobre o indivíduo (MELLO, 2011, p. 58 e 60), é por meio da
assimilação dessa memória, todavia, que se podem conformar as realidades
sociais.
Assim, se a constituição do patrimônio cultural nacional, pelo
ordenamento jurídico, necessita direta ou indiretamente, da intervenção
estatal, qualquer desvio subjetivo na identificação daquelas manifestações
sociais escolhidas para compor oficialmente o rol dos bens culturais
brasileiros configura, no mínimo, uma ilegitimidade e, ao mesmo tempo,
um perigo institucionalizado para o pluralismo e a diversidade cultural.
Ora, se a riqueza de toda comunidade consiste justamente das trocas
que se operam e na produção de algo único, que é a cultura (MAIA, 2008,
p. 68), daí defluem a importância dos bens culturais e a necessidade de
que seja assegurado, com destaque jurídico, o acesso à criação, à produção
e à transmissão das práticas culturais, seja, por exemplo, por meio de
proteção ao patrimônio histórico, seja por intermédio de políticas públicas
que incentivem a produção e o conhecimento de bens e valores ligados à
identidade de grupos sociais8.
8

CRFB/88, art. 216, § 3º: “A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais”.
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Mas isso não significa que se deva proteger toda manifestação
social, nem se possa englobar, sob o pretexto de assegurar a “cultura”,
qualquer prática que tenha conotações coletivas, mas que muitas vezes não
transcendem o aspecto do esporte, do turismo, da religião.
A cultura existe e funciona como objeto de direitos individuais ou
coletivos no sistema constitucional brasileiro e, justamente por essa posição
jurídica, os direitos culturais estão ligados à proteção de minorias9 – e eis sua
função contramajoritária, enquanto direitos fundamentais10 – de modo que,
“uma vez reconhecidos solenemente, os direitos fundamentais são decisões
que as maiorias parlamentares não podem tocar” (CUNHA FILHO, 2000,
p. 41).
Certamente, o Estado Democrático de Direito deve não apenas
respeitar o trâmite formal dos procedimentos para tomada de decisões,
mas também deve ter como parâmetro de atuação e funcionamento das
instituições públicas a relação estatal com a diversidade e com o pluralismo,
incluindo não apenas minorias raciais religiosas e culturais, mas os grupos
de menor expressão política – como mulheres, por exemplo (BARROSO,
2013, p. 63-64). Disso decorre, então, que a função democrática do
Estado, no campo da cultura, deve velar, antes, pela proteção e promoção
das manifestações minoritárias, numa perspectiva inclusiva – e não de
celebração das maiorias históricas, culturais ou religiosas.

PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL
O patrimônio cultural, no Brasil, é constituído tanto por bens
materiais quanto pelos de natureza imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, desde que sejam portadores de referência à identidade, à ação
9

10

Por isso, inclusive, o art. 215, § 1º, da Constituição, determina que “o Estado protegerá as manifestações
das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo
civilizatório nacional”.
É nesse sentido, então, que os direitos culturais podem ser identificados como direitos fundamentais,
ainda que assim não estejam literalmente destacados no texto constitucional, pois, como assevera
Humberto Cunha Filho, ao longo de toda a Constituição de 1988, espalham-se direitos culturais
que, em razão de seu conteúdo, não podem ver negado seu status de fundamentais, até porque se
referem a “aspectos de importância capital, por vezes de individualidade, por vezes de grupos e
também de toda a Nação, no que concerne à questão da chamada identidade cultural” (CUNHA
FILHO, 2000, p. 42).
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ou à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
como delimita o caput do art. 216, CRFB/88.
Nesse sentido, a Constituição incube o Poder Público, mediante a
colaboração da comunidade, de promover e proteger o patrimônio cultural,
por meio de inventário, registro, vigilância, tombamento e desapropriação,
além de outras formas de acautelamento e preservação das formas de
expressão, dos modos de criar, fazer e viver, das criações científicas, artísticas
e tecnológicas, das obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais, dos conjuntos urbanos e
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico (art. 216).
A preocupação de preservação do patrimônio imaterial surgiu graças
à influência do escritor Mário de Andrade, que afirmava em parecer de 1936
entregue ao então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, que
o patrimônio cultural da nação compreendia muitos outros bens além de
monumentos e obras de arte (BRASIL, 2010, p. 11).
Desde 1992, o antigo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
– IBPC (por sua vez derivado da Secretaria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – SPHAN) foi transformado em Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, sendo atualmente órgão regulador
responsável.
A atuação do IPHAN está voltada para a valorização da diversidade
cultural por meio de: 1) Ações de identificação, mapeamento e inventário de
bens culturais de natureza imaterial, especialmente através da metodologia
do INRC – Inventário Nacional de Referências Culturais; 2) Reconhecimento
de expressões da cultura como Patrimônio Cultural do Brasil através do
Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial; 3) Implementação de
Planos de Salvaguarda dos bens culturais registrados e de outras ações de
fomento e apoio às condições de produção e reprodução de manifestações
culturais por meio do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial – PNPI
(UFRGS, 2009).
Na própria página eletrônica do IPHAN, na internet, assim está
descrito o patrimônio cultural imaterial brasileiro:
Esses bens caracterizam-se pelas práticas e domínios da vida
social apropriados por indivíduos e grupos sociais como
importantes elementos de sua identidade. São transmitidos de
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geração a geração e constantemente recriado pelas comunidades
e grupos em função de seu ambiente, sua interação com a
natureza e sua história, gerando um sentimento de identidade
e continuidade. Contribuem, dessa forma, para promoção do
respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

Como forma de instrumentalizar a proteção e promoção do
patrimônio cultural imaterial, o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de
2000, instituiu o “Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial” que
constituem o patrimônio cultural brasileiro11.
Há quatro livros registrados pelo IPHAN, em que são reconhecidos
os patrimônios imateriais: 1) Livro dos saberes, onde são inscritos
conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano, “ Trata-se
da apreensão dos saberes e dos modos de fazer relacionados à cultura,
memória e identidade de grupos sociais” (IPHAN, 2015)12; 2) O segundo
livro é o Registro das formas de expressão, são manifestações artísticas
em geral , o termo formas de expressão são formas de comunicação
associadas a determinado grupo social ou região, consiste na apreensão das
performances culturais de grupos sociais, como manifestações literárias,
musicais, plásticas, cênicas e lúdicas13 (IPHAN, 2015); 3) Como terceiro
agrupamento de bens imateriais, o livro de registro de lugares, consiste em
mercados, feiras, santuários e praças onde são concentradas ou reproduzidas
práticas culturais coletivas. Lugares com sentido cultural diferenciado para
a população local14; 4) O quarto é o Livro de Registro das Celebrações, são
rituais e festas que marcam vivencia coletivas, religiosidade, entretenimento
11
12

13

14

Esse decreto será referido como Decreto do Registro, ao longo deste estudo.
Registrados nesse livro: 1) Modo Artesanal de fazer Queijo de Minas, nas Regiões do Serro e
das Serras da Canastra e do Salitre ; 2) Modo de fazer Viola de Cocho ; 3) Modo de Fazer Renda
Irlandesa ; 4) Ofício das Baianas de Acarajé ; 5) Ofício das Paneleiras de Goiabeiras ; 6) Ofício
dos Mestre de Capoeira; 7) Ofício de Sineiro ; 8) Produção tradicional e Práticas Socioculturais
Associadas à Cajuína no Piauí; 9) Saberes e Práticas Associados aos Modos de Fazer Bonecas Karajá;
10) Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro.
Registrados nesse livro: 1) Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte gráfica Wajapi; 2) Cavalo- Marinho
3) Fandango Caiçara 4) Frevo 5) Jongo no Sudeste 6) Maracatu Nação 7) Maracatu de Baque Solto 8)
Matrizes do Samba no Rio de Janeiro : Partido Alto, Samba de terreiro e Samba-Enredo 9) O Toque
dos Sinos em Minas Gerais 10) Roda de Capoeira 11) Rtixiko: Expressão Artística e Cosmológica
do Povo Karajá 12) Samba de Roda do Recôncavo Baiano 13) Tambor de Crioula do Maranhão 14)
Teatro de Bonecos Popular do Nordeste.
Registrados nesse livro: 1) Cachoeira do Iauaretê – lugar Sagrado dos Povos indígenas dos Reios
Uapés e Papuri 2) Feira de Caruaru 3) Tava lugar de Referência para o povo Guarani.
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e outras práticas da vida social. Sendo considerados importantes para
sua cultura, memória e identidade, e acontecem em lugares ou territórios
específicos.
Analisando-se o quadro normativo, num primeiro momento, poderse-ia inferir que a Caminhada com Maria seria tipo de prática que – em
tese – marcaria a vivência coletiva de uma religiosidade e, assim, poderia ser
inscrita no Livro de Registro das Celebrações15.
Todavia, o próprio Decreto já destaca, por outro lado, que “a inscrição
num dos livros de registro terá sempre 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).
E, assim, não ficando evidenciada sua continuidade histórica e a
relevância que tem para a memória, para a identidade e para a formação da
sociedade brasileira, a Caminhada com Maria não poderia ser enquadrada
na classificação legal de patrimônio cultural imaterial.
A pronta indagação, todavia, é inevitável: como, então, aferir o
preenchimento de tais critérios?
A resposta, outrossim, está no próprio Decreto do Registro.
A pertinência cultural do bem imaterial, para lograr seu status
de patrimônio brasileiro, deve ser reconhecida mediante processo
administrativo de registro, consoante as disposições do Decreto nº 3.551/00,
cuja instauração pode ser provocada pelo Ministro de Estado da Cultura ou
por instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, pelas Secretarias de
Estado, de Município e do Distrito Federal, bem como pela sociedade ou
associações civis (art. 2º).
O pedido de registro deve ser dirigido ao Presidente do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, acompanhado de
documentação técnica, para que seja submetido ao Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural (art. 3º).
E é durante a instrução do processo administrativo de registro –
supervisionada pelo IPHAN (art. 3º, § 1º) – que deve ser efetuada a descrição

15

E, ainda que não se adequasse a manifestação social em algum desses Livros, prevê o art. 1º, § 3o,
do Decreto do Registro, que “outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens
culturais de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem
nos livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo”.
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pormenorizada do bem, acompanhada da documentação correspondente,
devendo serem mencionados todos os elementos que lhe seriam
culturalmente relevantes16 – e esse parece ser o momento jurídico próprio
para identificação e diferenciação da importância histórica, religiosa ou
cultural que a Caminha com Maria poderia receber.
Ao final da instrução, o processo é enviado para deliberação e decisão
do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, com parecer do IPHAN e
com eventuais manifestações17 apresentadas sobre o parecer e a proposta de
registro (art. 3º, §4º, art. 4º).
E, assim, caso após toda tramitação processual, averiguação técnica
e verificação documental, a decisão do Conselho seja favorável, o bem será
inscrito no Livro correspondente e, juridicamente, receberá o título de
“Patrimônio Cultural do Brasil” (art. 5º).
Como se pode ver, então, a categoria jurídica de patrimônio cultural
– nesse caso, imaterial – somente é alcançada pelo registro do bem junto ao
IPHAN/MinC, por meio do procedimento legalmente previsto, através de
apuração técnico-administrativa.
Acontece que, por ter sido “declarada” como patrimônio cultural
a partir de uma deliberação meramente política, resultante na Lei nº
13.130/15, a Caminha com Maria não apenas fugiu ao trâmite adequado
(configurado, assim, o vício formal), como não teve sua “substância” posta à
prova da maneira prevista.
Afinal, seria na instância administrativa onde a relevância cultural
de sua prática encontraria foro adequado para ser analisada; e justamente
ali seria onde se poderia apurar detidamente seus outros aspectos, é dizer,
o caráter histórico e religioso que lhe foi “reconhecido”, por meio da Lei da
Caminhada com Maria, com intuito de verificar como se relacionam – se é
que se relacionam – com sua importância cultural.
Se puder ser adotada, nesse contexto, a definição de cultura, no
âmbito do direito, como “a produção humana juridicamente protegida,
relacionada às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, e vinculada

16
17

Art. 3º, § 2º, Decreto do Registro.
O parecer do IPHAN deve ser publicado no Diário Oficial da União, para oportunizar manifestações
externas sobre o pedido de registro, no prazo de 30 dias (art. 3º, § 5º, Decreto do Registro).
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ao ideal de aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo,
e de cada um dos indivíduos” (CUNHA FILHO, 2004, p. 49), não se pode
negar, então, o papel fundamental para a coesão social que têm os direitos
culturais, que podem ser definidos como:
[...] aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de
saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e o uso
do passado, interferência ativa no presente e possibilidade de
previsão e decisão de opções referentes ao futuro, visando sempre
à dignidade da pessoa humana (CUNHA FILHO, 2000, p. 34).

Essa concepção, todavia, não parece alcançar questões eminentemente
religiosas, as quais, inobstante tenham importância para a coesão de certos
grupos que se fecham em torno de determinados cultos, templos ou dogmas
de vida, não aparentam ofertar importância direta para a identidade, a ação
ou a memória dos grupos sociais brasileiro – ao menos os que se aglomeram
na “caminhada”.
Não se quer dizer, aqui, que a distinção entre manifestação religiosa
e prática cultural deva ser rígida e separatista, de maneira absoluta. Afinal,
existem, de fato, celebrações culturais que não se conseguem dissociar
de rituais religiosos – como é muito comum em comunidades indígenas,
afrodescendentes, etc., como no exemplo do já citado Ritual Yaokwa
do Povo Indígena EnaweneNawe, registrado como patrimônio cultural
imaterial junto ao IPHAN.
Entretanto, não se pode negar, por outro lado, que a Caminhada
com Maria é evento especialmente religioso, mas que não parece ser uma
prática – a caminhada entre o Santuário de “Nossa Senhora da Assunção”
até a Catedral Metropolitana de Fortaleza – inerente às liturgias da religião
católica.
Aliás, nos próprios registros da Secretaria da Casa Civil, da Presidência
da República, constam como “assunto” da Lei nº 13.130/15 as palavraschave: “Declaração”, “Patrimônio Cultural”, “Evento”, “Igreja Católica”,
“Município”, “Fortaleza” e “Ceará (CE)”. Como se pode inferir, pois, trata-se
de uma prática que, inobstante sua relevância social18, especialmente para o

18

Aparentemente, mais de 1 milhão de pessoas acompanham o evento a cada ano.
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público local (em Fortaleza/CE), não configura, porém, um ritual que seja
seguido e praticado por todos os indivíduos adeptos da igreja católica19.
Não se tem notícia, pois, de outras “caminhas com Maria” Brasil afora,
nem se vê que a prática em destaque atraia religiosos católicos de outras
partes do mundo apenas para essa celebração, e nem mesmo que a vida
dos fortalezenses, ou de um determinado grupo da região, seria alterada
ou desfigurada, ou que sua identidade coletiva seria abalada, caso o evento
religioso não mais se realizasse.
Não parece haver nada de “identitário” na manifestação em si. Não
parece existir um modo especial e único de efetuar a celebração chamada de
“Caminhada com Maria”, a qual não aparenta ser outra coisa senão um culto,
aberto ao público, mas fora do templo, que toma as ruas, congregando uma
multidão de fiéis, que seguem carros de som (“trio elétrico”), num percurso
predefinido, em nome de uma causa pessoal e coletiva pela qual se colocam
os participantes à mostra, por questão de fé.
Inobstante sua conotação eminentemente religiosa, a “caminhada”
não parece diferir, todavia, ao menos externamente, de qualquer outra
celebração coletiva que tome as ruas da cidade, de maneira organizada,
predefinida, periodicamente e com público alvo “aberto” à participação, em
nome de algo pelo qual se celebra em multidão – como uma caminhada
popular contra a corrupção, como a parada pela diversidade sexual, como a
“marcha das margaridas”, etc.
De qualquer forma, cumpre ressaltar que – justamente porque ao
Ministério da Cultura cabe assegurar ao bem registrado sua documentação,
por todos os meios técnicos admitidos, e compete ao IPHAN manter banco
de dados com o material produzido durante a instrução do processo de
registro20 – a Caminhada com Maria não possui qualquer registro junto ao
IPHAN; nem como “bem registrado” nem “em processo de registro”.
Portanto, ainda que se considerasse válida a forma de reconhecimento,
o evento religioso ainda não está oficializado como patrimônio cultural no
rol do órgão competente.
19

20

Embora seja dito que a prática remonta às procissões de fé portuguesas durante a colonização local,
a Caminhada com Maria não parece consistir de manifestação social transmitida entre gerações,
visto que ela vem acontecendo formalmente a partir do ano 2003, contando, até agora (2015), com
13 edições.
Decreto do Registro, art. 6º.
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Todavia, além da forma e do conteúdo da própria “declaração legal”
que se fez acerca da Caminhada com Maria, há outro aspecto dessa questão
sobre o qual se deve refletir: os impactos dessa decisão política.
É que, ao ser declarada, por meio de uma lei federal, como patrimônio
cultural “para todos os efeitos legais”, a Caminhada com Maria seria
aparentemente integrada ao Sistema Nacional de Cultura, contando, assim,
com o fomento estatal, a cooperação entre a organização do evento (agentes
privados) e o Poder Público, assumindo lugar na integração e interação da
execução de políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas no âmbito
da cultura (art. 216-A, § 1º, III, IV e V, CRFB/88).
Inserir tal manifestação religiosa nessa seara, contudo, apenas
aumenta a disputa e a concorrência entre os setores culturais (já reconhecidos
ou em busca de reconhecimento) pelos recursos financeiros estatais, mas
pode, no fim, retirar oportunidade e verba de setores minoritários que, de
fato, necessitam, por uma questão de rentabilidade, do auxílio público21. E,
seguindo-se nessa lógica, a Igreja Católica, no âmbito da qual se celebra a
Caminhada com Maria, poderá contar com duas formas de desoneração
financeira, patrocinadas pelos recursos públicos: uma tributária22 e, agora,
uma cultural.
Ademais, a Lei da Caminhada com Maria, se mantida em seus
termos, abre precedentes para que outras práticas sociais que não sejam
exclusiva ou predominantemente culturais – como celebrações religiosas,
eventos turísticos, etc. – acabem alçadas, por manobras políticas, à condição
de patrimônio cultural, saturando, assim, o disputado recinto institucional
dos grupos e setores minoritários que esperam reconhecimento e auxílio
estatal, mas talvez visando à benesse constitucional que prevê para o Sistema
Nacional de Cultura a “ampliação progressiva dos recursos contidos nos
orçamentos públicos para a cultura” (art. 216-A, § 1º, XII).

CONCLUSÕES
Como pode verificar, a Lei da Caminhada com Maria gerou
“inusitada” confusão entre religião e cultura e, assim, revolve a velha, mas
21

22

A própria ideia de diversidade cultural já não consegue se estabilizar, contemporaneamente, por
questões também de custo e rentabilidade (MONTIEL, 2003, p. 38).
CRFB/88, art. 150, VI, b.
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atual discussão acerca da laicidade do Estado brasileiro e, por outro lado, as
tradições culturais e religiosas que marcaram a formação institucional do
País.
Ao longo do texto foram analisados aspectos jurídicos e institucionais
da cultura para a formação da identidade social e da própria nação, como
mito derivado de uma memória construída ao longo do tempo, que teve
no Estado o papel central de acomodador, por um lado, mas também de
doutrinador social ou mesmo de impositor de visões e modos de enxergar a
histórica social através de símbolos que representam o patrimônio cultural.
Por isso se pode afirmar que toda iniciativa estatal de apontar quais
os bens compõem ou não o imaginário coletivo, a memória social ou a
identidade e a ação dos grupos e comunidades deve sempre ser vista com
cautela para não eivar de ilegitimidade a escolha, que, na verdade, deve ser
precedida sempre de análise técnica (antropológica, sociológica, historicista)
e, principalmente, de debates abertos com a sociedade.
Mas, no caso da Caminhada com Maria, como se viu nesta pesquisa,
a ilegitimidade da escolha subjetiva (sem informações divulgadas nem
documentadas) consubstanciou, na verdade, uma irregularidade, visto que
não apenas sua “declaração” como patrimônio cultural foi efetuada em
desrespeito à tramitação formal (Decreto do Registro), mas, justamente
por isso, o ato de criação – como patrimônio cultural – fugiu à deliberação
especializada da instância administrativa, na qual, inclusive, a sociedade
poderia manifestar-se sobre o pedido de registro, o que daria, ainda, alguma
feição democrática direta – ou, ao menos, semidireta – ao procedimento.
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ESTUDO COMPARATIVO SOBRE O TOMBAMENTO: BRASIL,
CEARÁ E FORTALEZA
COMPARATIVE STUDY ABOUT TOMBAMENTO: BRAZIL,CEARÁ
AND FORTALEZA
José Olímpio Ferreira Neto1
Francisco Humberto Cunha Filho2
RESUMO
O presente estudo é uma análise comparativa das legislações sobre o Tombamento
em âmbito federal, estadual e municipal. O universo escolhido compreende a Lei
nº 9.347/2008, do município de Fortaleza, Lei nº 13.465/2004, do estado do Ceará
e o Decreto-Lei nº 25 de 1937, instituído na Era Vargas. Nas veredas do estudo
organizado por Cunha Filho (2013), realiza-se uma análise comparativa, com o
fito de tentar compreender o papel desses entes, bem como buscar compreender
suas peculiaridades e similitudes. Para corroborar com o estudo, as análises das
estruturas normativas tiveram embasamento no referencial teórico composto por
autores estudiosos dos direitos culturais, tais como: Cunha Filho (2000), Costa
(2011), Miranda (2014), entre outros pesquisadores. Percebeu-se, através da análise
realizada, que as estruturas normativas têm importante papel na proteção dos
bens culturais, uma vez que bastante inspiradas no decreto federal, apresentam-se
inteligíveis, devendo facilitar o processo e efetivação de proteção do bem tombado.
Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Tombamento. Direitos Culturais.
ABSTRACT
This study is a comparative analysis of legislation about Tombamento, in federal,
state and local levels. The chosen universe comprises a Fortaleza Law No 9.347/2008,
a Ceará Law No 13.465/2004 and Decree-Law No. 25/1937, established in Vargas
government. Inspired by studies organized by Cunha Filho (2013), we make a
comparative analysis with the aim of trying to understand the role of these entities,
as well as seek to understand its peculiarities and similarities. To corroborate the
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study, the analysis of the regulatory frameworks have grounding in the theoretical
framework composed of scholars authors of cultural rights, such as: Cunha Filho
(2000), Costa (2011), Miranda (2014), among other researchers. We understood by
the analysis that regulatory frameworks play an important role in the protection of
cultural property, are quite inspired by federal decree and they presents intelligible
and facilitates the process and execution of protection of Cultural Heritage.
Keywords: Cultural Heritage. Tombamento. Cultural Rights.

INTRODUÇÃO
O presente estudo realiza uma análise comparativa e descritiva da
legislação existente sobre o instituto do Tombamento em três níveis, são
eles: municipal, estadual e federal. A nível federal, tomou-se o DecretoLei nº 25/1937; quanto aos níveis estadual e municipal, os entes escolhidos
foram o Ceará e sua capital, Fortaleza, através de suas respectivas estruturas
normativas, a saber: Lei nº 13.465/2004 e Lei nº 9.347/2008. Para corroborar
o estudo, as análises das estruturas normativas tiveram como obra
norteadora de suas veredas o estudo organizado por Cunha Filho (2013),
assim como um referencial teórico composto por autores estudiosos dos
direitos culturais, tais como: Costa (2011), Miranda (2014), entre outros.
A legislação brasileira prevê mecanismos que garantem a efetiva
proteção dos bens culturais. O §1º do artigo 216 da Constituição Federal de
1988 elenca as formas de proteção, a saber: inventários, registros, vigilância,
tombamento, desapropriação, além de outras formas de acautelamento. Para
o desenvolvimento desse trabalho, foi escolhido o tombamento, presente
há quase oito décadas, com grande recorrência de bens protegidos por sua
forma. O Decreto-Lei nº 25/37 se constitui em primeiro ato normativo que
criou a figura jurídica do tombamento. Trata-se de um instrumento jurídico
que visa à proteção do patrimônio cultural de natureza material.
Para melhor desenvolvimento do estudo, optou-se pela exposição
analítica e comparativa dos textos jurídicos para, ao final, vizualizar as
conexões existentes, com suas peculiaridade e similitudes. Essa pesquisa
nasceu do desejo de contribuir para o processo de compromisso de
preservação da memória e da identidade do povo, ao oferecer o exercício
dos direitos culturais.
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1 SOBRE O TOMBAMENTO
Tombar é inscrever no livro do tombo. O livro de tombo, por sua
vez, é um livro onde se registram os bens que foram apontados como sendo
de valor excepcional para a comunidade do lugar a que pertencem. São
detentores de estimado valor histórico, artístico, paisagístico ou simbólico.
No livro, no qual o bem foi inscrito, deve haver um pequeno histórico,
informações a seu respeito, assim como sua descrição e propriedade.
Etimologicamente, o verbo tombar e seu substantivo tombamento
têm suas origens no termo latino tumulum, que quer dizer
soerguimento, elevação. A história de sua utilização provém das
ordens do rei de Portugal, em 1375, Dom Fernando, incumbindo
o Arquivo Nacional português, localizado em duas torres situadas
em torno de Lisboa, denominado o seu conjunto de Torre do
Tombo, de registrar e inventariar suas propriedades (TOMAS E
VINICIUS FILHO apud COSTA, 2011, p. 51).

O termo Tombamento tem como referência a Torre do Tombo, em
Portugal. A Península Ibérica foi conquistada e habitada pelos mouros,
somente no século XIII voltou ao domínio do Reino Português. Nos
arredores da cidade de Lisboa, localizava-se o Castelo dos Mouros, que
se tornou o Paço Real, também chamado de Castelo de São Jorge. Lisboa
se tornou a capital e foi instalado, em uma das torres do citado castelo,
o Arquivo Público do Reino, que passou a ser denominado de Torre do
Tombo. Ficou instalada durante quatro séculos, de 1378 a 1755, quando
um terremoto atingiu a capital e ameaçou a torre de ruína. Isso obrigou a
mudança do arquivo para o Mosteiro de São Bento.
No século XIX, a Torre do Tombo foi elevada à categoria de
arquivo oficial. A partir desse momento, todos os registros
administrativos do país eram feitos em seus livros. Desde então, a
Torre representa um símbolo de caráter nacional de preservação
da memória do Estado português. Tombar para os portugueses
é registrar, inscrever, arrolar, inventariar bens nos arquivos do
Tombo (TOMAS E VINICIUS FILHO apud COSTA, 2011, p. 52).

Em 1990, um prédio moderno foi construído para abrigar o Instituto
dos Arquivos Nacionais e também ficou conhecido como Torre do Tombo.
A palavra tombo significa inventariar, arrolar ou inscrever nos arquivos de
tombo, que deu origem, no Brasil, à expressão tombamento. Dessa forma, a
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partir da inscrição no Livro do Tombo, o bem está formalmente tombado,
ou seja, é oficialmente reconhecido, protegido e preservado.
Segundo Guimarães (2005, p. 531), em seu dicionário técnico jurídico,
o Tombamento é uma “Declaração feita pelo Poder Público quanto ao valor
histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico, de coisas ou
locais que, por isso, precisam ser preservados de acordo com inscrição em
livro próprio”. Maria Sylvia Zanella di Pietro (2005, p. 133), inspirada no
citado Decreto-Lei indica que o Tombamento:
[…] é forma de intervenção do Estado na propriedade privada,
que tem por objeto a proteção do patrimônio histórico e
artístico nacional, assim considerado, pela legislação ordinária,
“o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a
fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”.

Para Cunha Filho (2008, p. 01): “Tombamento é uma forma de
intervenção estatal na propriedade que tem por fito exclusivo a proteção
de elementos componentes do patrimônio cultural”. Referida modalidade
de proteção, no Brasil, data da primeira metade do século XX, através do
Decreto-Lei nº 25/37. Já foi modificado, em parte, por Lei maior, a saber, a
Constituição Federal de 1988. Desde sua instituição, houve mudanças no
cenário político e social, Costa (2011, p.56) afirma que: “O tombamento
atravessou todas as ordens constitucionais brasileiras, da ditadura de 1937
até a República democrática de 1988 pela via do fenômeno constitucional
da recepção”.
O Decreto-lei nº 25/37 é uma norma infraconstitucional, atualmente
com status de lei ordinária. Soares (2009, p.292) indica que:
Apesar de sua previsão infraconstitucional (Decreto-lei 25/37) e
aplicação nas situações concretas de tutela do patrimônio cultural
material, a indicação do tombamento no texto constitucional
(art. 216, § 1º) reafirmou sua importância como instrumento da
atividade ordenadora do Estado na propriedade privada e como
instrumento protetivo. O dispositivo constitucional atualiza
o instrumento, na medida em que coloca ao lado de outros
mecanismos e instrumentos protetivos, aos quais se soma para
garantir a tutela (preventiva e repressiva) dos bens culturais
relevantes para a memória, identidade e ação do povo brasileiro.
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É uma forma de proteção garantida pela CRFB/88, e qualquer
entidade estatal pode dispor sobre o referido instrumento para proteção de
bens em seu território, conforme disposto nos incisos I, III e IV do artigo
23 do texto maior.

2 AS ESTRUTURAS NORMATIVAS QUE TRATAM DO
TOMBAMENTO
O Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937 foi instituído pelo
então Presidente Getúlio Vargas para organizar a proteção do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional. Decreto-Lei é uma espécie normativa não
mais criada, porém possui equivalência de uma Lei ordinária.
Recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de
lei ordinária, o Decreto-Lei n.25/37 tem força vinculante em
todo o Estado Federal e se aplica, indistintamente, à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, enquadrando-se
no conceito de ‘Lei Nacional’, que estabelece normas gerais sobre
a ‘proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico
e paisagístico’, nos termos do art. 24, VII, da Carta Magna
(MIRANDA, 2014, p.01 e 02).

Guimarães (2005, p. 238), em seu Dicionário Jurídico, explica que
o Decreto-Lei é um “Ato normativo de uso do Executivo nos períodos
ditatoriais ou de exceção [...]”. O tombamento era o único instrumento de
proteção, sendo também utilizado para proteção dos bens de outra natureza.
A estrutura normativa, em tela, é composta de um total de 30 artigos
divididos em cinco capítulos, a saber: Do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional; Do Tombamento; Dos Efeitos do Tombamento; Do Direito de
Preferência; e o último capítulo que trata Das disposições Gerais. É um
instrumento jurídico que apresenta bastante clareza na exposição de sua
redação. Indica as definições, o processo e os efeitos pertinentes ao instituto.
A estrutura normativa alencarina que trata do Tombamento nasceu
aos 05 de maio de 2004, quando o então Governador, Lúcio Gonçalves
de Alcântra, sancionou a Lei nº 13.465 que dispõe sobre a proteção ao
Patrimônio Histórico e Artístico do Ceará. Esse dispositivo legal é um pouco
menor que o texto federal, pois é composto de dezoito artigos dispostos em
quatro capítulos, são eles: Do patrimônio Histórico e Artístico Estadual; Do
Tombamento; Dos Livros do Tombo; e, por fim, as Disposições Gerais.
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O município de Fortaleza, em 11 de março de 2008, institui a Lei
nº 9.347, por ato da então prefeita Luizianne de Oliveira Lins. O referido
texto legal, que dispõe sobre a proteção do patrimônio Histórico-Cultural
e Natural do Município de Fortaleza, por meio do tombamento ou registro,
cria o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural, o
COMPHIC, além de dar outras providências.
Logo de início, observa-se que a referida estrutura normativa
contempla, além de outros assuntos, dois institutos de proteção do patrimônio
cultural: o tombamento e o registro; ou seja, o legislador fortalezense
não se restringiu, em uma mesma estrutura normativa, a legislar sobre a
clássica figura do tombamento. No artigo 2º, indica o seguinte: “São formas
de proteção dos bens materiais e imateriais o tombamento e o registro,
respectivamente”. Nota-se aí a diferença dos dois institutos,
[...] após o advento da Lei-Maior de 1988 o tombamento é
apenas para bens materiais. Para a proteção das manifestações
deve-se utilizar outros meios de proteção como o registro e o
cadastramento. O § 1º do art. 216 da mencionada Carta, contém
o instituto do Registro, e cria novas formas de acautelamento
e preservação, distintas do já bastante utilizado tombamento
(FERREIRA NETO, 2011, p. 7).

É importante salientar que o conceito de patrimônio, dentro do
âmbito da cultura, sofreu um relevante acréscimo. O quadro abaixo de
Cunha Filho (2000) ilustra sintética e didaticamente essa diferença:
Quadro 1 – Bens Culturais
ELEMENTOS
COMPARADOS

DECRETO-LEI Nº 25/37

Designação genérica
dos bens protegidos
Tipos
de
bens
protegidos
Critérios
proteção

para

a

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988

Patrimônio histórico e artístico

Patrimônio Cultural

Móveis e imóveis

Materiais e imateriais

Vinculação a fatos memoráveis
da história do Brasil ou possuir
excepcional valor arqueológico,
etnográfico,
bibliográfico,
artístico ou paisagístico

Portar
referência
à
identidade, à ação, à
memória dos diferentes
grupos formadores da
sociedade brasileira

Fonte: Cunha Filho (2000, p. 111)
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Sobre as expressões patrimônio histórico e artístico nacional e
patrimônio cultural, Miranda (2014, p.01) diz o seguinte:
A expressão “patrimônio histórico e artístico”, apesar de
consagrada e amplamente utilizada à época, peca pela imprecisão,
uma vez que açambarca apenas dois aspectos do patrimônio
cultural globalmente considerado. [...]
Melhor andou a Constituição Federal de 1988, no art. 216, onde
foi utilizada a expressão “patrimônio cultural” para açambarcar
bens de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico, científico etc.

A lei da capital alencarina tem um total de cinquenta artigos, divididos
em oito capítulos, com as seguintes denominações: Disposições Preliminares;
Do Conselho de Proteção e seu Funcionamento; Do Tombamento e seu
Processo; Dos Efeitos do Tombamento; Do cancelamento do Tombamento;
Do Registro de Patrimônio Imaterial; Da Declaração de Relevante Interesse
Cultural; Disposições finais. Abaixo, apresenta-se um quadro para melhor
visualização das estruturas normativas em estudo:
Quadro 2 – Estrutura das Legislações
Legislação sobre o instituto do Tombamento
Estrutura Normativa Federal – Decreto-Lei Nº 25/1937
Capítulo I – Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Art. 1º – 3º)
Capítulo II – Do Tombamento (Art. 4º – 10)
Capítulo III – Dos Efeitos do Tombamento (Art.11 – 21)
Capítulo IV – Do Direito de Preferência (Art. 22)
Capítulo V – Disposições Gerais (Art. 23 – 30)
Ceará
Fortaleza
Lei Nº 13.465/2004
Lei Nº 9.347/2008

Capítulo I – Do Patrimônio Histórico e
Artístico Estadual (Art. 1º e 2º)
Capítulo II – Do Tombamento ( Art. 3º –
8º)
Capítulo III – Dos Livros do Tombo (Art.
9º)
Capítulo IV – Disposições Gerais (Art.
10 – 18)
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Capítulo I – Disposições Preliminares (Art. 1º – 4º)
Capítulo II – Do Conselho de Proteção e seu
Funcionamento (Art. 5º)
Capítulo III – Do Tombamento e seu Processo (Art.
6º – 20)
Capítulo IV – Dos Efeitos do Tombamento (Art. 21
– 32)
Capítulo V – Do Cancelamento do Tombamento
(Art. 33)
Capítulo VI – Do Registro de Patrimônio Imaterial
(Art. 34 – 41)
Capítulo VII – Da Declaração de Relevante Interesse
Cultural (Art. 42 – 47)
Capítulo VIII – Das Disposições Finais (Art. 48 – 51)
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3 A COMPETÊNCIA NORMATIVA
Antes da análise dos artigos, é importante delimitar o campo de
atuação do Município, Estado e União. Cunha Filho (2010) traz a seguinte
pergunta para reflexão: “[...] o que, na área cultural, podem e devem fazer
os municípios atuando em conjunto com os demais entes da federação
brasileira, ou seja, com outros Municípios, os Estados, a União e o Distrito
Federal?” No desenvolvimento de seu texto, Cunha Filho (2010) aponta que
os papéis do Município compreendem dois grandes gêneros temáticos, são
eles: legislar e executar normas relativas à cultura.
Com relação a legislar, afirma, sinteticamente, que o Município
funciona, preponderantemente, como coadjuvante da União e do Estado,
pois apenas suplementa a legislação federal e estadual (CUNHA FILHO,
2010). Tal afirmação está em total consonância com o exposto na lei maior,
através do artigo 243, VII, VIII e IX c/c o artigo 304, II, ou seja, “[...] o
Município está excluído desta competência de criar leis nesta matéria”
No campo executivo, essa posição secundária é abrandada. As ações
dos municípios, nessa seara, podem ser sintetizadas por quatro verbos:
proteger, apoiar, promover e garantir. Tal posição encontra amparo no artigo
23, III, da CRFB/88. O exposto no inciso do artigo supracitado é muitas
vezes confundido com uma permissão para que todos os entes de direito
público interno possam legislar sobre a matéria de tombamento, mas tratase de ledo engano. A competência em apreço é claramente executiva, todos
os entes estão não só autorizados, mas obrigados a realizar a proteção do
patrimônio cultural, em hipótese alguma legislar sobre a matéria (CUNHA
FILHO, 2000).
Os que defendem ser o Município competente para legislar sobre
tombamento e outras medidas de proteção do patrimônio cultural tem
guarida no inciso II do artigo 30 que diz in verbis: “compete aos Municípios

3

4

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
[...] VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural artístico, turístico e paisagístico; VIII –
responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens de valor artístico, estético,
turístico e paisagístico; IX – educação, cultura, ensino e desporto; [...]
Art. 30. Compete aos municípios: IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
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suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”. Cunha Filho
(2000) explica o seguinte :
Legislar supletivamente, no caso, seria criar as condições
operacionais do tombamento, definindo aspectos administrativos
locais, como o processo de tombamento, a norma que o efetiva,
as autoridades que deliberam etc. Jamais aspectos substanciais,
como uma redefinição dos efeitos, o agravamento de penas, o
esquivamento a encargos (CUNHA FILHO, 2000, p. 123).

Sobre o tombamento e outras formas de proteção do patrimônio
cultural, tem a União a competência de editar normas e os Estados, que
podem ter essa prerrogativa temporariamente, apenas no caso de omissão
legislativa da União. Os Estados têm, em regra, a competência suplementar,
já os Municípios somente podem complementar a legislação existente nas
outras esferas no intuito de tornar operativa a proteção do patrimônio
cultural conforme a sua estrutura administrativa (CUNHA FILHO, 2000).

4 O PATRIMÔNIO CULTURAL NAS ESTRUTURAS NORMATIVAS
Logo no primeiro artigo do diploma legal federal, o legislador trouxe
a definição do que se compreende por patrimônio histórico e artístico
nacional. Abaixo o artigo in litteris:
Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.

Inclui também, conforme consta no §2º do mencionado artigo, os
monumentos naturais, sítios e paisagens tendo ou não sofridos intervenção
humana. É importante salientar que os bens móveis e imóveis são passíveis
de serem tombados. Não são apenas os bens imóveis passíveis de proteção,
os móveis também se enquadram na proteção do referido instituto, ou
seja, prédios, peças, obras de arte ou mesmo bens naturais podem gozar da
proteção do instituto em tela. O artigo 2º indica que a lei poderá ser aplicada
às coisas pertencentes às pessoas naturais, bem como às pessoas jurídicas de
direito privado e de direito público interno.
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No artigo 3º, excluem-se as obras de origem estrangeira do patrimônio
artístico e histórico nacional. Referido artigo elenca seis situações desses
bens: os pertencentes às representações diplomáticas ou consulares
acreditadas no país; os que adornem quaisquer veículos pertencentes a
empresas estrangeiras, que façam carreira no país; os incluídos entre os bens
referidos no art. 10 da Introdução do Código Civil, atual Lei de Introdução
às normas do Direito Brasileiro, ainda sujeitas à lei pessoal do proprietário;
os pertencentes a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos;
os trazidos para exposições comemorativas, educativas ou comerciais; os
importados por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos
respectivos estabelecimentos.
O §2º do artigo 2º da Lei Estadual cearense nº 13.465/2004, assim
como o artigo 4º da Lei Municipal da capital alencarina nº 9.347/2008,
está em conformidade com o artigo 3º Decreto-Lei nº 25/37. Ambos
vedam o tombamento de alguns bens de origem e propriedade estrangeira
localizados no estado cearense, logo, no país. Vejamos a redação através do
quadro abaixo:
Quadro 3 – Quadro comparativo de artigos
Decreto-Lei Nº 25/37
Art. 3º Excluem-se do
patrimônio histórico e
artístico nacional as obras
de origem estrangeira:
1) que pertençam
às representações
diplomáticas ou consulares
acreditadas no país;
[...]
5) que sejam trazidas para
exposições comemorativas,
educativas ou comerciais.

Lei Estadual do Ceará Nº
13.465/2004
Art. 2º. § 2º Excluem-se do
tombamento referido no
parágrafo anterior os bens
que:
a) pertençam às
representações consulares
estrangeiras;
b) sejam trazidos ao Estado
através de exposições
temporárias de qualquer
natureza (Art. 4º, § 8º, parte
final desta Lei);
[...].

Lei Municipal de Fortaleza
Nº 9.347/2008
Art. 4º. Ficam excluídos das
formas de proteção a que
se refere o art. 2º desta Lei
os bens:
I - pertencentes às
representações consulares
acreditadas no Município de
Fortaleza;
II - que sejam trazidos para
exposições comemorativas,
comerciais ou educativas;

Tal regra respeita a soberania dos países que mesmo estando em
solo nacional gozam de direitos em espaço diplomático. Ainda que diante
de peças artísticas de relevante valor histórico para os brasileiros, se
pertencentes às instituições estrangeiras, não podem sofrer intervenção do
Governo brasileiro.
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Conforme o artigo 1º, da estrutura normativa alencarina, os
documentos, as obras, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos
existentes no Estado ficam sob a proteção e vigilância do Poder Público
Estadual. Observa-se, ainda, o respeito à legislação federal atinente ao
assunto, em seu artigo 15, inciso III, da Constituição do Estado. Aponta,
ainda, em seu parágrafo único que
O Estado exercitará a proteção e vigilância a que se refere este
artigo através da Secretaria da Cultura, pelo seu Departamento do
Patrimônio Cultural, ouvido o Conselho Estadual de Preservação
do Patrimônio Cultural – COEPA, quando se fizer necessário.

Verifica-se, então, três agentes que atuam na proteção e vigilância do
Patrimônio Cultural, no fito de defendê-lo.
A definição de patrimônio histórico e artístico do Ceará é trazida no
artigo 2º, que consiste no seguinte
[...] os bens móveis e imóveis, as obras de arte, as bibliotecas, os
documentos públicos, os conjuntos urbanísticos, os monumentos
naturais, as jazidas arqueológicas, as paisagens e locais cuja
preservação seja do interesse público, quer por sua vinculação
a fatos históricos memoráveis, quer por seu excepcional valor
artístico, etnográfico, folclórico ou turístico [...].

Os mesmos só terão o referido título depois de considerados pelo
seu Departamento do Patrimônio Cultural, ouvido o Conselho Estadual
de Preservação do Patrimônio Cultural – COEPA e decretado pelo Chefe
do Poder Executivo do Estado, ou seja, o Governador do Ceará. O §1º do
mesmo artigo indica que os bens para integrarem o patrimônio histórico
e artístico devem estar inscritos nos Livros de Tombo do Departamento
Cultural do Patrimônio Cultural.
A Lei nº 9.347/2008, da capital alencarina, traz em seu artigo 1º a
seguinte definição sobre o patrimônio histórico-cultural e natural do
Município de Fortaleza:
[...] é constituído pelos bens de natureza material e imaterial,
móveis e imóveis, públicos e privados tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação,
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
fortalezense e que, por qualquer forma de proteção prevista em
lei, venham a ser reconhecidos como de valor cultural, histórico e
natural, visando à sua preservação.
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§ 1º - Os bens e as expressões culturais previstas no caput deste
artigo poderão ser de qualquer natureza ou origem, tais como:
histórica, arquitetônica, arqueológica, ambiental, natural,
paisagística ou quaisquer outras de interesse das artes e ciências.
§ 2º - Na identificação dos bens a serem protegidos pelo
Município, levar-se-ão em conta os aspectos cognitivos, estéticos
ou adjetivos que estes tenham para a comunidade.

Tal definição está em consonância com os artigos 1º do Decreto-Lei
nº 25/37 e artigo 2º da Lei Estadual do Ceará nº 13.465/2004.
A definição dos bens que podem gozar desse instituto de proteção
é trazida em cada uma das estruturas normativas analisadas. Abaixo, um
quadro com as respectivas definições para melhor visualização:
Quadro 4 – Quadro comparativo de artigos
Decreto-Lei nº 25/37
Art. 1º Constitui o patrimônio
histórico e artístico nacional
o conjunto dos bens móveis e
imóveis existentes no país e cuja
conservação seja de interesse
público, quer por sua vinculação
a fatos memoráveis da história do
Brasil, quer por seu excepcional
valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico.
§ 1º Os bens a que se refere
o presente artigo só serão
considerados parte integrante do
patrimônio histórico o artístico
nacional, depois de inscritos
separada ou agrupadamente num
dos quatro Livros do Tombo, de
que trata o art. 4º desta lei.
§ 2º Equiparam-se aos bens a que
se refere o presente artigo e são
também sujeitos a tombamento
os monumentos naturais, bem
como os sítios e paisagens que
importe conservar e proteger pela
feição notável com que tenham
sido dotados pela natureza ou
agenciados pela indústria humana.

Lei Estadual do Ceará nº
13.465/2004
Art.
2º
Constitui
o
patrimônio histórico e
artístico do Ceará os bens
móveis e imóveis, as obras
de arte, as bibliotecas, os
documentos públicos, os
conjuntos
urbanísticos,
os monumentos naturais,
as jazidas arqueológicas,
as paisagens e locais cuja
preservação seja do interesse
público, quer por sua
vinculação a fatos históricos
memoráveis, quer por seu
excepcional valor artístico,
etnográfico, folclórico ou
turístico, assim considerados
pelo Departamento do
Patrimônio Cultural da
Secretaria
da
Cultura,
ouvido
o
Conselho
Estadual de Preservação
do Patrimônio Cultural
– COEPA e decretado o
tombamento por ato do
Chefe do Poder Executivo,
na forma do estabelecido no
Capítulo II desta Lei.

Lei Municipal de Fortaleza nº
9.347/2008
Art. 1º - O patrimônio históricocultural e natural do Município de
Fortaleza é constituído pelos bens
de natureza material e imaterial,
móveis e imóveis, públicos e
privados tomados individualmente
ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade
fortalezense e que, por qualquer
forma de proteção prevista em
lei, venham a ser reconhecidos
como de valor cultural, histórico e
natural, visando à sua preservação.
§ 1º - Os bens e as expressões
culturais previstas no caput
deste artigo poderão ser de
qualquer natureza ou origem, tais
como: histórica, arquitetônica,
arqueológica, ambiental, natural,
paisagística ou quaisquer outras de
interesse das artes e ciências.
§ 2º - Na identificação dos
bens a serem protegidos pelo
Município, levar-se-ão em conta
os aspectos cognitivos, estéticos
ou adjetivos que estes tenham para
a comunidade.
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5 OS LIVROS DO TOMBO
O §1º do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 25/37, indica que os bens serão
considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional
depois de inscritos separada ou agrupadamente em um dos quatro Livros do
Tombo, que estão elencados no artigo 4º e transcritos, a seguir, ipsis litteris:
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 interesse histórico e
as obras de arte histórica;
3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita,
nacional ou estrangeira;
4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que
se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou
estrangeiras.

Cada um dos livros supracitados poderá ter vários volumes, conforme
o §1º do artigo 4º. Os livros elencados acima são parâmetros para as demais
estruturas normativas dos entes da federação. Em um passeio rápido pelas
legislações, pode-se perceber os Livros de Tombo, elencados no DecretoLei em estudo, como fontes de inspiração dos legisladores estaduais e
municipais.
No que se refere aos Livros de Tombo, o legislador alencarino os
alocou em capítulo específico, estando elencados no artigo 9º da lei em
apreço, trazidos para esse texto in literis:
Art.9º. O Departamento do Patrimônio Cultural manterá, em
quantos volumes se fizerem necessários, os seguintes livros nos
quais inscreverá os tombamentos:
a) Livro de Tombo Histórico e Etnográfico, destinado ao registro
das coisas de interesse da História e da etnografia:
b) Livro de Tombo Artístico, destinado ao tombo das coisas de
interesse das artes eruditas e folclóricas;
c) Livro de Tombo Paisagístico, destinado ao tombo dos
monumentos naturais, paisagens e locais existentes no Estado, de
singular beleza ou de interesse turístico.
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Parágrafo único. O Departamento do Patrimônio Cultural
adotará nas inscrições dos Livros de que trata este artigo, os
métodos aconselhados e racionais, em consonância com as
normas adotadas pela Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.

Nota-se que o legislador cearense não se distanciou do legislador
federal, manteve semelhança no elenco de Livros de Tombo. Há uma redução
na quantidade, pois na legislação federal consta a presença de quatro livros,
como se observou acima, enquanto na legislação estadual, visualiza-se a
presença de três.
A Legislação Municipal não elenca os Livros de Tombo. Em seu
artigo 16, diz que depois de decretado o tombamento, a Coordenação
de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza
efetuará sua inscrição no livro de tombo. No §1º, consta que os livros de
tombo serão de bens móveis e imóveis separadamente, ficando sob a guarda
da Secretaria de Cultura de Fortaleza. O §2º indica que o tombamento se
concretiza com a publicação do decreto no Diário Oficial do Município, e
sua inscrição no livro de tombo. Os autos serão arquivados na Coordenação
de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura de Fortaleza, conforme
prevê o §3º.

6 OS TIPOS DE TOMBAMENTO E O SEU PROCESSO
O Decreto-Lei Nº 25/37 recebeu alteração através da Lei Nº 6.292/75,
que indica os tipos de tombamento. Há um conjunto de atos administrativos
cujo objetivo é inscrever o bem cultural em um livro de tombo, desfrutando,
assim, de proteção jurídica. Do artigo quinto ao décimo, desenham-se os
tipos de tombamento e seus respectivos procedimentos: “(1) de ofício;
(2) voluntário, que pode ser subdividido em (a) ‘voluntário a pedido’ e
(b) ‘voluntário por aquiescência’; e (3) compulsório, compreendendo a
divisão em (a) ‘compulsório ficto’ e (b) ‘compulsório contencioso’. Quanto à
estabilidade, o tombamento é classificado em (1) provisório e (2) definitivo”
(CUNHA FILHO, 2008, p. 06). Para facilitar o entendimento sobre o tema
estudado, Cunha Filho (2008) os simplifica de forma mnemônica, com o
fito de fugir de longas explicações, no seguinte quadro:
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Quadro 5 – Procedimentos que levam ao Tombamento
ESPÉCIE ▶

DE OFÍCIO

VOLUNTÁRIO

COMPULSÓRIO

CARACTERÍSTICAS
▼
Proprietário do bem

Poder público (art. 5º)

Pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado

Pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado

Mero
cumprimento Solicita que o bem seja tombado
Omite-se ou recusa-se a anuir com a
Atitude
do
da lei:
ou anui com a proposta de
proprietário do bem
proposta
aquiescência passiva
tombamento (art. 7º)
de tombamento (art. 8º)

Procedimento

1) O IPHAN notifica a
entidade
a que pertence o bem;
2) Remete o processo
ao
Conselho de
Tombamentos, que
emite ‘parecer’;
3) O Ministro da
Cultura
homologa ou não
referido
‘parecer’;
4) Em caso de
homologação, o
bem é tombado.

1ª hipótese
(A pedido)
1) O
proprietário
requer ao
IPHAN o
tombamento
do bem;
2) o IPHAN
verifica se o
bem preenche
os requisitos
legais para o
tombamento;
3) Remete o
processo ao
Conselho de
Tombamentos,
que emite
‘parecer’;
4) O Ministro
da Cultura
homologa ou
não referido
‘parecer’;
5) Em caso de
homologação,
o bem é
tombado.

2ª hipótese
(Por
aquiescência)
1) O IPHAN
notifica o
proprietário;
2) no prazo
legal (15 d), o
proprietário,
por escrito,
concorda com
o tombamento;
3) Remetese o
processo ao
Conselho de
Tombamentos,
que emite
‘parecer’;
4) O Ministro
da Cultura
homologa ou
não referido
‘parecer’;
5) Em caso de
homologação,
o bem é
tombado.

1ª hipótese
(Ficto)
1) O IPHAN
notifica o
proprietário;
2) no prazo
legal
(15 d), o
proprietário
nada
responde;
3) Remete o
processo ao
Conselho de
Tombamentos,
que
emite ‘parecer’;
4) O Ministro da
Cultura
homologa
ou não referido
‘parecer’;
5) Em caso de
homologação, o
bem é tombado.

2ª hipótese
(Contencioso)
1) O IPHAN
notifica o
proprietário;
2) no prazo legal
(15 d),
o proprietário, por
escrito
contesta;
3) a impugnação é
apreciada pelo
Conselho
de Tombamentos;
4) a decisão do
Conselho
resulta em
arquivamento
do processo ou
tombamento do
bem;
5) a decisão do
conselho
é apreciada pelo
Ministro
da Cultura, que a
homologa ou não.
5) Em caso de
homologação, o
bem é
tombado.

Fonte: Cunha Filho (2008, p. 06)

O parágrafo único do artigo 10 traz a seguinte redação: “Para todos
os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o tombamento provisório
se equiparará ao definitivo”. Para assegurar o tombamento provisório, pode
ocorrer uma liminar. Esta, segundo Guimarães (2005, p. 394), em seu já citado
Dicionário Jurídico, é uma “Ordem judicial que determina providência a ser
tomada antes da discussão da causa, para resguardar direitos alegados”, ou
seja, é uma atitude que o juiz adota antes da decisão final.
Os bens tombados gozam de proteção jurídica, e o tombamento
provisório já se constitui como forma de proteção. O indivíduo que não
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atentar para a ordem jurídica e realizar alguma alteração no bem, com o fito
de prejudicar o patrimônio, poderá responder pelos seus atos.
Quanto aos tipos de tombamento e seus respectivos procedimentos,
consta na lei cearense, em seu capítulo II, intitulado Do Tombamento, ainda
outros assuntos. O Artigo 3º aponta duas formas de tombamento de bens de
propriedade de pessoa natural ou jurídica de direito privado: compulsória
ou voluntária. Esta acontece se o proprietário oferecer espontaneamente o
bem ao tombamento ou anuir, por escrito, a notificação que receber para a
inscrição do bem, em Livro de Tombo específico; enquanto aquela ocorre
quando o proprietário não responde a notificação no prazo legal ou quando
apresenta impugnação escrita contra a inscrição do bem no referido livro. Em
caso de impugnação, o Departamento do Patrimônio Cultural terá um prazo
para contestá-la, que será submetido ao COEPA para emissão de parecer
e, em seguida, para decisão do chefe do Poder Executivo. Se indeferida
a inscrição, o processo será arquivado; caso contrário, será ordenado o
tombamento definitivo (Art.3, §§1º, 2º, 3º e 4º da Lei 13.465/2004).
Como foi dito acima, o tombamento provisório já tem os mesmos
efeitos do definitivo. No Ceará, esse tombamento provisório tem um ano
para correr o processo.
Art. 3º. [...] § 10º Considera-se tombado provisoriamente
e portanto, regido por esta Lei, todas as solicitações para
tombamento sob análise do Conselho Estadual de Preservação
do Patrimônio Cultural – COEPA, que terá o prazo máximo de
12 (doze) meses para manifestar-se acerca da procedência das
solicitações.

No artigo 6°, do capítulo III, da estrutura normativa do Município
de Fortaleza, intitulado Do Tombamento e seu processo, o tombamento visa
à conservação do bem pela limitação de seu uso, gozo e fruição, podendo
ser total ou parcial, isolado ou em conjunto, recaindo sobre bens móveis
e imóveis, públicos ou particulares. O artigo 7° determina o grau de
intervenção e uso permitidos, de modo a não descaracterizá-lo de acordo
com a natureza do bem e o motivo do tombamento. Assim como o §4º do
artigo 4º da lei cearense e o artigo 18 do Decreto-Lei nº 25/37, o artigo 8 º, da
lei municipal, diz que no entorno do bem imóvel tombado será determinado
uma área de proteção que garanta sua visibilidade, ambiência e integração.
Determina seu § 1º que qualquer alteração física, de mobiliário, de uso ou
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de iluminação de bem imóvel somente se dará após prévia autorização da
Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da SECULTFOR. Em seu
§ 2º, diz que não serão permitidos no seu entorno quaisquer tipos de uso
ou ocupação que possam ameaçar, causar danos ou prejudicar a harmonia
arquitetônica e urbanística do bem tombado.
O artigo 10 explica o tombamento voluntário. Descreve o que deve
conter na proposta de tombo. No artigo 11, estão presentes os casos nos
quais serão liminarmente indeferidos; e o artigo 12 indica a possibilidade de
recurso ao COMPHIC, caso o pedido de tombamento tenha sido indeferido.
O tombamento provisório também é apontado em equiparação ao
tombamento definitivo. No entanto, para inscrição no Livro de Tombo,
é respeitado o direito à impugnação e ampla defesa, a ser apresentada no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da notificação,
conforme prevê o artigo 13 da lei municipal.
Em relação à homologação do processo, no município, é o Prefeito
quem homologa a inscrição do bem. No âmbito do Estado do Ceará, a
homologação é realizada pelo Governador e não pelo secretário de cultura.
No âmbito Federal, o ministro o faz através de portaria, ou seja, “É obrigatória
a homologação do tombamento pelo Ministro da Cultura” (GUIMARÃES,
2005, p. 531). O que, como já dito, é realizado em âmbito estadual pelo
Governador, e em municipal pelo Prefeito em exercício; ambos, chefes do
Poder Executivo em suas respectivas esferas. Miranda (2014, p.55) entende
que:
[...] não cabe ao Ministro revisar o mérito da deliberação do
órgão competente para análise do tombamento. Resta claro que
é o Conselho Consultivo que detém o poder de reconhecer e
declarar o valor cultural do bem, de forma que a atuação do agente
executivo, nesse caso deve cingir-se a aspecto de legalidade, ou
seja, se o processo de tombamento respeitou os regramentos
legais exigíveis.

Esse processo não é um mero ato discricionário, nem se trata apenas
de vontade política, mas atos processuais previstos em leis com dispositivos
que asseguram a materialização dos direitos culturais.
Para realizar o tombamento, há primeiramente a realização de um
relatório com a síntese de tudo o que ocorreu no processo de tombamento;
após essa fase, o julgamento é composto de dois momentos: o Conselho
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Consultivo competente, a depender da esfera, e a homologação pela
autoridade competente.
A União, os Estados e os Municípios possuem um quadro de
instituições que auxiliam na árdua tarefa de proteção do patrimônio
cultural. No Município de Fortaleza, o Prefeito (Chefe do Poder Executivo),
a Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) e o Conselho Municipal
de Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural (COMPHIC) compõem
esse quadro. No Estado do Ceará, estão presentes na composição o Chefe
do Executivo, ou seja, o Governador; o Secretário da Cultura (SECULT);
o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (COEPA); o
Departamento de Patrimônio Cultural da Secretaria da Cultura (DPC). Já
na União, há o Ministro da Cultura; o Instituto do Patrimônio Histórico
Artístico Nacional (IPHAN); o Conselho Consultivo do IPHAN; e o
Presidente da República.

7 PROTEÇÃO DOS BENS CULTURAIS E DO SEU ENTORNO
O artigo 17 do Decreto-Lei Nº 25/37 diz o seguinte: “As coisas
tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas5, demolidas6 ou
mutiladas7, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional8, ser reparadas, pintadas ou restauradas [...]”.
A partir de Miranda (2014, p. 104, 105, 106), desenhou-se um quadro com
alguns exemplos que caracterizam destruição, demolição e mutilação, segue
abaixo:

5

6
7
8

“Do latim destruction, significa arruinar, deitar por terra, demolir, consumir fisicamente com algo”
(MIRANDA, 2014, p.104).
“Derivado do latim demolitio, significa desfazer, destruir, deitara abaixo” (Idem, p. 105).
“Do latim mutilatio significa truncar, cortar, suprimir uma parte importante” (Ibidem, p. 106).
Atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.
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Quadro 6 – Exemplos de destruição, demolição e mutilação dos Bens Culturais
Destruição

Demolição

“[...] atear fogo em uma
casa ou peça sacra; rasgar
as páginas de um livro ou
de um processo histórico;
passar trator sobre sítio
arqueológico;
explodir
uma caverna para fins
de mineração; suprimir
árvore centenária”.

“[...] derrubar uma
parede com afrescos
ou
elementos
decorativos de valor
artístico; jogar ao
chão uma igreja
ou
um
casarão
histórico”.

Multilação
“[...] substituir telhas coloniais de um
casarão setencentista por telhões modernos
de amianto; retirar a policromia original
(pintura) de uma peça sacra, pintando-a com
tinta spray de cor berrante; produzir trincas
e desestabilizar imóveis em decorrência
do tráfego de veículos pesados, de grande
porte ou de transporte coletivo intenso;
acrescer volumes indevidos ou chocantes em
edificações de arquitetura típica”.

O artigo 18 proíbe ainda a construção que impeça ou reduza a
visibilidade do bem tombado e a colocação de cartazes ou anúncios sem a
prévia autorização do IPHAN.
Esse artigo anuncia o princípio da proteção do entorno que, segundo
Costa (2011, p. 81), “[...] preconiza que todo bem tombado insere-se em
um contexto cultural mais amplo ao seu redor, capaz de testemunhar o
meio e os elementos históricos de uma época”. Esse princípio proíbe que se
faça construção que impeça ou reduza a visibilidade do bem cultural, assim
como a poluição visual causada pela concorrência comercial ou de outro
gênero.
Nota-se no artigo 4º, da estrutura normativa cearense, dois parágrafos
que estão em consonância com os artigos 17 e 18 do Decreto-Lei nº 25/37,
são eles os §3º e §4º. Este traz em seu texto que não se poderá fazer, na
vizinhança da coisa tombada, sem prévia autorização do Departamento de
Patrimônio Cultural, demolição ou construção que impeça a visibilidade
do bem, nem nela colocar anúncio ou cartazes, sob pena de ser mandado
destruir a obra ou retirar o objeto. Já aquele, o §3º, diz que em nenhum
caso os bens tombados poderão ser demolidos ou mutilados, precisando,
ainda, de prévia licença do Departamento do Patrimônio Cultural para
serem reformados, pintados ou restaurados. A transgressão dessa norma
poderá acarretar em pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais
previstas no Código Penal.
Assim como no artigo 19 da legislação federal em estudo, o artigo 5º,
da lei estadual, em tela, afirma que cabe ao proprietário informar, ao órgão
competente, se não dispuser dos recursos financeiros necessários para
proceder a obras de reparação e conservação que a coisa tombada requeira.
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No caso da esfera federal, o IPHAN deverá ser informado; enquanto que
na estadual a informação deverá ser encaminhada ao Departamento do
Patrimônio Cultural. Este será responsável, conforme o artigo 6º, pela
vigilância; enquanto o IPHAN, conforme o artigo 20 da legislação apontada,
será o responsável no âmbito federal.
A norma jurídica do município de Fortaleza, em seu artigo 21, do
capítulo IV, se refere aos efeitos do tombamento, da seguinte forma: “Os
bens tombados serão mantidos em bom estado de conservação e por conta
de seus proprietários, possuidores e eventuais ocupantes [...]” ficando os
donos obrigados a comunicar à Coordenação de Patrimônio HistóricoCultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza sobre o extravio, furto,
dano ou ameaça iminente de destruição dos mesmos. Em suma: são os
proprietários, possuidores e/ou ocupantes dos bens tombados que devem
mantê-los em bom estado de conservação, facilitar a realização de obras
com o mesmo fito, além de comunicar à SECULTFOR qualquer ocorrência
em relação ao bem, permitindo o acesso de servidores da citada Secretaria
para inspeção.
Assim como as leis de nível estadual e federal orientam quanto
à conservação do bem, protegendo de destruição e indicando a prévia
autorização para sua reforma, a estrutura normativa municipal também faz
o mesmo, através do artigo 23, in litteris,
Art. 23. O bem tombado não pode ser demolido, destruído ou
mutilado, podendo unicamente, se necessário for, ser reparado
ou restaurado, mediante prévia e expressa autorização da
Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de
Cultura de Fortaleza (SECULTFOR).
§ 1º - As intervenções ou modificações necessárias nas linhas
arquitetônicas dos edifícios tombados ou naqueles existentes em
seu entorno, às quais se refere o caput deste artigo, dependerão
de prévio parecer favorável expedido pela Coordenação de
Patrimônio Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de
Fortaleza (SECULTFOR).
§ 2º - A falta de autorização prevista no caput, bem como
qualquer dano ou ameaça, direta ou indireta aos referidos bens,
subordinam os infratores às penalidades administrativas, civis e
penais previstas em lei, sem prejuízo de multa nos termos do art.
30 desta Lei.
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De acordo com o artigo 31, da lei municipal em estudo, o Município
deve manter os bens tombados que integrem seu patrimônio em
perfeita conservação. O tombamento, quando realizado pelo Município,
fundamentado no relevante interesse local, terá prevalência sobre os atos de
proteção praticados pelo Estado ou pela União, conforme o artigo 19.
Os imóveis tombados poderão gozar, conforme o artigo 32, de isenção
de IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, diante da comprovação
de que o beneficiário preserva o bem tombado. O mesmo se submeterá à
renovação em cada exercício fiscal.

8 DESTOMBAMENTO
O outro ponto importante a destacar é a figura do Destombamento.
No âmbito Federal, foi instituído através do Decreto-Lei nº 3.866 de 29 de
novembro de 1941, chamado de cancelamento do tombamento de bens. Tal
procedimento deve ser realizado pelo Presidente da República, atendendo
a motivos de interesse público. Será realizado através de ofício ou em grau
de recurso.
Na Legislação Estadual, o artigo 14º trata da figura do Destombamento
como anulação do Tombamento. É realizado
Mediante provocação do proprietário, o Departamento do
Patrimônio Cultural, ouvindo o conselho Estadual de Preservação
do Patrimônio Cultural – COEPA, poderá sugerir ao Chefe do
Poder Executivo, por intermédio da secretaria da Cultura, a
anulação do tombamento de bens feito na conformidade da
presente Lei, se houver para isso motivo de utilidade pública ou
fundamento de equidade absolutamente inequívoco.

Na Lei Municipal, o capítulo V, intitulado Do Cancelamento do
Tombamento, em seu artigo 33, único que compõe o capítulo, aponta que
“O ato de tombamento poderá ser cancelado pelo Chefe do Executivo, com
base no parecer técnico da Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural
da Secretaria de Cultura de Fortaleza, aprovado pelo COMPHIC”. Podendo
ser feito por decreto e averbado no livro de tombo.
Miranda (2014) diz que o Decreto-Lei nº 3.866/41, que trata do
destombamento ou cancelamento de tombamento, é duramente criticado
pela doutrina pátria, fruto nefasto do autoritarismo, pois o cancelamento
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não pode figurar como um ato unilateral no Estado Democrático de Direito,
é preciso anuência de ambas as partes, particular e Poder Público, e ainda
da coletividade.

9 PARTICIPAÇÃO POPULAR
Nota-se que a lei municipal de Fortaleza traz, explicitamente,
no artigo 3º, a participação popular, in verbis: “Compete a todo cidadão
preservar o patrimônio histórico-cultural e natural zelando pela sua
proteção e conservação”. O artigo 9° assegura ainda a participação popular
no pedido de tombamento. O mesmo poderá ser feito por qualquer cidadão
ou pelo Município de Fortaleza, cabendo à SECULTFOR receber o pedido,
abrir e autuar o respectivo processo administrativo para análise e parecer.
Na legislação estadual não constam termos como: comunidade,
cidadão ou participação popular; mesmo assim, não se pode descartar esse
princípio.
Em um Estado democrático de direito, a garantia da participação
popular é de extrema importância na concretização dos Direitos
Culturais. Participar de maneira opinativa e deliberativa numa
democracia é um direito fundamental juridicamente sagrado
do cidadão (CUNHA FILHO; FERREIRA NETO in CUNHA
FILHO, 2013, p. 37).

Os princípios não estão omissos no ordenamento pátrio, nem
poderiam estar, sobre os princípios dos Direitos Culturais, Cunha (2000,
p.44) expõe o seguinte:
[...] notei que permeiam nitidamente o ordenamento jurídico
constitucional sobre cultura, os seguintes princípios, todos eles
decorrentes do elenco fundamental da República, fundamentos
encartados nos incisos do art. 1º de nossa Constituição: 1.
Princípio do pluralismo cultural; 2. Princípio da participação
popular; 3. Princípio da atuação estatal com suporte logístico; e 4.
Princípio do respeito à memória coletiva.

O princípio da participação popular, previsto no texto constitucional
e presente nas normas infraconstitucionais do ordenamento jurídico
brasileiro, é formalmente respeitado na estrutura normativa municipal.
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Cunha (2000, p. 57) é contundente, ao afirmar que: “Participar, num regime
não-democrático, é uma concessão; já na democracia, é um direito, com
status de fundamental”. É preciso acreditar e fazer valer o direito expresso
nos documentos jurídicos, que prevê a vontade social sob interesses
particulares a partir de uma participação ativa e consciente da população.
Entende-se que qualquer cidadão pode propor o processo de tombamento
de bens culturais de natureza material.

CONSIDERAÇÕES
O Tombamento é um instrumento de proteção do patrimônio cultural
com previsão legal no Decreto-Lei nº 25/37 e na Constituição Federal do
Brasil de 1988, em seu artigo 216. Trata-se de um instituto de proteção
aplicado ao bem cultural material, móvel ou imóvel, devido ao seu caráter
singular, limitando seu uso, gozo e disposição, no intuito de conservar sua
existência pelas gerações. Esse bem deve ter referência para identidade do
povo brasileiro, estar em seu território e pertencer aos entes da federação,
pessoas físicas ou jurídicas, excluindo as entidades estrangeiras.
Observa-se, a partir da análise das estruturas normativas, um espírito
de cooperação entre os entes e instituições para que se efetive a proteção
dos bens culturais. O artigo 23 da CRFB/88 indica a competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na conservação
e proteção dos bens culturais de valor para a Nação. A União e os Estados
concorrem na legislação. Quando a União não legisla, o Estado pode fazêlo, e o município tem competência complementar.
É notável a semelhança entre as estruturas legislativas, ora analisadas.
Diante dos artigos analisados, percebe-se que a legislação produzida pelos
entes brasileiros é bastante inteligível, o que deve facilitar o andamento do
processo e a efetiva proteção do bem a ser tombado.
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O REGISTRO DO MARACATU COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE
FORTALEZA
THE REGISTRATION OF MARACATU AS FORTALEZA’S
CULTURAL HERITAGE
Danielle Maia Cruz1
RESUMO
O presente trabalho busca discutir o processo de elaboração do Inventário Cultural
dos maracatus cearenses, solicitado pela prefeitura de Fortaleza por meio da
Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), no ano de 2015, com fins de registrar
o maracatu como patrimônio cultural do município. Se por um lado essa medida
política baseada na lei do patrimônio municipal foi importante, pois reconheceu
direitos culturais, bem como conferiu visibilidade a algumas práticas culturais,
por outro lado, a ação descortinou tensões e conflitos, especialmente em razão da
ausência de esclarecimentos dos brincantes sobre a política de patrimonialização.
Portanto, com base na observação participante realizada no decorrer do inventário,
o objetivo deste artigo é refletir sobre as dificuldades metodológicas enfrentadas
pelos pesquisadores, bem como os conflitos que emergiram entre o poder público
e os grupos inventariados.
Palavras-chave: Maracatu cearense. Direitos Culturais. Patrimônio Imaterial.
Registro.
ABSTRACT
This work discusses the process of the preparation of the Cultural Inventory for
maracatu cearense, which was solicited by the mayor’s office of Fortaleza via the
Secretary of Culture of Fortaleza (Secultfor) in 2015 to register maracatu as the
city’s cultural heritage. Although this political measure, which was based on the law
of municipal heritage, was significant, as it recognized cultural rights and provided
visibility for some cultural practices, it nevertheless unveiled tensions and conflicts,
especially related to the omission of the explanations of the maracatu participants
(“players”) concerning the politics of heritage management. Based on participant
observation undertaken during the process of the creation of the inventory, the
objective of this article is to reflect on the methodological difficulties confronted by
the researchers, as well as the conflicts that emerged between the public authorities
and the groups that were included in the inventory.
Keywords: Maracatu cearense. Cultural Rights. Intangible heritage. Registro.
1
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INTRODUÇÃO
Na atualidade o Ceará conta com vinte maracatus, sendo a maior
concentração das atividades dessa manifestação cultural na cidade de
Fortaleza, contabilizando a existência de quinze grupos2. Em linhas gerais,
guardadas as particularidades de cada grupo, trata-se de uma prática cultural
que rememora o cortejo de coroação dos reis negros, que ocorria no século
XIX, em diferentes cidades brasileiras, no âmbito ou não das irmandades
religiosas.
Ocorre que, no ano de 2015, a Secretaria de Cultura de Fortaleza
(Secultfor), com base na lei de patrimônio do município, requereu o
reconhecimento do maracatu como patrimônio cultural de Fortaleza. Para
tanto, por meio de edital, foi solicitada a composição de equipe especializada3
para a elaboração do Inventário Cultural e do relatório técnico/analítico.
Se por um lado o requerimento da prefeitura para o registro do maracatu
foi uma ação importante, pois reconheceu direitos culturais, além de
conferir visibilidade a determinadas manifestações, por outro lado, essa
ação descortinou tensões entre os diversos agentes envolvidos no processo
de execução dessa política cultural, particularmente entre poder público
e representantes dos maracatus. Portanto, o objetivo deste artigo é refletir
sobre a dinâmica do processo de elaboração do Inventário do maracatu como
patrimônio cultural de Fortaleza, focalizando, sobretudo, nas dificuldades
teóricas e metodológicas enfrentadas pelos pesquisadores, bem como nos
conflitos desencadeados no decorrer do processo.

2

3

Dos grupos localizados no interior do estado temos: o Az de Espada em Itapipoca, o Nação
Tremembé em Sobral, Maracatu Nação Uinu Erê no Crato, o Estrela de Ouro de Canindé e o
Nação Kariré, situado no município de Cariré. Estes grupos concentram suas atividades em seus
municípios de origem e não possuem nenhuma relação com a Associação Cultural das Entidades
Carnavalescas do Estado do Ceará (ACECCE), entidade representativa dos maracatus em Fortaleza.
Já em Fortaleza, estão em atividade os maracatus Az de Ouro, Axé de Oxóssi, Filhos de Iemanjá,
Vozes D’Africa, Nação Baobab, Nação Fortaleza, Nação Iracema, Nação Piei, Nação Palmares, Rei
Zumbi, Rei de Paus, Rei do Congo, Kizomba, Solar e Leão de Ouro.
A equipe contou com a coordenação de pesquisa do Registro do maracatu cearense dos profissionais
Danielle Maia Cruz, Darllan Neves da Rocha e Leandro Ribeiro do Amaral. Participaram também
os bolsistas Bruno Duarte (Ciências Sociais), Isick Kauê (História), Lais Cordeiro de Oliveira
(Ciências Sociais) e Paulo Nicholas Lobo (Ciências Sociais).
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2 CONSIDERAÇÕES PANORÂMICAS: TRAJETÓRIAS POSSÍVEIS
DO MARACATU CEARENSE
Em linhas gerais, o maracatu cearense poderia ser definido como uma
manifestação centrada no cortejo de coroação dos reis negros, ocorrido em
meados do século XIX no Ceará, quando negros escravos, no âmbito ou não
das irmandades religiosas, com acompanhamento sonoro, dirigiam-se à
igreja para a realização da coroação da rainha eleita. Contudo, circunscrever
a compreensão dessa prática cultural somente aos aspectos performáticos,
dada sua multiplicidade de usos e sentidos, implica desconsiderar seu
caráter plural, processual e dinâmico.
Portanto, independente da localidade, convém considerar os maracatus
como resultados de processos históricos realizados na interlocução entre
os diferentes agentes que atualizam a prática constantemente. Encerrar a
pluralidade do maracatu em categorizações implica em correr riscos, como
o de essencializar a manifestação e, sobretudo, o de desconsiderar as tensões,
negociações e disputas em torno dessa prática cultural (CRUZ, 2011).
No Ceará, algumas versões são bastante recorrentes quando se pensa
no surgimento dessa manifestação no estado. Por um lado, há marcantes
afirmações que associam o maracatu às coroações dos reis negros ocorridas
no final do século XIX. Essa versão assenta-se sobretudo nos relatos de
cronistas e memorialistas, como Gustavo Barroso ao descrever textualmente
suas memórias de Carnaval daquele período, quando criança via com pavor
os maracatus passarem pela cidade.
Mas, apesar de memorialistas indicarem que os maracatus remontam
ao século passado, estando fortemente relacionados às irmandades religiosas,
há quem se contraponha a tal versão, afirmando que essa prática cultural
surgiu no estado em 1936, quando Raimundo Alves Feitosa, o Boca Aberta
(também chamado de Boca Mole), ao retomar de Recife após três anos
trabalhando na capital pernambucana, fundou o ainda atuante maracatu Az
de Ouro. O interessante a destacar é que, independente da versão narrada,
foi na cidade de Fortaleza que ocorreu o desenrolar dessa manifestação,
havendo o surgimento de grupos no interior do estado somente em décadas
recentes.
Sobre a dinâmica dos maracatus cearenses desde então,
abreviadamente, pode- se destacar que nos primeiros anos do maracatu Az
de Ouro, o grupo se constituiu timidamente e sem muitos recursos. Após o
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primeiro ano de sua concepção, o Az de Ouro recebeu convite para desfilar
no Carnaval de rua, surgindo assim já como uma agremiação carnavalesca.
Somente nos anos 1950 surgiram outros maracatus, como o Ás de Espada, o
Estrela Brilhante e o Leão Coroado. No decorrer das outras décadas, novos
grupos foram surgindo na cidade, trazendo mudanças para essa prática
cultural, sobretudo em relação ao ritmo, às vestimentas e aos significados
que seus brincantes atribuem à manifestação4.
Ocorre que para além de suas particularidades performáticas e rituais,
o maracatu no Ceará se coloca como importante espaço de sociabilidade,
construção identitária e visibilidade social, além de ferramenta que chama a
atenção para a ausência do poder público em duas dimensões, cuja primeira
acontece na própria interação da comunidade. Por meio do maracatu,
conforme apontou Cruz (2011), diversos brincantes se reconhecem como
negros e, dessa forma, se mobilizam politicamente em torno dessa prática
cultural para chamar a atenção para direitos fundamentais. Outra forma de
mobilização do maracatu está ligada ao fato de proporcionar lazer e atividades
para a juventude, já que alguns integrantes se engajam em atividades como
cursos de dança afro, confecção de fantasias e de instrumentos, entre outras
atividades que são proporcionadas como ação social. O maracatu possui
também dimensão estética, sendo espaço de expressão artística para vários
brincantes. Isso ganha notoriedade principalmente no ato de preparação
do desfile de Carnaval, pois criatividade e inovação são os elementos chave
para realizar um bom desfile.
Mas maracatu também é entendido como tradição por diversas
pessoas envolvidas nessa manifestação. Com base em diferentes elementos,
tais como a pintura facial com tinta preta, a sonoridade, os papeis exercidos
por homens e mulheres, dentre outros aspectos, brincantes legitimam essa
manifestação no estado e o poder público requer o registro da prática como
patrimônio cultural.

4

Sobre as mudanças sonoras nos maracatus cearenses, ver Pingo de Fortaleza (2012).
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3 O MARACATU COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE FORTALEZA
Certamente, a instauração do instrumento jurídico do Registro no
Brasil foi resultado de um longo processo de discussão no cenário brasileiro
no campo das políticas nacionais de patrimônio. Note-se que, desde o
ano de 1937, quando foi criada a primeira política brasileira nessa esfera
cultural, inúmeras mudanças no plano conceitual ocorreram acerca do
entendimento de patrimônio, uma vez que, por décadas, esteve associado
somente a bens arquitetônicos, sobretudo a edificações produzidas no
período colonial, além de personagens históricos e também obras de arte,
conforme pontuou Freire (2005). Nesse contexto, foi somente nos anos
1980, particularmente com a promulgação da Constituição Federal de 1988,
que ocorreram alterações nas definições de patrimônio.
Estabelece-se na Carta Magna, em seu artigo 216, que o patrimônio
cultural brasileiro é composto por bens culturais de natureza “material” e
“imaterial”, portadores de referência à memória, à identidade e à ação dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Mas apesar disto,
no âmbito dos bens intangíveis, pela falta de instrumentos adequados ao
seu reconhecimento e salvaguarda, somente nos anos 2000 foi que uma
diversidade de práticas e manifestações culturais diferenciadas passou a ser
reconhecida como patrimônio cultural do País. Isso se deu especificamente
por meio da sanção do decreto presidencial n. 3.551, em 4 de agosto do ano
2000, que criou o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e a Política
Nacional do Património Imaterial. Nesse novo cenário, ganharam destaque
os bens culturais representativos de comunidades de matriz cultural afrobrasileira, povos indígenas e comunidades locais ou “tradicionais”, ou ainda,
do fazer popular.
Um exemplo sobre a patrimonialização de uma manifestação cultural
em âmbito federal foi o Registro do maracatu Nação ou Baque Virado de
Pernambuco como “Patrimônio Cultural do Brasil”, no ano de 2014. Prática
e manifestação cultural marcante na vida cultural da região metropolitana
do Recife, principalmente no período do carnaval, o maracatu Nação foi
registrado no Livro das Formas de Expressão. Para tanto, foi identificado
nas apresentações dos grupos de maracatu durante o período carnavalesco
a apresentação de “[...] um espetáculo repleto de simbologias e marcado
pela riqueza estética e pela musicalidade.” O seu valor enquanto patrimônio
cultural pelo Iphan reside no reconhecimento de “[...] sua capacidade de
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comunicar elementos da cultura brasileira e carregar elementos essenciais
para a memória, a identidade e a formação da população afro-brasileira”.5
Assim, em consonância com as diretrizes do governo federal, no ano
de 2008, ocorreu em Fortaleza a criação da lei n. 9347, que dispõe sobre
a proteção do patrimônio Histórico-Cultural e Natural do Município de
Fortaleza, por meio do Tombamento e Registro. Além disso, criou o Conselho
Municipal de Proteção ao Património Histórico-Cultural (COMPHIC).
Dessa forma, a partir de então, bens tangíveis e intangíveis passaram a
ser alvo de reconhecimento do poder municipal, mediante instrumentos
jurídicos, como patrimônio cultural, ao contrário do que historicamente
ocorreu por décadas no estado, quando bens simbólicos foram reconhecidos
como patrimônio somente mediante decreto do prefeito.
Em linhas gerais, o Tombamento, instrumento utilizado para a
preservação do dito “patrimônio material”, ou de pedra e cal, tem por
finalidade conservar e preservar as características físicas do bem, o que
implica em obrigações para o Estado e o seu proprietário. Já em relação ao
Registro, o principal objetivo é o reconhecimento dos bens patrimonializados.
Portanto, a proposta não é o estabelecimento de obrigações do poder público
com a manifestação patrimonializada, mas a promoção de ações que visem
a continuidade da prática cultural.
Em relação aos trâmites burocráticos do processo, de acordo com a
política de patrimônio, o pedido de Registro pode ser realizado por “qualquer
cidadão ou pelo Município, cabendo à Coordenação de Património
Histórico-Cultural da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) receber
o pedido e apreciando-o abrir o respectivo processo”. (FORTALEZA,
2008, p. 8). As propostas para o registro, acompanhadas de documentação
técnica, serão dirigidas à Presidência da Secretaria de Cultura de Fortaleza
(Secultfor), que as submeterá ao COMPHIC. Em caso de decisão favorável
desse órgão, o bem será inscrito no livro correspondente e receberá o título
de “Patrimônio Cultural de Fortaleza”.
Caberá, portanto, à Secultfor assegurar ao bem registrado seu
Registro em um ou mais dos quatro livros, a saber: I – Livro de Registro
5

Informações obtidas em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/504> Acesso em: 28.05.2015.
As informações que seguem sobre os outros exemplos de patrimônio imaterial em âmbito federal
também forma obtidas na página no Iphan, na web.
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dos Saberes, onde serão inscritos os 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.
Na cidade de Fortaleza, até 2012, nenhum bem intangível havia
sido reconhecido como patrimônio em Fortaleza, sendo o primeiro caso
o da “Festa de São Pedro dos Pescadores”, registrada tanto no livro das
celebrações como no de lugares. A criação da política de patrimonialização
foi uma ação importante, pois práticas culturais, celebrações, saberes,
ofícios, lugares, técnicas e expressões artísticas que figuram como referências
para a história e memória de determinados grupos sociais passaram a
ser alvo, mediante instrumentos legais, de reconhecimento pelo poder
municipal como patrimônio cultural de Fortaleza. Contudo, tensões de
ordens diversas entre poder público e pessoas envolvidas com os maracatus
foram descortinadas no âmbito desse processo, especialmente em razão
de conflitos que perpassam historicamente a trajetória dos maracatus no
Ceará, bem como devido a ausência de esclarecimentos em torno da política
de patrimonialização, como veremos a seguir.
3.2 “Afinal de contas, o que ganhamos com isto?”: conflitos, tensões e
negociações em torno do Inventário do maracatu cearense
Embora esteja em próximo diálogo com as diretrizes estabelecidas
pelo Governo Federal, a política de patrimônio em Fortaleza não estabelece
o uso de uma metodologia específica, ao contrario do que ocorre com os
processos realizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), que determina o uso do INRC6. Dessa forma, em linhas
gerais, para a elaboração do Inventário do maracatu cearense, inicialmente,
a prefeitura de Fortaleza realizou uma reunião no espaço Vila das Artes,

6

Trata-se de uma metodologia constituída de um conjunto de fichas, desenvolvida pelo IPHAN.
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em que o projeto foi anunciado aos grupos de maracatus presentes. Dos
quinze grupos, doze anuíram o processo de pedido de registro do maracatu,
colaborando por meio de entrevistas e entrega de materiais diversos como
fotografias, letras das loas, dentre outros. Os demais, por motivos diversos,
não participaram dessa fase do processo.
Após a reunião, a equipe iniciou o trabalho de campo com base em
orientações específicas, utilizando um referencial teórico-metodológico
multidisciplinar, cujas perspectivas de produção do conhecimento das
ciências sociais, da história e dos estudos no campo do patrimônio cultural
compõem o repertório de orientações agenciadas para se alcançar os
objetivos da ação. Dessa forma, com intenção deliberada de apreender os
sentidos e valores atribuídos pelos próprios detentores do bem cultural
em questão, a ideia foi, minimamente, orientar-se por meio do trabalho
etnográfico com base nos preceitos metodológicos de Geertz (2008).
Assim, considerando os limites operacionais do projeto e a proposta de
apreender os sentidos e valores atribuídos pelos detentores do conhecimento
do maracatu cearense, não foi realizada uma pesquisa etnográfica aos termos
clássicos da disciplina, mas sim uma pesquisa de campo baseada numa
perspectiva etnográfica. A referida orientação consistiu, portanto, em ouvir
os grupos detentores para, em seguida, apreender os sentidos do maracatu
atribuídos por seus participantes e, sobretudo, articular as categorias nativas
com as analíticas dos pesquisadores.
A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de abril e maio
de 2015, quando ocorreu o levantamento bibliográfico e documental
do maracatu cearense, além da realização de entrevistas com alguns
representantes dos maracatus ora em atividade. Foram também realizadas
reuniões com os coordenadores e bolsistas, além de visitas às instituições
detentoras de materiais referentes ao maracatu, tais como bibliotecas,
laboratórios, acervos privados e órgãos políticos. Essa tarefa tem uma
dupla importância: atestar a densidade histórica do bem cultural na vida
fortalezense, o que contribui para a justificativa da pertinência do seu
registro e, também, para a preservação e promoção desse acervo dentro de
uma perspectiva arquivista e museográfica.
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Em relação à pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas com
os doze7 grupos que participaram do processo, a saber: Az de Ouro, Vozes
D’Africa, Leão de Ouro, Filhos de lemanjá, Rei do Congo, Rei Zumbi, Nação
Iracema, Nação Baobab, Nação Fortaleza, Nação Piei, Nação Palmares e
Axé de Oxóssi. Além de entrevistas semi-estruturadas com os presidentes
dos grupos mencionados, foram realizadas entrevistas diretas com quatro
rainhas, três grupos de personagens e um pesquisador do maracatu8.
Essas entrevistas foram realizadas nas sedes dos maracatus, bem como
nas residências dos informantes que, por vezes, é a própria sede. Destarte,
também realizamos observações nas apresentações dos maracatus no centro
de Fortaleza no dia 25 de março, evento organizado pela prefeitura municipal
e nomeado como “Dia do Maracatu”, quando os grupos se apresentam nas
ruas do centro comercial. Contudo, as pesquisas documentais e de campo
não foram esgotadas, carecendo de mais tempo e despendimento para
alcançar o levantamento e análise de forma exaustiva, como preconiza um
inventário.
Ao fim da pesquisa de campo, os esforços se voltaram para a produção
do relatório, estando o documento composto de quatro partes. Na primeira,

7

8

A equipe entrou em contato com todos os grupos, diversas vezes, por meio de telefones e e-mails.
Não foram coletados dados com o maracatu Solar em razão de problemas pessoais que o presidente
do grupo enfrentava à época da pesquisa de campo. Já o presidente do maracatu Kizomba,
desmarcou a entrevista repetidas vezes. Em relação ao maracatu Rei de Paus, após sucessivas
conversas, a entrevista foi realizada com o presidente do grupo. Porém, ao final dessa, quando foi
solicitado ao senhor a assinatura do termo de anuência, o mesmo afirmou que não faria isso e, dessa
forma, não anuía a participação do grupo do processo em questão.
Foram realizadas entrevistas com os presidentes dos maracatus Leão de Ouro (Francisco Antonio
Ferreira da Silva, conhecido como Babí), Az de Ouro (Maria Lucineide Magalhães, conhecida
como Lucy). Nação Palmares (Francisco de Assis Daniel de Moura, conhecido como Paul) Nação
Fortaleza (Calé Alencar)e Nação Piei (Francisco Carlos Lima Brito). Em relação às rainhas, foram
entrevistados Johncier Bezerra da Silva do maracatu Az de Ouro, Débora Patrícia Lopes de Sá do
Nação Fortaleza e Wesley Elias de Sousa Teixeira do Nação Piei. Foram ainda entrevistados Antonio
Marcos Gomes da Silva (tirador de loa do Az de Ouro), Erison Carpegiane Brasil da Silva (Balaieiro do
Az de Ouro), Iran Chagas de Lima (índio do Az de Ouro) e Gerlano do Nascimento Baixos (batuque
do Az de Ouro). Além de Edna Cristal dos Santos (balaieira do Nação Fortaleza) e Felipe Wendel
da Silva Santos (batuqueiro do Nação Fortaleza). Foram também concedidas entrevistas por alguns
brineantes do Nação Piei. tais eomo João Hugo Costa Albuquerque (Batuque), Carlos Henrique
Lima Inácio (Balaieiro) e Ronaldo Marques Ramalho (Produtor). Em relação ao pesquisador, tratase de Descartes Gadelha, figura de grande notoriedade local quanto aos maracatus cearenses, dada
sua participação nos grupos como compositor das loas, além de colaborar com a fundação de alguns
grupos, tanto em Fortaleza como em municípios no interior do estado.
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apresenta-se o percurso histórico do maracatu no Ceará, apontando as
mudanças e inovações no decorrer das décadas, sobretudo entre os anos
1937 e 2015. Em seguida, exploram-se as características dos grupos que
participaram do processo de registro solicitado pela prefeitura, indicando
assim as atuais dinâmicas do maracatu na cidade. Na terceira parte, há
uma análise minuciosa sobre o modo de operacionalização das políticas de
patrimônios culturais.
No processo do Inventário para o Registro do maracatu cearense,
buscou-se dar conta de alguns aspectos que sinalizassem a importância dessa
manifestação em âmbito local. Certamente, o processo do Registro de um
bem simbólico implica no entendimento que uma manifestação cultural,
por maior visibilidade social que possua, não é “patrimônio” por ela mesma.
Londres (2000, p. 11-12) afirma que “os bens culturais não valem por si
mesmos. O valor lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e em
função de determinados critérios e interesses historicamente condicionados”.
Assim, para uma manifestação cultural ser patrimonializada, ela precisa ter
sido objeto de uma série de ações e práticas anteriores que irão legitimar seu
reconhecimento institucional.
Sobre essas questões, Cavalcanti (2008, p. 19) pontua que “a
continuidade histórica dos bens culturais, sua ligação com o passado e sua
reiteração, transformação e atualização permanentes tomam-se referenciais
culturais para as comunidades que os mantêm e os vivenciam”. Dessa forma,
todo o material coletado para o Inventátio do maracatu cearense levou em
consideração a importância dessa prática cultural para a memória local,
para os processos identitários de vários indivíduos, bem como a formação
da sociedade brasileira.
Assim sendo, embora tenha havido dificuldades para selecionar os
documentos sobre o maracatu no Ceará, bem como identificar um número
significativo de iniciativas que evidenciam a presença do maracatu cearense
nas ações oficiais do estado e da Prefeitura de Fortaleza, fornecendo assim
elementos importantes para o reconhecimento dessa manifestação cultural
como Patrimônio Cultural de Fortaleza, algumas ações foram identificadas
como importantes, a exemplo da instituição do dia 25 de março como “Dia
do Maracatu”. Daí, constata-se que há três décadas o maracatu cearense
integra o calendário festivo da cidade de Fortaleza. Outro aspecto simbólico
desse fato é que 25 de março é o dia em que se comemora a abolição da
escravidão negra no estado do Ceará, libertação que se deu, como é sabido,
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cinco anos antes da abolição em âmbito nacional. Observa-se, ainda, que a
partir do ano de 2011, por força da Emenda Constitucional n. 72, o dia 25 de
março também foi instituído como feriado estadual no Ceará.
Integrado à comemoração do dia 25 de março como dia do maracatu
cearense, a Prefeitura de Fortaleza iniciou em 2013 uma ação extensiva que
celebra todo dia 25 como dia de Maracatu (Souza, 2014). Assim, a cada
dia 25 um grupo de maracatu de Fortaleza realiza, em locais estratégicos
da cidade, geralmente pontos de grande circulação ou lugares simbólicos,
uma apresentação cultural que visa promover a manifestação cultural. Essa
ação que tem sido intitulada Dia 25 é dia de Maracatu é uma evidência
do reconhecimento por parte do poder público municipal do maracatu
cearense como parte da memória e identidade coletiva da sociedade
fortalezense. Além disso, ainda sobre as celebrações, destaca-se a festa
de Carnaval, quando ocorre em caráter competitivo, a apresentação dos
maracatus, tida como momento de extrema importância para os grupos e
central na dinâmica das festas carnavalescas de rua da cidade de Fortaleza.
Mas para os objetivos deste artigo, um aspeto fundamental a ser
destacado são os conflitos e tensões descortinados no processo do Registro.
Como bem demostrou Cruz (2011, 2013), o campo dos maracatus é
atravessado de disputas e rivalidades, sobretudo porque a apresentação
carnavalesca ocorre em caráter competitivo. Dessa forma, no trabalho
de campo, os pesquisadores se inseriram em uma trama de conflitos,
sendo necessário estabelecer permanentemente esclarecimentos com os
representantes sobre os objetivos da política de patrimônio, especialmente
sobre o papel do pesquisador no que concerne à natureza daquele trabalho.
Para tanto, algumas medidas foram adotadas, tais como explicações
prolongadas sobre a política de patrimônio antes das entrevistas ou mesmo
em ocaisões anteriores à coleta de informações. Certamente, isso não teve
como objetivo resolver todos os conflitos latentes, mas sim transpor dilemas
éticos.
Outro conflito foi em torno da ausência de uma metodologia específica
que orientasse os pesquisadores no processo do Inventário. Diante disso,
uma questão ficou aberta para discussão: em qual categoria o maracatu deve
ser registrado? Seria no Livro de Registro dos Saberes? No Livro de Registro
das Celebrações? No Livro de Registro das Formas de Expressão? Ou no
Livro de Registro dos Lugares?
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A decisão adotada no processo do Inventário, dada a ausência de uma
metodologia específica, foi a dos pesquisadores não categorizarem sozinhos
o maracatu, mas sim definir isso em acordo e sob a orientação dos próprios
detentores do bem cultural em questão. Até porque a pesquisa mostrou
que os sentidos do maracatu cearense são heterogêneos, variando entre os
grupos e brincantes. A ideia é que após a leitura do relatório e de maiores
esclarecimentos sobre a política de registro, os grupos possam contribuir
para a definição de uma ou mais de uma categoria para o maracatu cearense.
Note-se aqui que uma das propostas do relatório foi a de informar e
esclarecer os grupos e brincantes do maracatu cearense sobre as políticas de
patrimônios culturais, uma vez que historicamente as ações da política do
patrimônio cultural imaterial têm êxito somente quando os grupos alvos se
apropriam dela, isto é, das suas noções, conceitos e implicações.
Por fim, um outro aspecto que deve ser destacado é a política de
salvaguarda, aspecto central da política do registro dos bens culturais de
natureza imaterial. A salvaguarda constitui-se em um plano de ações
voltado ao apoio e fomento aos bens patrimonializados. Importa observar
que são ações apreendidas no processo da pesquisa que subsidia a avaliação
do registro. Para tanto, é imprescindível que essas ações sejam idealizadas,
implementadas e avaliadas com a participação direta dos detentores do bem
cultural registrado.
Por fim, uma questão importante para ser refletida é sobre a
efetividade do Registro, pois como bem pontuou Telles (2007), ao tratar da
política de patrimônio em âmbito federal, o Decreto que regulamentou o
Registro não o conferiu competências para atuar como um instrumento de
proteção, mas sim como uma mera ferramenta de identificação, detendo
parco poder para proteger o bem simbólico. Pontua ainda o autor que isso
é ocasionado especificamente pela inexistência no Decreto de restrições à
propriedade intelectual, principalmente ao Registro de saberes, que seria o
modo mais eficaz de proteção.
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PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO RIO DE JANEIRO: UMA
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL CARIOCA?
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN RIO DE JANEIRO: A
CONSTRUCTION OF THE CARIOCA CULTURAL IDENTITY?
Mário Ferreira de Pragmácio Telles1
RESUMO
O presente trabalho pretende analisar a relação entre os bens de natureza imaterial
reconhecidos como patrimônio cultural imaterial do Município do Rio de Janeiro
e a construção da identidade cultural carioca. Como recurso metodológico, será
feito um recorte temporal (2003-2016) e um recorte territorial (bens reconhecidos
na cidade do Rio de Janeiro) para levantar questões sobre a construção de uma
identidade cultural imaginada.
Palavras-chave: Patrimônio cultural imaterial. Identidade cultural carioca.
Proteção legal.
ABSTRACT
This paper work intends to explore the connections between intangible cultural
heritage of the Rio de Janeiro city and a construction of the carioca cultural
identity. As a methodological approach, will be done a time frame (2003-2016)
and a territorial frame (intangible cultural heritage in Rio de Janeiro city) to raise
questions about imagined cultural identity.
Keyword: Intangible cultural heritage. Carioca cultural identity. Legal protection.

INTRODUÇÃO
Na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo a partir de 2003, uma série
de bens culturais de natureza imaterial foi selecionada pela municipalidade

1

Doutorando em Direito pela PUC-RIO.
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e reconhecida como patrimônio cultural carioca2, seguindo uma tendência
estabelecida nacional e internacionalmente, sobretudo a partir dos anos
20003, que visa ao reconhecimento e valorização de tais bens, superando a
noção tradicional de patrimônio – estritamente material – vinculada, desde
o século XVIII (CHOAY, 2001), à preservação de monumentos e feitos
históricos notáveis, que prevaleceu, no mundo ocidental4, até a década de
oitenta do século passado.
Ao passo que tal medida é aplaudida, em razão da inserção dos bens
de natureza imaterial como constituintes da noção hodierna de patrimônio
cultural, surgem dificuldades na adaptação e implementação desse novo
paradigma nas políticas nacionais5 e locais, destacando-se, pelo menos, dois
desafios presentes nesse processo:
a) O primeiro diz respeito à (falta de) “ressonância” (GONÇALVES,
2005) dos bens de natureza imaterial reconhecidos como patrimônio
cultural com os sujeitos detentores/produtores de tais bens, pois, apesar
de recomendado, nem sempre esses participam do processo “oficial” de
patrimonialização conduzido pelo Estado, sendo, não raro, ainda instituído

2

3

4

5

São mais de 26 (vinte e seis) bens de natureza imaterial reconhecidos como patrimônio
cultural carioca. Vale ressaltar que este trabalho não inclui a quase centena de bens imateriais
reconhecidos como patrimônio cultural imaterial (PCI) pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro
– CMRJ, a exemplo do “sotaque carioca” aprovado, por lei, pela CMRJ, em razão de sua patente
inconstitucionalidade, pois tal reconhecimento é prerrogativa do executivo, além da completa falta
de respaldo técnico-científico na seleção de tais bens. Sobre o assunto, vide “Para evitar ‘precedente’,
Paes deve vetar lei que torna sotaque carioca patrimônio imaterial”. Disponível em: <http://oglobo.
globo.com/rio/para-evitar-precedente-paes-deve-vetar-lei-que-torna-sotaque-carioca-patrimonioimaterial-16669386#ixzz3fholHpB5>. Acesso em: 12 jul 2015.
Nacionalmente, através da política voltada ao patrimônio imaterial implementada pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, a partir da edição do Decreto 3551/00 e,
internacionalmente, por intermédio de uma política transnacional capitaneada pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, que ganha força com a
promulgação da Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003, conforme
será analisado mais adiante.
No mundo oriental, a proteção legal às expressões do patrimônio cultural imaterial remonta à
década de 50 do século passado, como, por exemplo, no Japão através da Law for the Proctetion of
Cultural Properties.
Essa dificuldade é relatada no Livro “Heritage Regimes and the States” (BENDIX; EGGERT;
PESELMANN, 2012), em que diversos pesquisadores de nacionalidades distintas falam dos
desafios de manejar essa nova perspectiva de patrimônio e, também, de internalizar, nos respectivos
ordenamentos jurídicos, a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003.
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de “cima para baixo”6, gerando uma lacuna na relação sujeito-patrimônio,
que pode ocasionar, inclusive, o desinteresse direto na preservação; b)
o segundo desafio – que será aprofundado neste trabalho – refere-se às
consequências de uma seleção aleatória (ou oportunista) de tais bens,
descolada de uma política cultural participativa, que possui grande
potencial de forjar uma identidade estática, uniforme, que vai de encontro
aos princípios de valorização da diversidade cultural e fortalecimento das
identidades dos sujeitos, grupos e comunidades envolvidos com os bens.
Este trabalho, é bom ressaltar, não ignora a tensão que envolve esse
processo, considerando que a atividade precípua dos técnicos e instituições
públicas que lidam com o patrimônio cultural é a seleção dos bens que
compõem este “acervo”, sendo possível prever a disputa de memória
entre os diversos grupos que pretendem ver certos bens selecionados ou a
fricção existente entre esse repertório e a construção ou fortalecimento de
identidade, pois o campo do patrimônio é, sim, eivado de intensos conflitos
(VELHO, 2006).
A questão norteadora deste trabalho aponta para outro tipo de
problema: em que medida o reconhecimento oficial de bens que compõem
o patrimônio cultural imaterial (PCI) forja uma identidade cultural estática?
Como esse processo está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, a partir
de 2003, sob o ponto de vista municipal, levando-se em consideração os
bens de natureza imaterial que foram alçados à categoria de patrimônio
cultural desde o surgimento do instrumento do registro de bens de natureza
imaterial?
O presente trabalho pretende, portanto, a partir de um recorte
temporal (2003-2015) e territorial (bens imateriais selecionados no
município do Rio de Janeiro), analisar, a partir do levantamento dos decretos
municipais que reconheceram os bens de natureza imaterial, a relação entre
patrimônio cultural imaterial e identidade, no âmbito do município do Rio

6

Crítica recorrente quando se fala da política “pedra e cal”, ou seja, da política destinada à preservação
de bens materiais, que empreendeu “de cima para baixo” a constituição de patrimônios culturais
materiais, sem a inserção da comunidade nesses processos de patrimonialização.
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de Janeiro, provocando a reflexão acerca de possíveis riscos decorrentes da
construção de uma identidade cultural carioca essencializada7.
Mas para enfrentar esse tema, é necessário, antes, conhecer o
conceito de patrimônio cultural imaterial e compreender, do ponto de vista
epistemológico, onde se localiza essa discussão dentro do Direito, para, só
então, aprofundar as questões e provocações anunciadas anteriormente.

DIREITOS CULTURAIS E DIREITOS HUMANOS: QUESTÕES
EPISTEMOLÓGICAS
A formulação teórica sobre os direitos culturais ainda é bastante
incipiente. Destacam-se os trabalhos de Edwin Harvey (2003; 2014), na
Argentina; Jean-Marie Pontier (1990), na França; Jesús Prieto de Pedro
(2011), na Espanha; Yvonne Donders (2011), na Holanda; Patrice MeyerBisch (2011), na Suíça; Vasco Pereira da Silva (2007), em Portugal; e
Francisco Humberto Cunha Filho (2000), no Brasil; que visam, todos eles,
dimensionar o escopo e o conceito dos chamados direitos culturais.
O tema dos direitos culturais vem sendo tratado, internacionalmente,
como um “filho pródigo” (PEDRO, 2011, p. 43) ou a “cinderela” (NIEC,
1996, p. 268) dos direitos humanos, tendo em vista ter sido desenvolvido
com pouco menos acuro que as demais categorias equivalentes. Assim
defende Jesús Prieto de Pedro (2011, p. 43):
Os direitos culturais vivem o paradoxo de ser um conceito de
sucesso, mas ao mesmo tempo polêmico e insuficientemente
elaborado. [...] Do ponto de vista doutrinal, os direitos culturais
aparecem insatisfatoriamente desenvolvidos, o que os relega à
condição de parentes pobres dos direitos humanos. Não faz muito
tempo, o especialista Janusz Symonides intitulava assim um
trabalho: “Os Direitos Culturais, uma Categoria Negligenciada dos
Direitos Humanos”, e o chamado Grupo de Friburgo, colaborador
da UNESCO na preparação de uma declaração sobre os direitos
7

Essa provocação pode ser simbolizada através do questionamento do que vem a ser “carioca da
gema”, entendido como o “autêntico carioca”, considerando as dificuldades de se utilizar o critério de
autenticidade nas políticas de patrimônio imaterial, tal como é efetivado nas políticas do patrimônio
material. Nesse sentido, o presente trabalho pretende ser provocativo, no intuito de cutucar a gema
(com a vara curta).
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culturais, adotou um título similar para o seminário organizado
em 1991: “Os Direitos Culturais, uma categoria subdesenvolvida
dos Direitos Humanos”.

Patrice Meyer-Bisch (2014, p. 30-31), um dos idealizadores da
referida Declaração de Friburgo, adotada em 2007, comenta o problema da
definição dos direitos culturais:
A Declaração não propõe uma definição geral dos direitos
culturais. Também não há uma definição estabelecida dos
direitos civis, econômicos e sociais. Se essa questão permanece
em aberto, é possível, entretanto, partindo da consideração de
que a identidade é o objeto comum dos direitos culturais, propor
a seguinte definição: Direitos culturais designam direitos e
liberdades que tem uma pessoa, isoladamente ou em grupo, de
escolher e de expressar sua identidade e de ter acesso às referências
culturais, bem como aos recursos que sejam necessários a seu
processo de identificação, de comunicação e criação. (grifo nosso)

Note-se que a identidade, na definição de Meyer-Bisch transcrita
acima, é um elemento central para se compreender os direitos culturais,
sendo um objeto comum de tais direitos.
Esse assunto, recentemente, ganhou relevância internacional,
pois, em 2009, o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas
estabeleceu o mandato de uma especialista independente sobre direitos
culturais – conduzido pela socióloga Farida Shaeed8 – no intuito de: i)
identificar as melhores práticas no campo da promoção e da proteção dos
direitos culturais [...]; ii) identificar possíveis obstáculos à promoção e da
proteção dos direitos culturais [...]; iii) cooperar com os Estados [...], a fim
de promover os direitos culturais e apresentar propostas e recomendações
[...]; iv) estudar a relação entre os direitos culturais e a diversidade cultural
(DONDERS, 2011, p. 75).
É interessante pontuar que essa emergência na definição da categoria
e do escopo dos direitos culturais também vem a reboque da discussão
acerca da diversidade cultural, que foi o tema central da Convenção sobre a
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, promulgada
8

Os relatórios produzidos por Farida Shaeed sobre o tema estão disponíveis na íntegra em: <http://
www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/AnnualReports.aspx>. Acesso em: 16 ago 2015.
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pela UNESCO em 2005, como resposta à homogeneização de bens e
serviços culturais, induzida pelo comércio globalizado, em detrimento da
diversidade cultural.
No Brasil, o trato do tema também é bastante recente. Francisco
Humberto Cunha Filho (2000), José Afonso da Silva (2001), Rodrigo Vieira
Costa (2011) e Allan Rocha de Souza (2012) compõem a doutrina que vem
se dedicando a estudar tais direitos, consolidando uma teoria a esse respeito.
Na importante obra “A ordenação constitucional da cultura”, José
Afonso da Silva (2001. p. 50) exemplifica, a partir da análise da Carta Magna,
o seguinte rol de direitos culturais: a) direito à criação cultural; b) direito
de acesso às fontes da cultura nacional; c) direito de difusão da cultura; d)
liberdade de formas de expressão cultural; e) direito de acesso às fontes da
cultura nacional; e) Liberdade de manifestações culturais; f) Direito-dever
estatal de formação do patrimônio cultural brasileiro e de proteção dos bens
de cultura.
Como se pode notar, não há, nessa lista de José Afonso da Silva (2001),
por exemplo, referências à identidade cultural, tal como propugnado por
Meyer-Bisch (2004), mas é importante frisar que Silva (2001), na intenção
de criar esse rol exemplificativo do que se entende por direitos culturais, fez
uma análise sistemática a partir da Constituição Federal de 1988, a qual, na
época da edição da obra “A ordenação constitucional da cultura”, ainda não
havia sido modificada pelas “três emendas constitucionais da cultura”9, que
alteraram o art. 215 e o art. 216 da CF/88, as quais versam, especificamente,
sobre temas relativos às garantias dos direitos culturais10 e fazem referência
expressas à identidade cultural.
É com base nessa limitação metodológica que Francisco Humberto
Cunha Filho (2011) faz sua proposição de avanço na definição de direitos
culturais no ordenamento jurídico brasileiro. Cunha Filho (2011, p. 125),
reconhecendo o papel fundamental que José Afonso da Silva desempenhou
ao elencar tais direitos culturais, aponta que “a melhor forma de
conhecer direitos e deveres culturais não é a construção de um rol, mas
o entendimento de suas categorias, pois a formulação de criação das leis e
9

10

Emenda Constitucional nº 42/2003, Emenda Constitucional nº 48/2005 e Emenda Constitucional
nº 71/12.
Tratando, basicamente, de três temas, aqui tomados como garantias dos direitos culturais: vinculação
orçamentária à cultura, plano nacional de cultura e sistema nacional de cultura.
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o caráter programático das normas culturalistas lhes dão feição dinâmica”,
sendo, portanto, um trabalho hercúleo atualizar a lista (sempre flutuante)
de tais direitos.
A partir dessa constatação, Cunha Filho (2000, p. 34), analisando,
sobretudo, a Constituição Federal de 1988, defende que direitos culturais
“são aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que
asseguram a seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência
ativa no presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referente
ao futuro, visando sempre à dignidade da pessoa humana”.
Utilizando a definição proposta por Silva (2001)11 e Cunha Filho
(2000)12, entende-se que a preservação do patrimônio cultural é, pois, um
dos direitos culturais consagrados no ordenamento jurídico brasileiro13.
Na esteira de Meyer-Bisch (2014) – que conferiu centralidade à questão
identitária para o entendimento de tais direitos – será investigado, mais
adiante, em que medida a seleção dos bens culturais imateriais que
compõem o patrimônio cultural “oficial”14 de uma localidade pode propiciar
o fortalecimento ou construção de identidade(s), sobretudo a partir do
florescimento da noção, relativamente recente no mundo ocidental, da
categoria do patrimônio cultural imaterial.

PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
Importante ressalvar que a reprodução da dicotomia entre patrimônio
cultural material e patrimônio cultural imaterial é aqui utilizada não só
11

12

13

14

Que incluiu no seu rol (2001, p. 51-52) o (f) direito-dever estatal de formação do patrimônio
cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura.
Que criou a tríade arte-memória-fluxo de saberes, sendo que tanto a categoria “memória”, quanto a
“fluxo de saberes” dão conta da noção hodierna de patrimônio cultural.
Do ponto de vista epistemológico, é interessante observar que, inobstante a corrente que considera
a preservação do patrimônio cultural imaterial como um direito cultural atrelada à ideia de direitos
humanos, a doutrina jurídica brasileira compreende o patrimônio cultural como um bem ambiental,
sendo, portanto, estudado pelo Direito Ambiental, a partir da subárea denominada meio ambiente
cultural. O Direito Ambiental estuda, além do citado meio ambiente cultural, o meio ambiente
natural, o meio ambiente artificial e o meio ambiente do trabalho. Cf. SILVA, José Afonso da. Direito
ambiental constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
Diz-se “oficial” aquele patrimônio que é declarado, reconhecido e/ou selecionado pelo Estado.
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como recurso didático, mas como uma categoria política, no intuito de
demonstrar as relações de poder existentes na escolha e seleção de tais bens
culturais que compõem o patrimônio cultural, sabendo que, do ponto de
vista teórico, não se pode conceber o dito patrimônio cultural material
sem o significado que esse carrega (que é imaterial), tampouco se pode
verificar o patrimônio cultural imaterial sem pelo menos fazer referência,
ou repercutir, a um suporte físico (que é material).
Em tese, não existe a distinção entre patrimônio cultural material e
patrimônio cultural imaterial, sendo que “o Ministério da Cultura e o IPHAN
optaram pela expressão patrimônio cultural imaterial, tendo por fundamento
o art. 216 da Constituição Federal de 1988, alertando, entretanto, para a
falsa dicotomia sugerida por esta expressão entre as dimensões materiais e
imateriais do patrimônio” (CAVALCANTI; FONSECA, 2008, p. 13). Ambas
dimensões, portanto, coexistem num mesmo bem cultural. Nesse sentido,
assevera Maria Cecília Londres Fonseca (2001, p. 191):
Quando se fala em patrimônio imaterial ou intangível, não se está
referindo, propriamente, a meras abstrações, em contraposição a
bens materiais, mesmo porque, para que haja qualquer tipo de
comunicação, é imprescindível suporte físico. Todo signo (e não
apenas os bens culturais) tem dimensão material (o canal físico
de comunicação) e simbólica (o sentido, ou melhor, os sentidos)
– como duas faces de uma moeda.

Mesmo assim, é necessário compreender o surgimento dessa categoria
no contexto brasileiro. No Brasil, os debates acerca da importância da
proteção do patrimônio cultural imaterial se evidenciaram com o visionário
anteprojeto de Mário de Andrade (ANDRADE, 1980), cujo teor dedicava
importância às manifestações e expressões populares15. Apesar de ter sido
elaborado em 1936, as ideias nele contidas só foram retomadas na década de
1970, deixando uma grande lacuna temporal e atrasando significativamente

15

É recorrente na literatura especializada afirmar-se que Mário de Andrade é o grande responsável
pelas ideias contidas no Decreto-lei 25/37, norma instituidora do tombamento, sendo cultuado
também por prever uma considerável preocupação com o que atualmente é denominado de
patrimônio cultural imaterial (terminologia que não era aplicada na época), mormente através da
previsão de proteção para algumas vertentes “novas” do patrimônio, tais como as artes ameríndias
e populares. Sobre o assunto, Cf. CHAGAS, Mário de Souza. Há uma gota de sangue em cada
museu: a ótica museológica de Mário de Andrade. Chapecó: Argos, 2006.
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as ações de proteção ao patrimônio cultural imaterial, pois, é bom ressaltar,
a política que prevaleceu, a partir de 1937, privilegiou o entendimento
restrito de patrimônio histórico e artístico nacional.
Entretanto, os debates ocorridos nas décadas de setenta e oitenta do
século passado culminaram no alargamento do conceito de patrimônio
cultural consolidado pelo artigo 216 da Carta Republicana, consoante
entende Reisewitz (2004, p.99):
Com a Constituição Federal de 1988, o conceito de patrimônio
cultural sofreu sua mais significativa ampliação no que diz
respeito à materialidade ou imaterialidade dos bem culturais
tutelados, indo de encontro à própria concepção atual que se
tem de cultura e ao contrário do Decreto-lei n. 25/1937 e da
Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Cultural e Natural
Mundial, que prestigiaram apenas os bens materiais.

O alargamento constitucional da definição de patrimônio cultural
não negou as noções anteriores, estribadas basicamente no Decretolei 25/37 e na Convenção relativa à Proteção do Patrimônio Mundial,
Cultural e Natural de 1972, mas, ratificando-as, aumentou sua amplitude.
É equivocado pensar que a Carta Magna trouxe uma cisão a esse conceito,
mas, ao contrário, reconheceu expressamente a dimensão imaterial que não
foi contemplada nas constituições anteriores.
Nesse sentido, o caput do art. 216 da CF/88 dispôs que “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 [...]” [grifo nosso].
Em 04 de agosto de 2000, foi editado o Decreto Presidencial nº 3551,
sendo considerado um marco das políticas culturais brasileiras voltadas ao
patrimônio cultural imaterial. Apesar de o Decreto instituir o registro de
bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural
brasileiro e criar o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, não há,
nessa norma, uma definição clara do que é patrimônio cultural imaterial.
Ao contrário dessa norma, a UNESCO, logo em seguida, editou um
documento que foi mais didático e explícito. Em 2003, foi promulgada a
Convenção Para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que definiu,
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para fins dessa Convenção, o que se entende por patrimônio cultural
imaterial:
Artigo 2: Definições Para os fins da presente Convenção, 1.
Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas,
representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que
lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns
casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu
patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se
transmite de geração em geração, é constantemente recriado
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de
sua interação com a natureza e de sua história, gerando um
sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim
para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade
humana. Para os fins da presente Convenção, será levado em conta
apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível com
os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e
com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos
e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável. 2. O “patrimônio
cultural imaterial”, conforme definido no parágrafo 1 acima, se
manifesta em particular nos seguintes campos: a) tradições e
expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio
cultural imaterial; b) expressões artísticas; c) práticas sociais,
rituais e atos festivos; d) conhecimentos e práticas relacionados à
natureza e ao universo; e) técnicas artesanais tradicionais.

A referida Convenção, é bom ressaltar, foi internalizada, no Brasil,
pelo Decreto 5.753/200616, sendo, portanto, um importante referencial
normativo para a temática, além do mencionado Decreto 3551/2000. Como
será visto a seguir, a doutrina jurídica brasileira faz sempre referência a
essas normas para conceituar patrimônio cultural imaterial, sobretudo a
Convenção de 2003, que traz uma definição expressa do que vem a ser PCI.

16

Em consonância com o Decreto Legislativo nº 22, de 1o de fevereiro de 2006. Sobre esse trâmite,
explica-se: essas convenções, quando internalizadas, entram no ordenamento jurídico com força
de lei em sentido estrito. Resumidamente, o Congresso aprova a convenção através de decreto
legislativo e o Presidente da República a promulga, mediante decreto, tendo, a partir de então, força
de lei para os brasileiros.
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A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL
CARIOCA E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO REGISTRO NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Como já referido inicialmente, no Brasil, atualmente, o principal
instrumento voltado à preservação do patrimônio cultural imaterial
é o registro, que seria o equivalente ao tombamento à preservação do
patrimônio cultural material. Permanece atual a constatação formulada por
Rodrigo Vieira Costa (2001, p. 116) de que “ainda não há estudos científicos
sólidos sobre o registro, o que dificulta sua conceituação e a definição de
sua natureza jurídica”. A despeito disso, existe uma iniciativa, ainda tímida,
da doutrina jurídica brasileira de investigar tal instrumento, instituído, em
âmbito federal, desde 2000, pelo Decreto 3551/2000, o qual foi, após esse
marco, replicado em âmbito estadual17 e municipal.
Inês Virgínia Prado Soares (2009, p. 332) entende que o registro é o
“instrumento administrativo específico para [...] tutela” do PCI, surgindo
“para proteger os conhecimentos produzidos coletivamente, que ultrapassam
o plano individual, já que são gerados em determinados contextos culturais
e históricos e se caracterizam pela repercussão social” (2009, p. 332).
Marcos Paulo de Souza Miranda (2006, p. 105) afirma que 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”.
Paulo Affonso Leme Machado (2015, p. 1115), ao fazer a inevitável
comparação com o tombamento, ensina que “no registro haverá um
comportamento do Poder Público de valorização e de promoção do bem
registrado, não pressupondo uma ajuda direta na existência do bem, nem
um controle pelo órgão público do patrimônio cultural”, observando o que

17

Em 2008, apenas 11 estados brasileiros possuíam legislação voltada ao PCI. Sobre isso, vide “O
patrimônio Imaterial no Brasil”, de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti e Maria Cecília
Londres Fonseca (2008, p. 93), que apresenta dados colhidos em 2008. Diante do relativo sucesso
dessas políticas estaduais, é muito provável que esse quadro já tenha mudado, incluindo-se outros
estados com legislação dessa natureza. No estado do Rio de Janeiro, a Lei 6.459, de 03 de junho de
2013 criou o registro em âmbito estadual.
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Rodrigo Vieira Costa (2011, p.118) descreveu como o “princípio da mínima
intervenção”, ou seja, em razão do caráter dinâmico e mutável dos bens
de natureza imaterial, o registro não deve interferir diretamente no bem,
respeitando, dessa forma, a sua feição processual18.
Feita uma breve exposição do que a doutrina jurídica brasileira
vem pensando acerca do registro, passa-se, então, a analisar as normas
instituidoras desse instrumento no âmbito do município do Rio de Janeiro19.
Três normas dão respaldo a esse mecanismo: um Decreto de 2003,
uma Lei de 2005 e, ainda, uma Lei Complementar de 2011.
Em 21 de julho de 2003, foi editado o Decreto 23.162, de lavra do
prefeito César Maia, que instituiu o registro de bens de natureza imaterial
que compõem o patrimônio cultural carioca. Com clara inspiração no
Decreto Presidencial 3551/00, inclusive por ter sido concebido por um ato do
executivo, o referido Decreto Municipal criou, por exemplo, os quatro livros
de registro: saberes, atividades e celebrações, formas de expressão e lugares.
É importante ressaltar, contudo, que esse Decreto Municipal reproduz
algumas imperfeições do Decreto Presidencial, como a manutenção do
requisito da continuidade histórica, assim como a impossibilidade de
qualquer pessoa física solicitar o registro.
Logo em seguida, em 2005, foi editada a Lei 3.947, que ratificou a
instituição do registro de bens de natureza imaterial em âmbito municipal,
dando respaldo legal ao instrumento que já havia sido criado, com redação
bastante similar, pelo Decreto 23.162/2003.
Além disso, houve uma terceira previsão do registro, por norma
municipal, através da promulgação da Lei Complementar 111/2001, que
instituiu o Plano Diretor da Cidade, dispondo, no art. 132, que “o registro e
a declaração dos bens de natureza imaterial” são instrumentos básicos para
a proteção do patrimônio cultural. O registro, segundo o Plano Diretor,
18

19

Isso se dá de forma ideal e hipotética, pois o simples reconhecimento já é uma interferência. Dentro
dessa construção doutrinária, merece destaque o trabalho de Hermano Queiroz (2014), que defende
a eficácia do registro na proteção do patrimônio cultural imaterial, em muito negada pelo caráter
não intervencionista do registro.
Apesar de, durante muito tempo, ter ecoado a dúvida acerca da possibilidade do município poder
legislar em matéria de patrimônio cultural (pois não constava expressamente no art. 24 da CF/88),
atualmente isso é matéria ultrapassada, em razão da interpretação conjugada com o art. 30 da
CF/88, que permite ao município criar suas próprias leis sobre patrimônio, desde que seja assunto
de interesse local e observada a norma geral instituidora.
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é considerado um instrumento de política urbana (art. 37, IV, l), mais
especificamente um instrumento básico da gestão ambiental e cultural,
sendo compreendido, ainda, como uma ação estruturante da política urbana
(art. 199).
Além de ratificar a redação trazida pelas normas anteriormente
citadas no art. 144, o Plano Diretor ainda traz uma importante exigência
para a seleção dos bens de natureza imaterial, qual seja, “[...] o registro e
declaração de bens de natureza imaterial serão precedidos de estudos
técnicos elaborados pelo órgão de tutela do Patrimônio Cultural, submetidos
ao Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural” (art. 133),
o que evitaria a declaração oportunista ou aleatória de bens culturais de
natureza imaterial sem um respaldo técnico-científico.

PATRIMÔNIO CULTURAL CARIOCA: OS BENS DE NATUREZA
IMATERIAL REGISTRADOS PELO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO (2003-2016)
O “espírito carioca”, o “modus vivendi” carioca e a “identidade carioca”
são termos recorrentes nos decretos que embasaram o reconhecimento dos
bens de natureza imaterial como patrimônio cultural carioca.
Esse manejo “criacionista” do que vem a ser o patrimônio cultural
carioca, a partir de uma identidade cultural, relembra a discussão acerca
do papel estratégico do patrimônio cultural na construção das nações
e, por conseguinte, das identidades nacionais. Como já mencionado
anteriormente, o conceito de patrimônio foi formulado no final do século
XVIII, tendo como pano de fundo, justamente, a questão nacional.
Para tentar compreender esse fenômeno histórico aplicado à construção
da identidade carioca, utiliza-se a noção de comunidade imaginada,
defendida por Benedict Anderson (1983), que versa, resumidamente, que o
nacionalismo é uma ficção construída historicamente, um artefato cultural.
O antropólogo argentino Néstor Garcia Canclini (1994, p. 98), em artigo
publicado no número 23 da prestigiada Revista do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, corrobora com essa ideia defendida por Anderson
ao dizer que os “suportes concretos e contínuos do que se concebe como
nação (território, a população e seus costumes etc.) em boa parte o que se
considera como tal é uma construção imaginária”.
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Atualmente, diante da crise do nacionalismo escancarada pelos
próprios autores citados anteriormente (ANDERSON, 1983; CANCLINI,
1998), os processos de patrimonialização que se baseiam nos ditos valores
nacionais para se constituírem estão fadados ao insucesso. Mesmo assim, em
alguns casos, as políticas públicas brasileiras ainda se valem desse critério (o
critério nacional e, de certa maneira, por influência desse, o critério estadual
e municipal) de valoração. Isso decorre, em boa parte, como pode ser visto
neste trabalho, da própria legislação que se encontra desatualizada, a qual
concebe, em seus dispositivos, exigências (questionáveis, por certo) como a
de relevância nacional e/ou valor nacional, tal como prescreve a legislação
federal que cria os instrumentos de proteção ao patrimônio cultural
brasileiro, dentre eles o registro.
Como é muito comum que a legislação municipal seja uma cópia
mal feita da legislação federal, esse resquício também pode ser encontrado
nos instrumentos criados pelos municípios, dentre eles os mecanismos de
preservação do patrimônio cultural do Rio de Janeiro.
Esses preceitos ainda são remanescentes de uma época, principalmente
dos primeiros anos de atuação do SPHAN20, na qual o valor nacional
era o principal critério de incorporação de bens culturais aos chamados
patrimônios nacionais ou patrimônio histórico e artístico nacional. Vale
repetir que essa seleção de bens culturais fazia parte de uma tentativa de
formar os tais “suportes concretos e contínuos” (CANCLINI, 1994) da
nação brasileira. Nesse sentido, Márcia Chuva (2009, p. 61) esclarece que
“o SPHAN buscou identificar a ‘porção construída’ do Brasil e, dessa forma,
ajudou a ‘edificar’ uma nação”.
Essa intenção de construção de uma narrativa nacional através dos
bens culturais (patrimônio) selecionados pelo Estado é assim entendida por
Chuva (2009, p. 61): “Sem dúvida, as práticas de preservação cultural fazem
parte do amplo processo de construção da nação [...], podendo mesmo ser
compreendidas como um dos meios de construção daquela autoimagem ou

20

O IPHAN sofreu algumas alterações em sua estrutura regimental e denominação, de acordo com
a seguinte cronologia: Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN (1937 1946); Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – DPHAN (1946 - 1970); Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (1970 - 1979); Secretaria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – SPHAN (1980 - 1990); Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural –
IBPC (1990 - 1994); Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (1994 - 2009).
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de materialização no espaço de uma história nacional”. Assim – com base na
introjeção do ideário do valor nacional, através da replicação e adaptação à
ideia de valor local – a identidade e o patrimônio cultural carioca também
seriam ficções?
Fabíola Cardoso (2007, p. 205), analisando o pensamento de Stuart
Hall (2005) sobre a questão nacional, entende que “a globalização produziu
um efeito pluralizador sobre as identidades, [...] fazendo emergir outras
formas mais particularistas de identificação cultural. Como resistência, [...]
as identidades locais e as mais particularistas estão sendo reforçadas”. É o
que se pode verificar no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo no
atual contexto dos grandes eventos globais, como a Copa do Mundo de 2014
e as Olimpíadas de 2016.
Desde 2003, quando foi instituído o instrumento do registro em
âmbito municipal, cerca de 26 (vinte e seis) bens de natureza imaterial
foram integrados no rol de patrimônio cultural imaterial carioca21.
Para fins de melhor compreensão em termos de políticas culturais,
essa seleção de bens culturais, que se iniciou em 2003, pode ser dividida
em dois períodos: a) Governo César Maia, compreendendo dois mandatos
(2000-2004 e 2005-2008); b) Governo Eduardo Paes, também em dois
mandatos (2009-2013 e 2014-atualmente).
Sob a égide dos últimos cinco (dos oito) anos do Governo César
Maia (2000-2008), foram selecionados 12 (doze) bens de natureza imaterial,
a saber: 1) Sítio Cultural de Ipanema; 2) Banda de Ipanema; 3) Ofício de
fotógrafo ambulante “lambe-lambe”; 4) Beco das Garrafas, 5) Cordão da Bola
Preta; 6) Música “Quem não chora não mama”; 7) Bossa Nova; 8) Torcida
do Flamengo; 9) Escolas de Samba; 10) Obra Musical de Pixinguinha; 11)
Obra literária de Machado de Assis; e 12) Cine Paissandu.
No segundo período, ao longo de seis anos do Governo de Eduardo
Paes (2009-atualmente), foram selecionados 16 (dezesseis) bens de natureza
imaterial: 1) Festas que cultuam Iemanjá, realizadas nas praias da cidade do
Rio de Janeiro; 2) Grupos de Foliões Carnavalescos denominados “Clóvis”
ou “Bate-bolas”; 3) Atividade de vendedor ambulante de mate, limonada e
21

Essa lista pode ser ampliada, por exemplo, se for considerada cada uma das 21 (vinte uma) atividades
econômicas tradicionais e notáveis reconhecidas como patrimônio cultural carioca ou os bares e
botequins tradicionais reconhecidos nas duas declarações.
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biscoito de polvilho nas praias cariocas; 4) Bares e botequins tradicionais
(Cadastro e segunda declaração); 5) Choro; 6) Quiosque do Português;
7) Mercadão de Madureira; 8) Torcidas dos clubes de futebol da cidade;
9) Partida de futebol Fla-Flu; 10) Baile Charme; 11) Gols do Zico, feitos
no Maracanã; 12) Procissão de São Sebastião e Benção dos Barbadinhos;
13) Marchinha de Carnaval; 14) Frescobol; 15) Atividades econômicas
tradicionais e notáveis da Rua da Carioca; e 16) Atividades econômicas
tradicionais e notáveis de outras localidades.
A análise dessa lista de bens de natureza imaterial reconhecidas
como patrimônio cultural carioca pode gerar uma série de interpretações e
questionamentos referentes à construção de identidade. Uma delas é aquela
que denuncia o papel do patrimônio cultural como um discurso formador
de uma identidade cultural essencializada.
Considerando os dois recortes temporais aqui mencionados, numa
primeira análise, tem-se a impressão de que o primeiro período reconheceu
bens ligados à classe dominante, enquanto o segundo período não. É que ao
passo que é possível atrelar certos bens de natureza imaterial à elite branca
carioca, sobretudo da zona sul da cidade, tais como a Bossa Nova, o Beco
das Garrafas, o Sítio Cultural de Ipanema, a banda de Ipanema e o Cine
Paissandu – selecionados, repita-se, no primeiro período, de César Maia –
pode-se identificar, por outro lado, bens de natureza imaterial conectados
à periferia da cidade e/ou ligados à cultura negra – selecionados e assim
identificados, de forma explícita, no período de Eduardo Paes – a exemplo
do Bate-Bola, do Mercadão de Madureira, do Baile Charme e das Festas de
Iemanjá.
Entretanto, acredita-se que tal hipótese não se sustenta, considerando
que é possível verificar bens ligados à periferia e à cultura negra no primeiro
período (Bola Preta, Escolas de Samba), assim como bens de natureza
imaterial ligados à elite branca e à zona sul da cidade, no segundo período
(Frescobol e Quiosque do Português).
Esse, aliás, não é o ponto.
A questão central é que é possível identificar, sim, de forma explícita
nos decretos que reconhecem tais bens de natureza imaterial como
integrantes do patrimônio cultural carioca, a partir de elementos que são
baseados numa identidade cultural carioca, independente de qual período
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seja, a construção do patrimônio cultural como um discurso, que é manejado
pela municipalidade de forma consciente e estratégica.
Esse discurso fica mais evidente quando não há participação popular
nesses processos de patrimonialização, ou seja, quando esse reconhecimento
não parte dos sujeitos detentores/produtores do bem de natureza imaterial,
mas, sim, do Estado, que forja, a partir de uma intencionalidade, o
patrimônio cultural da comunidade imaginada carioca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de uma questão epistemológica inicial, o presente trabalho
analisou o locus de estudo do patrimônio cultural, apresentando a ideia de
se compreender o tema a partir dos direitos culturais, os quais, por sua vez,
podem ser considerados como uma categoria subdesenvolvida dos direitos
humanos.
Após, investigou-se como vem sendo compreendido o conceito
de patrimônio cultural imaterial, no Brasil, levando-se em consideração
as principais normas criadas a partir dos anos 2000 e a recente produção
da doutrina jurídica brasileira. Com isso, trabalhou-se para compreender
a seleção dos bens de natureza imaterial reconhecidos como patrimônio
cultural carioca.
A provocação trazida no presente trabalho (cutucando a gema
carioca) teve a intenção de investigar justamente a constituição restrita e não
participativa desse patrimônio, alertando aos perigos de se naturalizar ou
essencializar uma identidade carioca que vem sendo um elemento central
na construção oficial do patrimônio cultual do município do Rio de Janeiro.

REFERÊNCIAS
ANDRADE, Mário de. Anteprojeto de Mário de Andrade. In: BRASIL.
Ministério da Cultura. Proteção e revitalização do patrimônio cultural
no Brasil: uma trajetória. Brasília: Sphan/Pró-Memória, 1980.
ANDERSON, Benedict. Imagined communities. Reflections on the origin
and spread of nationalism. London: Verso, 1991.
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO RIO DE JANEIRO: UMA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
CULTURAL CARIOCA?

| 221

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. Disponível em: <http://www.iphan.gov.br>. Acesso em: 10 jul.
2014.
BASTOS, Isabela. Venda em bloco de casarios históricos da Rua da Carioca
pode despejar lojas centenárias. Disponível em: < http://oglobo.globo.
com/rio/venda-em-bloco-de-casarios-historicos-da-rua-da-carioca-podedespejar-lojas-centenarias-5943908>. Acesso em: 11 jul. 2014.
BENDIX, Regina F.; EGGERT, Aditya; PESELMANN, Arnika (orgs).
Heritage regimes and the State. Gottingen studies in cultural property, vol.
6, Universitatssverlag Gottingen, 2012.
CANCLINI, Néstor Garcia. O patrimônio cultural e a construção imaginária
do nacional. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, revista
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN/Minc,
n. 23, p. 95-115, 1994.
CARDOSO, Ricardo José Brügger. O corredor cultural como espaço
propulsor da revitalização do centro da cidade do Rio de Janeiro. Revista
Confluências, Rio de Janeiro, v 4. n. 1, 2005.
CARDOSO, Fabíola. Diversidade cultural e identidade nacional: aspectos da
política federal de Registro de bens culturais de natureza imaterial. In: Iphan.
Patrimônio: práticas e reflexões (Edições do Programa de Especialização em
Patrimônio - PEP/Iphan-Unesco). Rio de Janeiro: Iphan/COPEDOC, 2007.
CASTRO, Sônia Rabello de. O Estado na preservação dos bens culturais.
Rio de Janeiro: Renovar, 1991.
CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro; FONSECA, Maria Cecília
Londres. Patrimônio imaterial no Brasil. Brasília: UNESCO, Educarte,
2008.
CHAGAS, Mário de Souza. Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica
museológica de Mário de Andrade. Chapecó: Argos, 2006.
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: UNESP, 2001.
CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Os arquitetos da memória – sociogênese
das práticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil (anos 19301940). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009.
222 |

Mário Ferreira de Pragmácio Telles

COSTA, Rodrigo Viera. A dimensão constitucional do patrimônio
cultural – o tombamento e o registro sob a ótica dos direitos culturais. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como direitos
fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. Brasília, DF: Brasília
Jurídica, 2000.
DONDERS, Yvonne. A cinderela encontra seu príncipe – a especialista
independente no campo dos direitos culturais. Revista Observatório Itaú
Cultural / OIC n.11 (jan./abr. 2011) – São Paulo: Itaú Cultural, 2011.
FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo – trajetória
da política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005.
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A retórica da perda. Rio de Janeiro:
Ed. UFRJ, IPHAN, 2002.
________. Ressonância, materialidade e subjetividade: as culturas como
patrimônios. Horizontes Antropológicos. vol.11 n.23. Porto Alegre. Jan/
Jun. 2005.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10 ed. Rio de
Janeiro: DP&A, 2005.
HARVEY. Edwin R. La financiación de la cultura y de las artes: Iberoamérica
en el contexto internacional (instituciones, politicas públicas y experiencias).
Madri: Datautor, 2003.
__________. Los derechos culturales - Instrumentos normativos
internacionales y políticas culturales nacionales. Disponível em: < http://
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/Discussions/May2008/
EdwinRHarvey.pdf>. Acesso em 10 jul. 2014.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23. ed.
São Paulo: Malheiros, 2015.
MEYER-BISCH, Patrice; BIDAULT, Mylène Bidault (orgs). Afirmar
os direitos culturais – comentário à declaração de Friburgo. Editora
Iluminuras, 2014.
MIGUEZ, Luiza. No caminho da ordem. Revista Piauí. Edição 74. Nov.
2012.
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO RIO DE JANEIRO: UMA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
CULTURAL CARIOCA?

| 223

NIEC, H (ed.). Cultural rights and wrongs – a collection of essays in
commemoration of the 50th anniversary of the Universal Declaration of
Human Rights. Paris: UNESCO publishing, 1998.
PEDRO, Jésus Prieto de. Direitos culturais, o filho pródigo dos direitos
humanos. Revista Observatório Itaú Cultural / OIC n.11 (jan./abr. 2011) –
São Paulo: Itaú Cultural, 2011.
QUEIROZ, Hermano Fabrício Oliveira Guanais e. O registro de bens
culturais imateriais como instrumento constitucional garantidor de direitos
culturais. Dissertação apresentada ao curso de Mestrado Profissional do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. PEP/IPHAN, 2014.
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5. ed. São Paulo:
Malheiros, 2004.
SILVA, Vasco Pereira da. A cultura a que tenho direito: direitos
fundamentais e cultura. Lisboa: Almedina, 2007.
SOUZA, Allan Rocha de. Direitos culturais no Brasil. Rio de Janeiro:
Azougue, 2012.
STUDART, Vítor Melo; MENEZES, Thiago A. Proteção do patrimônio
cultural: o caso da farmácia Oswaldo Cruz – Fortaleza/CE. In: CUNHA
FILHO; Francisco Humberto; AGUIAR, Marcus Pinto; JÚNIOR, Vicente
de Paulo Augusto de Oliveira. Direitos culturais: múltiplas perspectivas.
Vol. I. Fortaleza: Ed. UECE/UNIFOR, 2014.
TELLES, Mário Ferreira de Pragmácio. O registro como forma de proteção
do patrimônio cultural imaterial. Revista CPC, São Paulo, n.4, p.40-71,
maio/out. 2007.
VELHO, Gilberto. Patrimônio, negociação e conflito. Revista Mana:
estudos de antropologia social. v. 12, n. 1, Rio de Janeiro, abr. 2006.

224 |

Mário Ferreira de Pragmácio Telles

POSFÁCIO

De certo, a Constituição de 1988 deu expressiva ênfase à questão do
patrimônio cultural, uma vez que ampliou disposições normativas e, dessa
perspectiva, abriu possibilidades para a garantia de direitos culturais. Neste
cenário, a proteção do patrimônio cultural ganhou notoriedade, sobretudo
nas últimas décadas, quando foram ampliadas as discussões para a
dimensão imaterial do patrimônio. Note-se aqui a promulgação do Decreto
3.551 de 4 de agosto de 2000, consolidando-se como marco histórico ao
instituir no Brasil o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI).
Estabeleceu-se a partir de então uma nova forma de atuação do Estado em
relação aos bens simbólicos imateriais brasileiros, propiciando a valorização
de manifestações culturais, além da ampliação de direitos e do escopo de
atuação das políticas culturais no país.
Mas uma manifestação não é patrimônio por ela mesma, conforme
afirmam diversos estudiosos da área, sobretudo antropólogos dedicados à
apreensão dos processos de significação em torno dessas políticas culturais.
Nesta seara, mecanismos de legitimação são acionados pelos detentores
da prática para firmar a importância do bem para a história, memória e
identidade das comunidades que as atualizam permanentemente a partir
de suas lógicas criativas. Grife-se aqui o caráter dinâmico e histórico de um
bem simbólico. Sublinhe-se ainda a dimensão identitária, uma vez que as
práticas culturais ganham vida a partir dos sentidos que seus detentores lhes
dão.
Portanto, um olhar para o campo do patrimônio, para além de seus
aspectos jurídicos e institucionais, revela tensões, contradições e disputas
em torno do Estado e da sociedade civil. Invariavelmente permanentes
processos de negociação surgem em torno dos significados dessas práticas
Posfácio
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culturais quando se realiza a patrimonialização do bem simbólico, seja a
partir do Tombamento ou Registro.
Dada a questão, inúmeros estudos acadêmicos, com diferentes
perspectivas teóricas, vêm surgindo nas últimas décadas na tentativa
de compreender o campo do campo do patrimônio em suas múltiplas
dimensões. Destaca-se, portanto, os artigos que conformam a presente
coletânea. Com posições analíticas distintas, em seu conjunto, visam
compreender desde os usos do Tombamento como forma de acautelamento
aos processos identitários que se revelam no cerne destes processos, bem
como a própria política, isto é, seus modos de operacionalização no contexto
brasileiro. Posta a questão, em linhas gerais, a finalidade dos artigos é
propiciar reflexões e problematizações que colaborem para o avanço das
discussões no campo do patrimônio.
Danielle Maia Cruz1
Organizadora

1

Membro permanente do corpo docente da Universidade de Fortaleza. Mestra e Doutora em
Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Realizou estágio na New York University
(NYU) no ano de 2012 com a pesquisa Maracatu New York: fluxos transnacionais entre Brasil e
Estados Unidos. Pesquisadora do Laboratório de estudos da Cidade (LEC) da Universidade Federal
do Ceará. Pesquisadora do núcleo multidisciplinar de Avaliação de Políticas Públicas - NUMAPP,
criado pelo Programa de Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas Públicas- MAPP da
Universidade Federal do Ceará. Pesquisadora também do Laboratório de Estudos e Pesquisa
em Afrobrasilidade, Gênero e Família - NUAFRO , vinculado a Universidade Estadual do Ceará
(UECE). Autora do livro Maracatus no Ceará: sentidos e significados. Pesquisa temas relacionados
a políticas culturais, cultura, processos Identitários e patrimônio. Parecerista das revistas Pensar
e Aval - Avaliação de Políticas Públicas. Desenvolve consultorias técnicas na mesma área dos
interesses de pesquisa. Atuou como coordenadora do projeto de Regularização Patrimonial (registro
do maracatu cearense como patrimônio imaterial da cidade de Fortaleza).
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APRESENTAÇÃO

É com grande alegria que apresentamos o e-book Direito, Políticas,
Economia e Fomento à Cultura, no bojo das publicações decorrentes do IV
Encontro Internacional de Direitos Culturais (IV EIDC), coordenado pela
Vice- Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (VRPPG), promovido pelo
Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade
de Fortaleza (PPGD/UNIFOR) e pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em
Direitos Culturais (GEPDC). Trata-se mais especificamente de coletânea de
artigos submetidos ao evento. Aprovados por Comissão Científica específica,
foram apresentados, na capital cearense, no mês de outubro de 2015.
Com o tema “Conflitos Culturais: Como resolver? Como conviver?”,
os debates a respeito da afirmação, da promoção e da proteção dos direitos
culturais foram ampliados. Nos Simpósios Temáticos 3 e 6, alcançaram-se
as dimensões política, econômica e normativa da cultura, na medida em
que se relacionam aos mecanismos jurídicos e sociais de fomento à cultura,
tais como fundos, leis de incentivos fiscais, editais, dotação orçamentária,
colegiados culturais e soluções alternativas. Constituem pesquisas tanto de
princípios e experiências de gestão pública da cultura quanto da privada,
relacionados aos direitos culturais.
No primeiro trabalho, “Análise econômica do incentivo público ao
consumo cultural”, Mariana Holanda Orcajo problematiza a concepção do
benefício do Vale Cultura, no âmbito do Programa de Cultura do Trabalhador
do Ministério da Cultura. A gestão e as políticas federais de cultura também
são temas de outros dois artigos. Em “O discurso jurídico transforma ou
reproduz a tradição? O caso da contenção no CNPC”, de Anne Reis Batista
Nascimento, um estudo de caso a respeito da competência do Conselho
Nacional de Políticas Culturais (CNPC) é o pano de fundo para discutir a
participação e o controle social nesse setor.
Apresentação
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No artigo “O pacto federativo nas políticas culturais e seus
instrumentos”, Frederico Augusto Barbosa da Silva e Eliardo França Teles
Filho aprofundam análise a respeito da gestão federal da cultura no governo
Dilma, sem deixar de rememorar o legado do seu antecesso, Lula. Erik
Henrique da Costa Nunes, Vinicius Gomes Saboya e Felipe Felix e Silva
propõem uma análise entre economia e arte, por meio do artigo “Mercado
de artes e estado pluriétnico: relações no contexto pós-moderno”. Eventos
municipais de cultura e arte são, por fim, o objeto do trabalho de Paulo
Espíndola Silva, em “O festival de jazz e blues de Guaramiranga e o papel da
cultura como plataforma de desenvolvimento local”.
Do plano municipal ao federal, questões relativas à forma como os
recursos públicos para a cultura são distribuídos entre os agentes culturais
estão presentes ao longo dos trabalhos desta publicação. Esperamos que,
com a disponibilidade desses textos ao público, os debates iniciados no
IV EIDC possam fundamentar não só a produção de conhecimento nesse
campo mas também a reflexão de gestores e produtores a respeito do pleno
exercício dos direitos culturais. Boa leitura a todo(a)s!
Fernanda Laís de Matos1
Organizadora

1

Especialista em gestão cultural pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)/
Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ)/Ministério da Cultura (MinC) e formada em Direito
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Durante a graduação, foi bolsista
do Programa de Recursos Humanos nº 36 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocomustíveis (ANP) - PRH 36 e premiada, na ocasião dos 10 anos do programa, pela monografia
escrita. Foi pesquisadora-bolsista do Projeto de Pesquisa Interações entre Direitos Fundamentais
e Tributação (PPDFT), no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), cujo resultado foi a
publicação do livro &quot;Tributação e Direitos Fundamentais: conforme a jurisprudência do STF
e do STF&quot;. Trabalhou no Centro de Estudos (CETES) da Procuradoria-Geral do Distrito
Federal (PGDF). Atualmente é Analista Técnico-Administrativa do MinC, lotada na Representação
Regional Nordeste (RRNE/GM/MinC), sediada em Pernambuco, e atua no acompanhamento de
políticas públicas para cultura. Nessa área, tem experiência com os temas de direitos culturais e do
Sistema Nacional de Cultura, por meio de estudos, pesquisas, oficinas, palestras e atividades afins.
Também foi professora da Pós-Graduação em Produção Cultural da Universidade Potiguar (UnP).
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PREFÁCIO

Este livro nasceu do encontro de perspectivas analíticas e
metodológicas muito diversas. O tema “Direito, Políticas, Economia e
Fomento à Cultura” de partida não sugere nenhuma homogeneidade de
foco teórico, tratamento metodológico ou empírico. Os textos apresentados
interditam a linearidade e sugerem uma multiplicidade de enfoques, como
que rememorando as complexidades da cultura, de questões e planos
conceituais que interligam o direito e a ação pública e, especialmente,
nos seus desdobramentos nas formas das economias e dos problemas de
fomento aos processos da criatividade cultural.
O conjunto de textos que compoe o livro capta essa complexidade e
cada uma de suas partes sai em busca da descrição da paisagem institucional
e material que expressa os dinamismos culturais. As interpretações não
param aí, pois trazem sempre uma perspectiva crítica que não envolve
apenas entendimento, mas as possibilidades de ação, de ataque frontal
ou mesmo de insinuaçoes sobre como lidar com os problemas propostos,
digamos assim, pelas insuficências dinâmicas da cultura.
O quadro de fundo de cada interpretação varia muito. Os temas se
movimentam entre o local e o nacional, entre as materialidades duras da
economia e a plasticidade da arquitetura político-institucional, entre as
preferências individuais no que se refere à decisão de fruir bens de cultura
e as decisões coletivas para estimular mercados e, ainda, entre a arte – seria
possível falar de arte fora da política moderna? – e a explosão proposta pelo
pós-moderno.
Como não poderia deixar de ser, uma articulação sutil e múltipla
entre as dimensões simbólica e material percorre os textos desse livro.
Entretanto, uma ideia, ou indagação, dá sentido de unicidade ao que é, pelo
menos aparentemente, caótico. Como poderia a arquitetura jurídico-política
equacionar o dilema árido das garantias e proteções dos direitos culturais,
Prefácio
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minimizando conflitos ideológicos e de interesses, proporcionando a
possibilidade da convivencialidade dos diferentes? E, ainda, pode-se
traduzir esta ideia central em outra ainda mais simples e contundente:
como relacionar a super-estrutura jurídico-política com a infra-estrutura
econômica da cultura, sendo que esta sempre é mais tímida, de forma a
universalizar os direitos em um quadro de escassez e conflito?
O resultado desse conjunto de reflexões tem a aparência de um
caleidoscópio e sua leitura será um exercício valioso para aqueles que se
interessam pelos direitos e pelas políticas culturais, pelas suas cores e sons,
mas também pelas suas quase infinitas graduações e modulações.
Frederico Augusto Barbosa da Silva1
Organizador

1

Possui graduação em Ciências Sociais (Antropologia Social e Sociologia), Mestrado e Doutorado
em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB). Atualmente é professor do Mestrado em
Direito e Políticas Públicas no Centro Universitário de Brasília (UniCeub) e pesquisador do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Atua no acompanhamento e pesquisa na área
de políticas públicas sociais e culturais. Realizou pesquisas avaliativas de programas e políticas
culturais, sociologia e economia da cultura, realizou planejamento de programas e ações na área
pública, produção de indicadores de acompanhamento da ação pública. Atualmente desenvolve
trabalhos relacionados às práticas culturais, a sociologia da ação pública, análise de políticas
públicas e financiamento cultural.
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ANÁLISE ECONÔMICA DO INCENTIVO PÚBLICO AO CONSUMO
CULTURAL
ECONOMIC ANALYSIS OF PUBLIC POLICIES TOWARDS
CULTURAL CONSUMPTION
Mariana Holanda Orcajo1
RESUMO
O presente artigo visa analisar as formas de fomento público à cultura, observando
o tipo de incentivo quanto à finalidade da legislação, reconhecendo que essa pode
ter finalidade de fomento à produção cultural, à divulgação cultural ou ao consumo
cultural. A análise tem a finalidade de possibilitar o reconhecimento do incentivo
estatal ao consumo cultural, mais especificamente em relação ao incentivo de
que trata a Lei nº 12.761, de 27 de dezembro de 2012. A Lei trata do Programa de
Cultura do Trabalhador e do vale-cultura. O estudo busca observar as possíveis
repercussões que tal incentivo pode gerar na economia da cultura. O estudo das
repercussões econômicas das políticas publicas de incentivo ao consumo cultural
pode possibilitar a análise da viabilidade e eficiência dessas ações estatais enquanto
ferramentas eficazes na correção de possíveis falhas de mercado. O incentivo
público ao consumo cultural visa possibilitar o acesso e a fruição dos produtos
e serviços de cultura, garantindo assim o direito constitucionalmente previsto de
pleno acesso aos meios culturais. Entretanto, o estímulo ao consumo pode gerar
um desequilíbrio econômico em relação à oferta e à procura de determinados
bens culturais, podendo causar um aumento de preço. O presente estudo visa
observar o incentivo ao consumo de bens de cultura por meio de vale-cultua ou
cheque-cultura e a sua repercussão, positiva ou não, no meio cultural. O presente
estudo tem caráter analítico e visa contribuir para um mais claro entendimento
do funcionamento das políticas públicas que visam fortalecer a liberdade e o
pluralismo cultural, a fim de garantir a existência de ações estatais cada vez mais
fieis aos princípios constitucionais.
Palavras-chave: Cultura. Vale-cultura. Políticas públicas. Consumo cultural.
ABSTRACT
This article aims to analyze the forms of public promotion of culture, noting the
type of incentive as well as the purpose of the legislation, recognizing that it may
have funding purpose to cultural production, cultural dissemination or cultural
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consumption. The analysis is intended to facilitate the recognition of public policies
towards cultural consumption, specifically focusing in Law nº. 12.761, of 27
December 2012. The Act deals with the Workers’ Culture Programme and vouchers
culture. The study aims to observe the possible repercussions that such incentives
can generate in the cultural economy. The study of the economic impact of public
incentives to use cultural policies can enable the analysis of the feasibility and
efficiency of these state actions as effective tools to correct possible market failures.
The public encouragement of cultural consumption aims to provide access and the
enjoyment of goods and culture services, thus ensuring constitutionally provided
right to full access to cultural resources. However, stimulating consumption may
generate economic imbalance in relation to the supply and demand of certain
cultural goods, may cause a price increase. This study aims observe encouraging
the consumption of culture goods through vouchers or check-worshiping culture
and its impact, positive or not, in the cultural milieu. This study is analytical and
aims to contribute to a clearer understanding of the functioning of public policies
to strengthen the freedom and cultural pluralism.
Keywords: Culture. Voucher. Public Policies. Cultural Consumption.

INTRODUÇÃO
O acesso às fontes de cultura nacional e o pleno exercício dos direitos
culturais são direitos previstos na Carta Magna brasileira que, em seu artigo
215, define que o Estado apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais. A importância da cultura, como direito fundamental
a ser exercido pelos cidadãos, fica evidenciada na vasta legislação pátria que
visa promover e proteger o meio cultural como patrimônio social.
Para exercício de direito previsto em lei, entretanto, muitas vezes,
não basta a simples declaração de determinado bem social como direito
fundamental conferido aos cidadãos. É necessário que haja uma postura
ativa e eficiente das organizações sociais, sejam essas estatais ou não, no
sentido de promoção e viabilização do efetivo exercício de tal direito.
Nesse sentido, no âmbito da ação estatal, surge o que a Constituição
Federal de 1988 denominou de garantias, quando trata dos direitos e
garantias fundamentais. Pode-se, desse modo, perceber que os direitos não
são equivalentes às garantias, pois essas últimas são vistas como ferramentas
e mecanismos por meio dos quais é promovido o efetivo exercício do direito
previsto.
234 |

Mariana Holanda Orcajo

Ao garantir o acesso às fontes de cultura nacional e o pleno exercício
dos direitos culturais, portanto, o Estado se vincula à garantia do exercício
do direito, e não somente os declara como direito. As garantias são
materializadas por meio de legislações que visam regulamentar as ações
estatais que têm como objetivo incentivar a cultura no País.
As legislações que tratam sobre cultura têm, via de regra, três
finalidades em relação ao fomento cultural, quais sejam: o fomento à
produção, à divulgação ou ao consumo. Desse modo, tem-se como exemplo
de regulamentação que visa à produção cultural a Lei Rouanet, Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, que trata sobre os incentivos públicos e privados
a projetos culturais.
O presente estudo trará enfoque para a legislação brasileira, que tem
como objetivo o fomento ao consumo cultural, tratando da última etapa da
produção cultural, mais especificamente a Lei nº 12.761, de 27 de dezembro
de 2012, que é responsável pela instituição do Programa de Cultura do
Trabalhador e pela criação do vale-cultura.
Trata-se de legislação que, por meio do Programa de Cultura
do Trabalhador, visa o fornecimento aos trabalhadores de meios para
o exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura, sendo,
portanto, uma ferramenta para que seja garantido o direito fundamental
constitucionalmente previsto.

1 FORMAS DE INCENTIVO À CULTURA
Os incentivos fiscais surgem em razão da necessidade, por parte do
Estado, de estimular determinados setores. São, portanto, soluções criadas
para suprir determinada falha de mercado nas ocasiões em que esse não
provoca estímulos financeiros suficientes para garantir o autossustento do
meio ou de bem cultural específico.
A necessidade de estímulo por parte da entidade estatal pode surgir,
geralmente, em consequência de dois fatores, o primeiro deles é a condição
de vulnerabilidade financeira de determinado bem ou serviço – somada com
a sua importância social – e o segundo é o interesse estratégico e econômico
que o meio desperta. Fábio de Sá Cesnik (2012, p. 1) defende que
Os incentivos fiscais são soluções criadas pelos governos para
o estímulo de determinados setores de interesse estratégico, da
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economia. Sempre que há necessidade de investimento maciço
em determinado setor, cria-se um estímulo tributário para que
recursos sejam canalizados para o segmento específico. A cultura
pertence a um desses setores que têm precisado de estímulo
governamental para conseguir seu impulso inicial.

A prática de incentivar, de iniciativa predominante das entidades
de poder – político ou econômico –, as manifestações artísticas e culturais
surgiu em organizações sociais muito anteriores às que hoje conhecemos
como sociedades modernas. As configurações e maneiras de incentivo foram
sendo aperfeiçoadas com o transcorrer do tempo. Françoise Benhamou
(2007, p. 157-158), entretanto, afirma que
A ação de governo em favor das artes nasceu de fato nos Estados
Unidos só nos anos sessenta, com a criação em 1960 o New York
State Council, com 50 mil dólares de orçamento no primeiro ano.
Em 1965, após áspero debate, o presidente Johnson conseguiu a
criação do National Endowment for the Arts (NEA) e do National
Endowment for the Humanities.

No Brasil, porém, segundo Cesnik (2012, p. 2), “a política de
investimento em cultura começou tardiamente. [...] Essas políticas públicas
de investimento surgiram apenas no fim da década de 1990”. Desde então,
entretanto, muitas regulamentações foram realizadas no sentido de definir a
adequada ação estatal no setor, tanto a nível federal quanto a nível estadual
e municipal, em busca do fortalecimento da identidade cultural, além da
garantia da livre manifestação e expressão da identidade cultural.
O fomento público à atividade cultural pode ocorrer, conforme
anteriormente citado, durante três partes do processo de “criação” de um
bem cultural. O estímulo pode ser realizado durante o processo de produção
da manifestação cultural, quando o bem cultural é uma ideia, um projeto a
ser executado. Pode se dar, também, quando, já produzido, o projeto está
em fase de execução, durante o processo de divulgação, ou, ainda, quando
já produzido e divulgado, durante o processo de consumo do bem cultural.
1.1 Incentivo Público à Produção e Divulgação
Instituído pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, popularmente
conhecida como Lei Rouanet, O Programa Nacional de Apoio à Cultura
– PRONAC, é a maior estrutura de fomento ao setor cultural do Direito
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brasileiro. Entretanto, o Programa visa, principalmente, o estímulo à
produção cultural e, em segundo plano, regula a divulgação da produção
objeto de incentivo.
Conforme define a Lei, o PRONAC tem a finalidade de captação e
canalização de recursos para o setor, é, portanto, responsável pelas duas
primeiras partes do processo de produção cultural, ou seja, a produção em
si – execução do projeto – e a divulgação. A Lei determina que
Art 1º Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura
(Pronac), com a finalidade de captar e canalizar recursos para o
setor de modo a:
[...]
VIII- estimular a produção e difusão de bens culturais de valor
universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura
e memória;

Desse modo, a legislação visa beneficiar o artista ou produtor
cultural, para tornar possível que os bens culturais cheguem até a população,
garantindo assim o pleno acesso aos meios de cultura de que trata o texto
constitucional. Trata-se de uma prática que busca impedir que a expressão
das manifestações de cultura seja impossibilitada pela inviabilidade
econômica. Nota-se que
A economia política de Pareto baseia-se na ideia de que a livre
concorrência nos mercados permite atingir o máximo de bemestar coletivo. A legitimidade da intervenção pública em favor da
cultura é produto, então, das falhas do mercado. (BENHAMOU,
2007, p. 148)

É preciso garantir, ainda, entretanto, que o bem de cultura produzido
possa ser consumido; para tanto, foi sancionada em 2012 uma lei que
regulamenta o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura,
ficando evidenciado o incentivo público ao consumo cultural, sobre o qual
trata-se a seguir.
1.2 Incentivo Público ao Consumo
A Lei nº 12.761, de 27 de dezembro de 2012, regula o Programa de
Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura. Trata-se de regulamentação
que tem como objetivo possibilitar melhores condições de consumo de
bens culturais aos trabalhadores, dando preferência aos trabalhadores que
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percebem até 5 (cinco) salários mínimos mensais, conforme define o artigo
7º da Lei.
O objeto da norma é um crédito concedido ao empregado, em
forma de uma bonificação que não possui natureza salarial e não pode
ser convertida em pecúnia, para ser usado exclusivamente para realizar
o pagamento de consumos de produtos culturais. Objetivando promover
maior consumo e movimentação de mercado na área cultural, a Lei, em seu
artigo 2º, define que
Art. 2o O Programa de Cultura do Trabalhador tem os seguintes
objetivos:
I - possibilitar o acesso e a fruição dos produtos e serviços
culturais;
II - estimular a visitação a estabelecimentos culturais e artísticos;
e
III - incentivar o acesso a eventos e espetáculos culturais e
artísticos.

Além disso, fica determinado, no artigo 3º da Lei, que o vale-cultura é
de caráter pessoal e intransferível, válido em todo o território nacional, para
acesso e fruição de produtos e serviços culturais, no âmbito do Programa
de Cultura do Trabalhador. Desse modo, a empresa beneficiária concede o
vale-cultura aos seus empregados, para que esses, na qualidade de usuários,
possam usufruis do benefício nas empresas recebedoras, sendo essas últimas
sempre ofertantes de produtos culturais de alguma natureza.
De uma maneira diferente, temos no direito brasileiro uma
oportunidade de incentivo pelo lado do consumidor, considerando que esse,
ao contrário do que acontece nos incentivos à produção e à divulgação, fica
vinculado ao consumo de bens de cultura, visto que o benefício somente
pode ser convertido, como que moeda de troca, em cultura. Entende-se,
portanto, que
o voucher ou cheque-cultura, que permite que se obtenham
reduções de preço ou entradas gratuitas junto a ofertantes
concorrentes. [...] O voucher subvenciona o consumidor e não
mais o produtor, e as preferências podem ser expressas num
mercado de livre concorrência. Mas, supondo abolidos os
obstáculos a esse tipo de política, como a revenda de ingressos no
mercado negro, a distribuição de voucher pode desencadear um
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excesso de demanda em relação à oferta e uma alta dos preços.
(BENHAMOU, 2007, p. 179)

Desse modo, percebe-se que o programa de fomento ao consumo
pode não favorecer a diversidade cultural ou a cultura em si, sui generis, haja
vista que os usuários continuam a consumir os produtos que já consumiam,
a partir de então em maiores quantidades em decorrência do aumento do
poder de compra.
O consumo repetitivo dos mesmos produtos, em maior ou menor
escala, pode não atingir o objetivo do Estado, enquanto garantidor do
pleno acesso aos meios culturais, de promover e desenvolver a identidade
e a diversidade cultural, gerando excesso de demanda em relação à oferta e
consequente ajuste de preços em razão do desequilíbrio gerado.

2 ANÁLISE ECONÔMICA DO INCENTIVO AO CONSUMO
Por fim, em razão da ausência de forte caráter econômico e
viabilidade financeira de determinadas manifestações culturais, é preciso
que exista um esforço no sentido do reconhecimento da relevância social
em detrimento da máxima do lucro. É importante frisar, ainda, que é papel
do Estado identificar os setores sociais que não respondem positivamente
à plena e livre concorrência, para que sejam supridas as falhas de mercado,
pois, segundo Benhamou (2007, p. 153), “o Estado substitui o mercado para
apoiar os setores que, sem esse maná, estariam condenados à decadência”.
Entretanto, o vínculo do incentivo ao consumo cultural não
parece consertar a escassa movimentação econômica em determinadas
manifestações culturais, vistas como menos populares por não alcançarem
a todos. O estímulo ao consumo não aparenta fortalecer o pluralismo, tendo
em vista que os produtos anteriormente consumidos passam apenas a ser
consumidos em maior escala, gerando desequilíbrio de mercado. Benhamou
(2007, p. 181-182) defende que
Ninguém duvida do bom fundamento da crítica à onipotência de
um Estado tentado a dirigir a criação, gerar rendas com a cultura e
administrar clientelas. Mas é possível reconhecer isso e ao mesmo
tempo aceitar que a intervenção de governo impede que se
empobreça a vida cultural quando abandonada ao imperativo da
rentabilidade, e aceitar também que o mecenato seja apenas uma
ANÁLISE ECONÔMICA DO INCENTIVO PÚBLICO AO CONSUMO CULTURAL

| 239

transferência pontual de responsabilidade e não transformação
profunda das condições de financiamento à cultura. Em resumo,
o retorno econômico que a vida cultural dá à comunidade nem
sempre cobre a despesa. Sem dúvida, a importância dessa despesa
deve ser medida por um padrão diferente de sua dimensão
exclusivamente econômica, pelo menos em seu sentido estrito.

A delicada tarefa de reconhecer a linha tênue onde se encontram o
auxílio e o desencaminhamento precisa ser desempenhada com cautela. O
abandono de bens essenciais ao desenvolvimento social ao funcionamento
de mercado pode ser desastroso. Por outro lado, a intervenção estatal
exacerbada pode gerar enfraquecimento do laço e da pluralidade cultural.
Desse modo, é importante frisar que, ao regular a maneira como
deve ocorrer o incentivo estatal, o papel do Estado não é o de censura, nem
tampouco o de atribuir juízo de valoração ideológica aos bens culturais,
mas tão somente de verificar a maior ou menor necessidade de incentivo em
determinada área, por meio de critérios objetivos, evitando, desse modo,
que a atuação estatal tenha o papel inverso ao desejado, de fortalecimento
da diversificação. Mario Vargas Llosa (2010, p. 183) defende que
Para garantir a liberdade e o pluralismo cultural é preciso
determinar claramente a função do Estado nesse terreno. Essa
função só pode ser a de criar as condições mais propícias para
a vida cultural e a de imiscuir-se nela o menos possível. O
Estado deve garantir a liberdade de expressão e o livre trânsito
de ideias, fomentar a pesquisa e as artes, garantir o acesso de
todos à educação e à informação, mas não impor ou privilegiar
doutrinas, teorias ou ideologia, e sim permitir que estas floresçam
e compitam livremente.

Por fim, é necessário que sejam utilizados mecanismos para que a
diversidade seja garantida. Para tanto, é necessário reconhecer as áreas
de falhas de mercado, para que sejam corrigidas. É imprescindível, por
outro lado, reconhecer as áreas em que a livre concorrência propicia maior
desenvolvimento, sempre visando o fortalecimento da cultura enquanto
patrimônio social e não o imperativo da rentabilidade.
Desse modo, o estímulo ao consumo por meio de benefícios como o
vale-cultura tende a gerar um aumento superior ao suportado na demanda
de bens de cultura que não necessariamente necessitam de incentivo, em
razão de seu forte caráter econômico. Pelo funcionamento de mercado,
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demanda superior à oferta pode gerar aumento de preços, o aumento, por
sua vez, pode desfavorecer a cultura.
Faz-se necessária a busca pelo equilíbrio da ação estatal no meio
cultural, garantindo que manifestações desprovidas de forte caráter
econômico ou de capacidade de autossustento não sejam negligenciadas,
entretanto, possibilitando que os benefícios da livre concorrência e do
funcionamento de mercado não sejam afastados.

CONCLUSÃO
Ao longo do estudo, constatou-se que os campos de manifestações
de cultura ou fases do processo de produção cultural que necessitam de
incentivo público ainda são turvos e confusos e ainda precisam de maior
esclarecimento. O objetivo da discussão é possibilitar maior eficácia do
direito fundamental, previsto constitucionalmente, de acesso à cultura a
todo cidadão, podendo o indivíduo se manifestar livremente e expressar
sua identidade cultural.
Garantir a livre expressão e a diversidade cultural de um País é
necessário para que seja possível maior desenvolvimento social e intelectual
dos seus cidadãos. O estudo das repercussões econômicas dos incentivos
estatais ao setor é necessário para reconhecimento do resultado positivo
ou não em relação ao objetivo final, possibilitando, desse modo, que sejam
utilizadas políticas públicas eficazes.
O estímulo ao setor cultural durante a fase de consumo visa a
promoção do acesso à cultura. Essa promoção, entretanto, deve ocorrer
não apenas por meio dos atos normativos já existentes, mas também
possibilitando alterações e adaptações nas medidas já vigentes, a fim de
aprimorá-las, garantindo igualdade de possibilidade de desenvolvimento
para os bens culturais.
Desse modo, a ação estatal deve ser regida pela busca do equilíbrio
em relação ao incentivo, substituindo o mercado em circunstâncias de
falha, garantindo que os bens de cultura dentro de alguma circunstância de
desequilíbrio encontrem melhores condições de desenvolvimento próprio,
independente de ser essa situação de desequilíbrio causada pela ausência de
forte caráter comercial ou de ser ela causada pela excessiva regulamentação
e incentivo.
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Percebe-se, portanto, que o mais eficiente fomento à cultura por parte
do Estado pode significar uma intervenção forte e uma grande presença
desse em casos de falha de mercado, ou pode significar a simples abstenção
da entidade estatal em casos em que a livre competição propicia mais
desenvolvimento e melhores qualidades e variedades de produções.
Assim, possibilita-se igualdade de oportunidade e, por assim dizer,
igualdade de concorrência entre as mais diversas manifestações de cultura,
gerando um ambiente social que fortalece o pluralismo e incentiva a
evolução e a melhora por meio do caráter interventivo e subversivo entre as
manifestações culturais.

REFERÊNCIAS
ADORNO, Theodor W,; HORKHEIMER, Max. Dialética do
Esclarecimento: fragmentos filosóficos. Tradução de Guido Antonio de
Almeida. Rio de Janeiro: Zahar – 1985.
BENHAMOU, Françoise. A Economia da Cultura. Tradução Geraldo
Gerson de Souza. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2007.
BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica.
Teoria da Cultura de Massa.Comentários e seleção de Luiz Costa Lima.
São Paulo: Paz e Terra, 2000.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF, Senado, 1988.
______. Lei nº 8.313, 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. Dário Oficial da União, Brasília,
DF, 24 dez. 1991. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/
leis/L8313cons.htm>
______. Lei nº 12.761 de 27 de dezembro de 2012. Institui o Programa de
Cultura do Trabalhador; cria o vale-cultura; altera as Leis Leis nos 8.212, de
24 de julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12761.htm>
242 |

Mariana Holanda Orcajo

CESNIK, Fábio de Sá. Guia do Incentivo à Cultura. – 3. Ed. Atual. e ampl.
– Barueri, SP: Manole, 2012.
CHAUÍ, Marilena. Cidadania cultural: o direito à cultura. São Paulo:
Editora Fundação Perseu Abramo, 2006.
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Cultura e Democracia na
Constituição Federal de 1988. A Representação de Interesses e sua aplicação
no programa nacional de apoio à cultura. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004.
______. Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no Ordenamento
Jurídico Brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.
______. Federalismo Cultural e Sistema Nacional de Cultura: contribuição
ao debate. Fortaleza: Edições UFC, 2010.
______. O programa nacional de apoio à cultura como embrião do sistema
nacional de cultura. Pensar, Fortaleza. v. 11, p. 73-82, fev. 2006.
ELIOT, T.S. Notas para uma Definição de Cultura. Tradução de Eduardo
Wolf. São Paulo: É Realizações, 2011.
JAEGER, Werner. Paidéia – A formação do Homem Grego. São Paulo:
Martins Fontes, 1995.
LLOSA, Mario Vargas. A Civilização do Espetáculo: uma radiografia
do nosso tempo e da nossa cultura. Tradução de Ivone Benedetti. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2013.
______. Sabres e Utopias: visões da América Latina. Tradução de Bernardo
Ajzenberg. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.
REIS, Ana Carla Fonseca. Marketing Cultural e Financiamento da
Cultura. São Paulo: Thomson Learning Edições, 2006.
ROJAS MIX, Miguel. El Imaginario: civilización y cultura del siglo XXI.
Buenos Aires: Prometeo Libros, 2006.
ROUANET, Sergio Paulo. Teoria Crítica e Psicanálise. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 2001.
SILVA, Vasco Pereira da. A cultura a que tenho direito: direitos
fundamentais e cultura. Coimbra: Almedina, 2007.

ANÁLISE ECONÔMICA DO INCENTIVO PÚBLICO AO CONSUMO CULTURAL

| 243

MERCADO DE ARTES E ESTADO PLURIÉTNICO: RELAÇÕES NO
CONTEXTO PÓS MODERNO
ARTS MARKET AND MULTIETHNIC STATE: RELATIONS IN THE
POSTMODERN CONTEXT
Erik Henrique da Costa Nunes1
Vinicius Gomes Saboya2
Felipe Felix e Silva3
RESUMO
O presente artigo tem a finalidade de analisar como a arte e as manifestações
artísticas podem ser consideradas em um ambiente pós-moderno, em que as trocas
de mercado marcam, de forma profunda, todas as relações dos homens. Nota-se
que, para a devida compreensão, foi necessário investigar aspectos históricos da
arte, da arte no cenário histórico, passando brevemente da pré-história ao período
atual. Ademais, entende-se que tanto o monopólio da produção artística quanto
a massificação da cultura podem ser prejudiciais aos indivíduos, na medida em
que a arte, como um objeto cultural coletivo, é produzida e apreendida também de
maneira coletiva. A adoção de um Estado pluriétnico, baseado numa hermenêutica
de aproximação e de tolerância de culturas, é fundamental para não só fortalecer,
mas também a democratizar a produção artística. O estudo foi feito com base na
análise de referências transdisciplinares, relacionadas a ciências que pudessem
melhor explicitar tanto o fenômeno da arte como também o de seu consumo
econômico, tais como a antropologia, a história, a sociologia e o direito. Para isso,
foi realizada pesquisa bibliográfica ora descritiva, para apresentar o estado da arte
quanto à temática em estudo, ora crítica, para cotejar ideias relacionadas ao Estado
pluriétnico e à pós-modernidade crítica de Bauman, por exemplo.
Palavras-chave: Pós-modernidade. Arte e economia. Estado pluriétnico.
ABSTRACT
This article aims to analyze how art and artistic manifestations can be considered
in a postmodern environment, where market exchanges is impressed, deeply, in
all men’s relations. It is noted that, for a proper understanding, it was necessary
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also a survey with the purpose to investigate art’s historical aspects, briefly
commenting on the prehistory until nowadays. Furthermore, it is understood
that both the monopoly of artistic production and the mass culture can be
harmful to individuals, to the extent that art, as a cultural collective object, is
produced and seized collectively. The adoption of a multi-ethnic State, based on
a hermeneutics of approximation and tolerance among cultures, is fundamental
not only to strengthen, but also to democratize artistic production. The study was
made through an analysis of trans disciplinary references, related to sciences that
could better explain both the phenomenon of art itself, as well as its economic
consumption, such as anthropology, history, sociology, and laws. For this, it was
held bibliographic research, sometimes descriptive, so as to present the state of art
regarding the subject under study, sometimes critic, in order to collate ideas related
to the multi-ethnic State and to the Bauman’s post-modernity, for example.
Keywords: Post-modernity, Art and Market and Multi-ethnic State.

INTRODUÇÃO
A pós-modernidade trouxe a modificação das relações do homem
consigo mesmo e, portanto, do homem com os objetos culturais que cria.
Nesse contexto, com o aumento da velocidade das trocas e das interações,
o sistema econômico passa a tocar, com mais intensidade, aquilo que se
chama de cultura.
As artes, aqui entendidas como resultado de um processo cultural,
serão profundamente tocadas pelo advento de um cenário mercadológico.
A sociedade de consumidores, logo, está muito preocupada com o consumo,
negando, em parte, qualquer objeto ou afim que não esteja diretamente ligado
à própria lógica consumista. O consumo de arte leva, necessariamente, à
preocupação com o acesso e com a apreensão do objeto cultural contido nas
obras e produções artísticas.
Pelo caráter monopolizador do mercado artístico, algumas vezes, fica
impossível a aquisição plena da garantia de fruir das artes e do benéfico
que delas resultam, tendo em vista que o acesso de algumas peças pertence
somente a privados. De outro lado, a massificação cultural imposta, de certa
forma, pela indústria cultural mina outras formas de produção de uma
determinada comunidade. Assim sendo, como promover o contato entre
homem e arte num contexto pós-moderno?
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O artigo parte do pressuposto que a melhor compreensão das diversas
culturas existentes é fundamental para combater a massificação cultural
imposta pelo poder ideológico etnocêntrico que se constrói cotidianamente
na atualidade. Para tanto, deve-se partir dos paradigmas conceituais do
Estado pluriétnico e da hermenêutica diatópica de Boaventura Santos. O
objetivo, então, do trabalho, é a defesa de um Estado que amplie o acesso
dos indivíduos à cultura por eles (e por todos) produzida, de forma que
o consumo desenfreado não permita o monopólio ou a massificação da
produção artística.
O trabalho está dividido em quatro partes: 1. Considerações
teóricas sobre arte e sua economia; 2. O contexto pós-moderno da arte; 3.
Desdobramentos jurídicos do acesso à arte; e 4. O Estado Pluriétnico frente
à arte num ambiente pós-moderno.
O estudo foi feito com análise de referências transdisciplinares,
relacionadas a ciências que pudessem melhor explicitar o fenômeno da
arte e seu consumo econômico. Foi realizada pesquisa bibliográfica ora
descritiva, para apresentar o estado da arte quanto à temática em estudo,
ora crítica, para cotejar ideias relacionadas ao Estado pluriétnico e à pós
modernidade crítica de Bauman, por exemplo.

1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE ARTE E SUA ECONOMIA
A arte será definida, para efeitos deste artigo, como uma linguagem,
uma estrutura, um sistema, um símbolo ou uma amostra de sensações
(
GEERTZ, 1976, p. 1474). A arte também é resultado de um processo
cultural, em que o mercado artístico não surgiu de forma abrupta, mas
foram necessárias mudanças pragmáticas ao longo da história. Portanto,
ressalta-se importante a explanação do tema, na compreensão de suas
relações mercadológicas.
Com efeito, nota-se que não se pode falar apropriadamente de uma
produção artística que vise arte por arte, ou arte por influência ou ainda
por dinheiro, durante a Pré-História, haja vista que os homens não se
preocupavam com o verdadeiro significado de arte, contudo procuravam o
poder mágico que existe sobre a natureza em sua busca pela sobrevivência
(REIS, 2000, p. 6).
246 |

Erik Henrique da Costa Nunes, Vinicius Gomes Saboya, Felipe Felix e Silva

Até a Idade Média, era incomum e pouco existente a criação artística
com intuito de venda. Já a partir no século XII até o século XVII, com a
ascensão econômica da burguesia europeia, surgem as figuras dos mecenas,
indivíduos que “patrocinam” artistas. Foram eles muito importantes para
uma relativa emancipação econômica e ideológica dos artífices que eram
muito presos à religião e à própria entidade da Igreja Católica. Entretanto,
apesar de um pouco mais independentes para alguns trabalhos individuais,
eles trabalhavam sob encomendas, logo deveriam seguir, ao menos
minimamente, o que os clientes desejavam. Como afirmou Rookmaaker:
dentro da tradição, da rígida estrutura de habilidades, regras e
padrões, havia liberdade. Se alguém fosse solicitado a reproduzir
certa obra, não teria de agir como um robô; haveria espaço para
mostrar sua técnica e suas qualidades. Valorizava-se a qualidade
em vez da originalidade e da novidade; ainda assim, os artistas
poderiam ser eles mesmos. (ROOKMAAKER, 2010)

Na verdade, o papel do artista mudou, não muito claramente,
na Renascença. Nesse período, só poder-se-ia chamar arte aquilo que
chamamos hoje de arte fina, e os artesões ficaram em uma posição inferior.
Nesse contexto, o artista veio a se tornar um gênio, alguém que poderia
dar a humanidade algo melhor (ROOKMAAKER, 1978). Evidente que tal
mercantilização foi igualmente resultado da mudança estrutural das artes
que, outrora pintadas em tetos e paredes como afrescos e afins, passaram
a serem feitas em quadros, como é o caso da pintura (REIS, 2000, p. 6-7).
Foi, todavia, com o capitalismo, que, como modelo econômico,
propõe, desde seus primórdios, a garantia básica do lucro, como
consequência da Revolução Industrial (POSNER, 1987), que se quebrou
quase que totalmente a ligação artista-comprador tradicional. Agora o
pintor pintava ou escultor esculpia, não visando um comprador especifico,
produziam muito mais de maneira praticamente livre. A produção artística
aumentou consideravelmente, bem como o número de obras assinadas,
além, é claro, do número de consumidores. Atualmente, seja de livros, seja
de pinturas, a venda das belas artes chega a movimentar milhões apenas
com uma peça (REIS, 2000, p.6).
Com efeito, poucos foram os economistas que, deveras, mostraram
vontade ou interesse de estudar a arte e, quando o fizeram, foi mais por
força da inclinação ao tema do que como economistas. Até mesmo David
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Ricardo ou Adam Smith, não viram a arte como forma de produzir riquezas
às nações, contudo a viam como simples lazer (BENHAMOU, 2007). É vero
que, até Keynes, o investimento na área não passava de irracionalidade, uma
vez que a obra artística não passava de um “fantasma”, algo com que não
se poderia lidar razoavelmente, algo que era não-funcional, ora, pois, os
interesses pessoais de luxo estavam fora da norma e pouco preocupados
com a verdadeira produção de riquezas (TOLITA, 2007, p. 25-27).
Seria anacronismo julgá-los, no entanto, vemos que seus pensamentos
já não estão de todo certos. No mercado atual, já existem financeiras que
vendem participação acionária em obras de arte, isso é feito com objetivo
de diversificar a fonte de renda, sendo classificada com patrimônio. O
investimento no valor patrimonial da arte é importante, mesmo assim,
perigoso. Alerta Benhamou (2007, p. 84) que, “embora a oferta de obras de
arte, como a de ativos da Bolsa, seja relativamente inelástica, os mecanismos
de retomada do equilíbrio, no caso das obras de arte, são menos eficientes”.
Segundo Benhamou, tem-se que as pinturas e as esculturas são, de
certa forma, frutos de monopólios, tendo em vista que apenas o vendedor
pode oferecer aquilo. Não que isto seja, de fato, algo ruim. Os copyrights
dão direitos aos autores sobre suas obras e valorizam seus talentos e
especificidades. Com isso, contudo, pode-se inferir que a mais-valia que
existem nas obras de arte não são, de tudo, reais, não passam, pois, de
especulação, dada com base numa espiral especulativa. Na verdade, a subida
de preços destas peças se dá “aleatoriamente” e mesmo um estudo na área
não pode dizer com alguma exatidão quais obras serão valorizadas ou quais
se desvalorizarão (BENHAMOU, 2007, p. 48 - 83).
Mesmo com tudo isso, e, apesar da não acomodação desse mercado
a níveis internacionais, pode-se dizer que existe uma elevação do mercado
artístico. Ao menos dos investidores interessados por arte.

2 O CONTEXTO PÓS-MODERNO DA ARTE
O consumo, segundo condição permanente e irremovível, não se
prendendo em limites temporais ou ainda históricos. Bauman assegura que
“o fenômeno do consumo tem raízes tão antigas quanto os seres vivos –
e com toda certeza é parte permanente e integral de todas as formas de
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vida conhecidas a partir de narrativas históricas e relatos etnográficos”
(BAUMAN, 2008, p. 37).
A arte é, com efeito, um artigo de luxo, para alguns, apesar disso ainda
é algo que deve ser consumido por todos, algo que existe “inerente” ao ser.
Até mesmo os imperadores romanos sabiam disso e, por isso, instituíram
a política do pão e circo, não será destacado no presente artigo, contudo,
é notória a representatividade com que a arte influência a formação da
sociedade.
Evidente que, diante das alterações econômicas, a arte não se manteria
inerte. Na verdade, quando Bauman faz menção a um consumismo na
sociedade de produtores, ele engloba, igualmente, a arte. Quando afirma
que “a apropriação e a posse de bens que garantam (ou pelo menos nos
prometam garantir) o conforto e o respeito podem de fato serem as
principais motivações dos desejos e anseios na sociedade de produtores”
(BAUMAN, 2010, p. 42).
Bauman sugere que existe uma enorme competição sobre a atenção
de possíveis consumidores, que, no geral, estão crescendo de forma
exponencial. O autor usa o mercado musical como exemplo, em que “os
promotores de novidades lutam febrilmente para ampliar além do possível a
capacidade de absorção dos compradores do ‘mercado musical’” (BAUMAN,
2010, p. 56-57). Nesse sentido, então, ele sugere que a arte deixa de ser, como
tudo, uma identidade e passa a representar uma sensação. Assim, mesmo
que, na ‘sociedade de produtores’, a arte procurasse garantir o conforto, na
‘sociedade de consumidores’, termo que usa para identificar a sociedade
moderna, essa concepção muda fazendo com que até mesmo a cultura, e
dessa forma, a arte, seja líquida.
A sociedade de consumidores, logo, está muito preocupada com
o consumo, negando, em parte, qualquer objeto ou afim que não
esteja diretamente ligada à própria lógica consumista. Nessa
acepção, Bauman (2010, p. 70) afirma:

A sociedade de consumidores representa um conjunto peculiar de
condições existenciais em que é elevada a probabilidade de que a maioria
dos homens e mulheres venha a abraçar a cultura consumista em vez de
qualquer outra, e de que na maior parte do tempo obedeçam aos preceitos
dela com máxima dedicação.
MERCADO DE ARTES E ESTADO PLURIÉTNICO: RELAÇÕES NO CONTEXTO PÓS MODERNO

| 249

Com essa luta, o consumidor fica com uma “melancolia”, definida
como “um distúrbio resultante do encontro fatal entre obrigação e a
compulsão de escolher/o vício da escolha e a incapacidade de fazer essa
opção” (BAUMAN, 2010, p. 58).

3 DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS DO ACESSO À ARTE
Como demonstração de cultura, as manifestações de arte devem ser
respeitadas. Sendo este direito salvaguardado na Declaração Universal dos
Direitos Humanos Artigo 27°, quando diz “toda a pessoa tem o direito de
tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e
de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam”.
Cabe, portanto, aos Estados, defender este direito e, às populações,
lutarem por ele. Evidente que não só defender o direito individual à
produção artística, porém acastelar as mais diversas produções, bem como
os mais diversos produtores. Isso, com a finalidade de fazer valer a isonomia
que tanto foi lutada para ser conseguida.
No entanto, vê-se a dificuldade com que os estados lidam com isso.
Fica isso evidenciado no texto de Reis (2010, p. 66):
o fato de o Estado, no limite, respeitar essa sua ontologia – isto
é, a garantia da vida de uma determinada sociedade – porém,
não explica a totalidade de sua existência. É preciso ressaltar que
ele também é uma instituição representante de determinados
interesses encontrados nas relações sociais. E essa é uma
contradição que o Estado liberal-burguês além de não solucionála [sic] a potencializa. Dessa forma, ele se movimenta em duas
direções contrárias: uma no sentido de garantir a sobrevivência
de todos; outra, objetivando efetivar os interesses dos setores
dominantes política e economicamente. Entretanto, essa
contradição não é perceptível em todo e qualquer momento
histórico, mas apenas naqueles em que as contradições sociais se
acirram.

É sabido que, com as Declarações dos Direitos Humanos, houve, de
certa maneira, uma universalização dos direitos. Dessa forma, os Direitos
Culturais, vinculados aos Direitos Humanos, transpuseram-se a um
novo patamar. Com esse destaque, intensificou-se a defesa a livre prática
cultural e artística. É importante ressaltar que o século passado foi repleto
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de movimentos artísticos revolucionários diversos em contraposição aos
séculos ainda mais antigos.
Igualmente, faz-se necessário lembrar que a asseguração de Direitos
Culturais não pode servir de pretexto para algum tipo de imperialismo
cultural. Apesar da adoção de Direitos Universais já ser, de alguma forma,
a adoção de um localismo a nível global (SANTOS, 1997, p. 18-19). Os
Direitos Culturais devem, portanto, quebrar o ciclo de dominação cultural,
muitas vezes imposto de forma velada, que se perpetua na sociedade, uma
vez que existe para fazer valer o respeito às diversas manifestações culturais.
Como parte de determinada comunidade, o indivíduo tem, portanto,
segundo os Direitos Humanos positivados, direito de consumir arte. Caso
tomar-se a arte, como objeto ou sensação a ser consumida, e se disser que
o consumo pode ser visto como uma condição permanente e irremovível,
constata-se que é “inerente”, não de sentido determinante, a participação
artística, bem como que não é interessante, ou até legal, impedir que
moradores e participantes de alguma sociedade tenham acesso a produção
artística local.
Pelo caráter monopolizador do mercado artístico, algumas vezes, fica
impossível a aquisição plena da garantia de fruir das artes e do benéfico
que delas resultam, tendo em vista que o acesso de algumas peças pertence
somente a privados. De certo, alguns donos promovem amostras artísticas
e emprestam suas peças para exposição pública, no entanto, mesmo assim,
caracteriza por uma “boa vontade” do dono da obra e não a via de regra do
segmento.
Às vezes, o monopólio é mostrado de outra forma. A massificação
cultural imposta, de certa forma, pela indústria cultural mina outras formas
de produção de uma determinada comunidade. Por exemplo, para Sen
(2010, p. 308), “o sol nunca se põe no império da Coca-Cola e da MTV”.
Em tais situações, vê-se que há uma supressão da produção local de
produtos em substituição à importação, mesmo que da ideia do produto
em si. Portanto, em tais situações, o acesso à arte é caraterizado como um
localismo globalizado, ou seja, uma globalização dos direitos de-cimapara-baixo, como diz Santos (1997, p. 18-19). Adorno e Horkheimer dizem
(2002, p.2):
Por hora a técnica da indústria cultural só chegou à estandardização
e à produção em série, sacrificando aquilo pelo qual a lógica da
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obra se distinguia da lógica do sistema social. Mas isso não vai
imputado a uma lei de desenvolvimento da técnica enquanto tal,
mas à sua função na atual sociedade econômica.

Diante disso, constata-se o papel do Estado ou da união de vários
Estados de medir e auxiliar o etnodesenvolvimento cultural dos indivíduos.
Desse modo, é imprescindível explicitar que a hermenêutica diatópica
proposta por Santos deve ser entendida como pressuposto fundamental para
a concretização do etnodesenvolvimento, vê isso quando o autor salienta:
a hermenêutica diatópica oferece um amplo campo de
possibilidades para os debates que estão actualmente [sic] a
ocorrer nas diferentes regiões culturais do sistema mundial sobre
os temas gerais do universalismo, relativismo, multiculturalismo,
pós-colonialismo, quadros culturais da transformação social,
tradicionalismo e renovação cultural (SANTOS, 1997, p. 28).

Com efeito, entendemos que a hermenêutica diatópica se conceitua
como o método de compreensão que se alicerça a partir da incompletude
cultural. Essa incompletude é uma das cinco premissas que Santos estabelece
para que se chegue ao diálogo intercultural. Dessa forma, nota-se que se
uma cultura se considera como completa ela não se apresenta aberta ao
diálogo e a compreensão daquilo que é diferente do seu embasamento. No
entanto, quando uma cultura é entendida como incompleta, existe então a
abertura ao enfrentamento das diferenças e busca por respostas diferentes
daquelas já estabelecidas em seus parâmetros.
Entende-se, então, que a modernidade foi responsável por perverter o
sentido da arte a ponto de coloca-la sobre dois sentidos distintos: o primeiro
como qualquer produção, dotada de sentido ou não; e o segundo como
fator de distinção monetária ou de desenvolvimento cultural e étnico. Dessa
forma, o que se busca com a melhor compreensão das diversas culturas
existente é combater a massificação cultural imposta pelo poder ideológico
etnocêntrico que se constrói cotidianamente na atualidade. Para tanto, devese entender que nenhum Estado se baseia em uma forma unicultural, pois,
a partir de exemplos históricos, como os regimes totalitários que tocaram
a Europa no século passado, ou ainda dos movimentos colonialistas na
América e na Ásia a começar do século XV, compreende-se essa unificação
abre espaço para arbitrariedades cometidas em favor de um ideal cultural
puro. A cultura de um Estado deve ser entendida como em constante
desenvolvimento, dotada de diversas vertentes e possibilidades.
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A relação entre Direitos Culturais e Direitos Humanos também foi
responsável por influenciar a redação de outras legislações que visavam
garantir a liberdade cultural. A exemplo disso, a Declaração Universal sobre
a Diversidade Cultural da UNESCO em seus doze artigos visa garantir o
reconhecimento da diversidade cultural como patrimônio comum da
humanidade, além de reconhecê-la como fonte de desenvolvimento e
fomentar o livre acesso às pluralidades culturais. Já em seu primeiro artigo,
esta declaração assegura o multiculturalismo como patrimônio comum da
humanidade, ainda versa sobre a necessidade de se atingir um pluralismo
cultural, em seu segundo artigo, e assegura algo, em seu terceiro artigo, que
já havia sido dito na Declaração dos Direitos do Humanos:
a diversidade cultural amplia as possibilidades de escolha que
se oferecem a todos; é uma das fontes do desenvolvimento,
entendido não somente em termos de crescimento econômico,
mas também como meio de acesso a uma existência intelectual,
afetiva, moral e espiritual satisfatória.

Para Sen (2010, p. 311), “a comunicação e a apreciação entre culturas
não precisam ser motivo de vergonha ou desonra”. Visto isso, para que essa
comunicação efetive o respeito à diversidade cultural, a relação entre os
indivíduos e culturas diferentes deve ser fundada sobre a tolerância, devendo
esta ser entendida como na Declaração de Princípios Sobre a Tolerância da
UNESCO:
Art. 1º - Significado da Tolerância
A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da
diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de
expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade
de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a abertura
de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de
consciência e de crença. A tolerância é a harmonia na diferença.
Não só é um dever de ordem ética; é igualmente uma necessidade
política e jurídica. A tolerância é uma virtude que torna a paz
possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por
uma cultura de paz.

Nota-se, dessa forma, que, como Sen (2010, p. 313) resumiu bem, “não
devemos perder nosso poder de compreender uns aos outros e de apreciar
produtos culturais diferentes de diferentes países na defesa apaixonada da
conservação e da pureza”.
MERCADO DE ARTES E ESTADO PLURIÉTNICO: RELAÇÕES NO CONTEXTO PÓS MODERNO

| 253

4 O ESTADO PLURIÉTNICO FRENTE À ARTE NUM AMBIENTE
PÓS-MODERNO
Dessa forma, deve-se entender que a massificação cultural impôs
dificuldades para que as diferenças culturais sejam respeitadas. Nota-se,
assim, que, nesse contexto, o Estado Pluriétnico de Direito vem ajudar a
estabelecer uma relação de respeito às diversas culturas existentes em um
país, pois, em sua conceituação, essa forma de Estado prioriza o tratamento
equânime de todas as etnias que habitam em seu território, sem qualquer
distinção qualitativa, nem privilegiando uma cultura em detrimento
de outra. Logo, nessa forma de Estado, a cultura deve ser tratada em
suas múltiplas representações como um traço componente essencial na
construção da nacionalidade.
No entanto, para que esse Estado seja efetivado, é necessário que
alguns preceitos básicos sejam estabelecidos com a finalidade de que
sua eficácia seja realmente comprovada. De início, é fundamental que as
divergências históricas e os ressentimentos recíprocos sejam superados,
não alimentando mais os sentimentos de ódio e discórdia entre os diversos
grupos étnicos componentes de uma nação. Todavia, essa tarefa não se
apresenta de um modo fácil visto que mesmo perante diversos acordos
internacionais e nacionais, que prezam pela união e harmonia entre os
povos, ainda existem grupos intolerantes que não respeitam a presença do
“Outro” no mesmo território. Nesse contexto, o instrumento mais eficaz
para a superação dessas desavenças é a educação, ministrada não nos
moldes da valoração indiscriminada de uma cultura etnocêntrica, mas sim
com o conhecimento teórico e a aplicação prática do convívio com culturas
diferentes das suas. Observa-se então que a educação deve ser baseada na
alteridade (permitindo um novo olhar sobre si, sobre o outro e o sobre o
mundo) e na tolerância, e para isso, segundo a UNESCO, é necessário
promover métodos sistemáticos e racionais de ensino da tolerância
centrados nas fontes culturais, sociais, econômicas, políticas e
religiosas da intolerância, que expressam as causas profundas
da violência eda exclusão. As políticas e programas de educação
devem contribuir para o desenvolvimento da compreensão, da
solidariedade e da tolerância entre os indivíduos, entre os grupos
étnicos, sociais, culturais, religiosos, linguísticos e as nações
(UNESCO, 1995).
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A expressão própria dos grupos étnicos frente aos poderes executivos
e legislativo também se faz necessária na consolidação do Estado Pluriétnico,
pois somente os indivíduos pertencentes a determinada etnia sabem das
reais necessidades do seu grupo. Dessa forma, é mister que haja a maior
representatividade de cada grupo étnico para a elaboração de diretrizes
direcionadas a solucionar eficazmente os seus problemas, sem, no entanto,
privilegiar algum grupo em detrimento de outros. Doravante, essa questão
se relaciona com a fundamental importância de dar maior autonomia aos
grupos étnicos, conferindo-lhes liberdade de expressão e a capacidade
para desenvolver suas próprias qualidades. Esse contexto está contido
no conceito de etnodesenvolvimento, que “deve ser entendido como
preservação cultural; capacidade de decisão quanto ao futuro; exercício de
autodeterminação e estabelecimento de organizações próprias de poder”
(XIV Cúpula Ibero-Americana, 2004).

CONCLUSÃO
Levando-se em conta o que foi apresentado, no sentido de que,
atualmente, está havendo um crescimento, de certo modo, do mercado
artístico e que existem linhas de pensamento que veem a sociedade pósmoderna como um todo de forma pessimista, como o Bauman, mostrando
um lado extremamente negativo e preocupante não só do mercado artístico,
mas também da forma com que se lida com ele, conclui-se o trabalho no
sentido de que o Estado Pluriétnico pode vir a ser uma forma de remediar
a situação. Sendo assim, este Estado, que preza primordialmente pela
tolerância e põe, ou procura ao máximo por, em prática a hermenêutica
diatópica proposta por Santos, tem a capacidade de estabelecer uma relação
de respeito as diversas culturas existentes em um país, podendo, portanto,
promover a comunicação e a apreciação entre diferentes culturas.
Viu-se, também, que algumas declarações de órgãos internacionais,
como da UNESCO ou da Cúpula Ibero-Americana, tiveram a preocupação
de debruçar-se sobre o tema com fito de atestar e acastelar os Direitos
Cultuais dos povos. Nisso, constata-se a importância das uniões de Estados
para se atingir o Estado Pluriétnico e a liberdade cultural. Estas só poderão
ser obtidas com a defesa de um Estado que amplie verdadeiramente o acesso
dos indivíduos à cultura por eles (e por todos) produzida.
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Quando o objetivo proposto de salvaguardar um ambiente onde
todos possam ter seu direito de acesso à arte garantido, vê-se que ele foi
atingido em parte, uma vez que tornou ainda mais visível esta situação no
meio cientifico.
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O FESTIVAL DE JAZZ E BLUES DE GUARAMIRANGA
E O PAPEL DA CULTURA COMO PLATAFORMA DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL1
THE JAZZ AND BLUES FESTIVAL OF GUARAMIRANGA AND THE
ROLE OF CULTURE AS LOCAL DEVELOPMENT PLATAFORM
Paulo Fernando Espíndola da Silva2
RESUMO
Este artigo aborda a relação entre cultura e desenvolvimento, a discussão inserese no debate sobre a emergência da Economia Criativa, esta entendida como
uma nova estratégia calcada principalmente em: criatividade (artística, científica
e econômica), cultura e inclusão social, conforme definido pela Conferência
das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD. A
Economia Criativa surge como um novo paradigma de desenvolvimento que liga
economia e cultura abrangendo os aspectos econômicos, culturais, tecnológicos
e sociais do desenvolvimento. Nesse sentido, o Brasil é um país ímpar quanto a
existência de pluralidade de manifestações culturais, seja pela existência de
patrimônio arquitetônico, patrimônio natural ou pela miscigenação do seu povo.
Cada localidade do país é singular quanto a essas características, o que confere
significativo potencial para desenvolver atividades ligadas à Economia Criativa.
Nessa perspectiva, este estudo aborda o Festival de Jazz e Blues, de Guaramiranga,
pois se avalia que o Festival nasce fortemente ligado à identidade cultural da
cidade e preocupado com questões tanto sociais, quanto ambientais, ademais,
sobre o Festival, procura-se demonstrar que é um forte elemento catalisador do
processo de desenvolvimento local e um exemplo de como a cultura, em suas várias
manifestações, pode ser instrumento e plataforma de políticas públicas voltadas
para o desenvolvimento.
Palavras-chave: Economia Criativa. Desenvolvimento. Cultura. Jazz e Blues.
Guaramiranga.
ABSTRACT
This article discusses the relationship between culture and development, the
discussion is part of the debate on the emergence of the Creative Economy, this
1

2
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understood as a new strategy based mainly in: creativity (artistic, scientific and
economic), culture and social inclusion, as defined by the United Nations Conference
on Trade and Development – UNCTAD. The Creative Economy emerges as a new
development paradigm that links the economy and culture covering the economic,
cultural, technological and social development. Seen in these terms, Brazil is a
unique country about the existence of multiple cultural events, to the existence
of architectural heritage, natural heritage or the miscegenation of its people.
Each region of the country is unique about these features, which gives significant
potential to develop activities related to Creative Economy. In this context, this
study it assessed that the Jazz and Blues Festival of Guaramiranga is born strongly
linked with the cultural identity of the city and concerned about both social and
environmental issues, in addition, on the Festival, looking forward to demonstrate
that it is a strong catalyst element for the local development process and an example
of how culture in its various manifestations, can be an instrument and public policy
platform aimed at the development.
Keywords: Creative Economy. Development. Culture. Jazz and Blues.
Guaramiranga.

1 INTRODUÇÃO
O Século XXI tem imposto à sociedade novos padrões de consumo,
novas formas de relações sociais, seja no trabalho ou na comunidade, e um
novo modelo de desenvolvimento econômico. Exemplos desse fenômeno
são os seguintes: a preocupação com o uso racional e sustentável dos recursos
naturais; a busca por uma matriz energética renovável e menos impactante
ao meio ambiente, a exemplo da energia solar e eólica; e o entendimento
de que as diversidades culturais e étnicas dos povos constituem ativos
importantes nas estratégias de superação do atraso das economias.
Nesse contexto o conceito de desenvolvimento, há muito associado
somente ao crescimento econômico e à industrialização, evoluiu para
uma dimensão mais holística. Hoje fatores sociais, políticos, ambientais e
culturais são indicativos básicos que orientam os rumos do desenvolvimento.
Além disso, as estratégias adotadas passam a considerar as especificidades e
vocações de cada local.
No bojo desse debate, nasce um novo paradigma: a Economia Criativa.
Esse conceito surge como uma nova estratégia calcada principalmente na
criatividade (artística, científica e econômica), cultura e inclusão social,
é o que defende a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e
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Desenvolvimento – UNCTAD. Para o órgão, este novo paradigma de
desenvolvimento liga economia e cultura e abrange os aspectos econômicos,
culturais, tecnológicos e sociais do desenvolvimento, tanto em nível macro e
micro (UNCTAD, 2008, p. 3).3
Assim, o viés da cultura na Economia Criativa está intimamente
ligado à questão da inclusão social, uma vez que considera as manifestações
culturais e a diversidade cultural das regiões como fatores aliados para
o desenvolvimento. As manifestações culturais são o que há de mais
simbólico e expressivo na identidade de um povo, e podem contribuir para
construção de setores ligados ao entretenimento e lazer, assim, gerando
renda e ocupação nas localidades.
Além disso, esses setores convergem com a tendência mundial que
torna cada vez mais notória a busca dos indivíduos por novas experiências,
exemplo disso é o crescimento do setor de turismo, nas suas diversas
modalidades. Dados da organização Mundial do Turismo - OMT revelam
que, em 2013, o setor representou cerca de 10% do PIB mundial. Nesse
contexto, o setor de turismo pode ser encarado como uma proxy da demanda
por novas vivências e emoções na sociedade moderna.
Ainda sobre as manifestações culturais, o Brasil é um país ímpar
quanto a existência de pluralidade cultural, seja pela existência de
patrimônio arquitetônico, patrimônio natural ou pela miscigenação do seu
povo. Cada localidade do país é singular quanto a essas características, o
que confere significativo potencial para desenvolver atividades ligadas à
Economia Criativa.
Nessa perspectiva, este estudo aborda o Festival de Jazz e Blues, de
Guaramiranga, pois o Festival nasce fortemente ligado com a identidade
cultural da cidade e preocupado com questões tanto sociais e ambientais,
como será demonstrado ao longo do trabalho.
Guaramiranga é uma pequena cidade serrana, localizada no estado
do Ceará, com cerca de cinco mil habitantes4, há 100 km da capital,
3

4

Tradução livre do texto original: “In the contemporary world, a new development paradigm is
emerging that links the economy and culture, embracing economic, cultural, technological and
social aspects of development at both the macro and micro levels”. UNCTAD (2008, p. 3)
O Censo de 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mostra que
23,39% dos municípios brasileiros têm entre 0 e 5000 habitantes. E a expressiva maioria, 45,15%
têm entre 0 e 10 mil habitantes. Uma síntese desses resultados pode ser encontrada no seguinte link:
< http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000244.pdf > Acesso em
15 de novembro de 2013.
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Fortaleza. Sua paisagem verde e clima ameno a diferenciam da imagem
árida predominante nos outros municípios do Estado. Por essas razões,
Guaramiranga tem se tornado um local para repouso e diversão nos
finais de semana, feriados e férias. Inicialmente, os visitantes acorriam à
cidade motivados pelo clima e paisagem diferenciados, atrações que, nos
últimos anos, foram somadas aos atrativos culturais, em especial a música
e gastronomia.
Até o início do ano 2000, o município era apenas mais um dentre
os mais de cinco mil municípios brasileiros, mas, na última década,
Guaramiranga tem experimentado uma série de transformações que a
tornam um bom estudo de caso quanto à questão do desenvolvimento local,
seja pelos bons indicadores socioeconômicos ou pela estratégia adotada
pelo município. Guaramiranga apostou na Economia Criativa e teve a sua
riqueza cultural como norte para traçar o seu processo desenvolvimento.
Guaramiranga foge à tradicional estratégia de desenvolvimento
caracterizada pela insistência dos municípios em acreditar que o
crescimento decorre da instalação de plantas industriais (“fábricas”), que
vêm de fora, muitas vezes tendo como principal atrativo os generosos
incentivos fiscais dos governos locais; ou de grandes empresas e/ou grandes
empreendimentos, a exemplo das refinarias de petróleo ou siderurgia,
no caso do Ceará atual, empreendimento estes baseados em uma matriz
energética altamente poluidora; ou ainda de projetos governamentais, estes
quase sempre pensados longe da realidade desses municípios.
Essas estratégias ignoram a cultura e a criatividade locais que quase
nunca são associadas ao potencial de dinamismo econômico. Isso significa
muitas oportunidades de transformação socioeconômica perdidas, a
exemplo da criação de uma forte identidade e marcas ligadas a produtos de
um determinado território.
Fugindo dessa visão tradicionalista, o Festival de Jazz e Blues nasceu
como opção ao típico carnaval brasileiro, caracterizado por seus ritmos
elétricos e dançantes, onde predominam os ritmos de samba, frevo, axé
e outros de ritmos mais agitados. O Festival nasce principalmente como
alternativa ao carnaval cearense, sobretudo o do litoral do Estado, muito
marcado pela música agitada e barulhenta, concentração de multidões e,
muitas vezes, associado a excessos de comportamento.
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Os ritmos do jazz e do blues, por vezes improvisados e marcados pela
criatividade dos músicos, encontraram o cenário perfeito em Guaramiranga:
cidade serrana, clima ameno, bela paisagem natural e o mais importante, a
cidade já tinha uma forte identidade ligada às expressões culturais, tais como
a realização de festivais culturais, a exemplo do nacionalmente conhecido
Festival Nordestino de Teatro.

2 AS ORIGENS DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EM
GUARAMIRANGA
Guaramiranga tem características bem distintas daquelas que
representam o imaginário geográfico regional das demais regiões do Ceará,
estado aquele muito lembrado pelos ciclos de extrema aridez e seca que
castigam seu território e população imortalizados no “Quinze”, de Raquel
de Queiroz.
A cidade está cercada por uma das porções remanescentes de Mata
Atlântica do Estado5, o que lhe confere um clima agradável. A área da Mata
preservada é destino turístico obrigatório para quem visita aquela cidade.
Além da paisagem natural exuberante que lhe é característica, Guaramiranga
é reconhecida também pela sua ambiência “boêmia”, condição conferida,
principalmente, pela realização dos festivais culturais, pela presença de
algumas poucas edificações centenárias, além do fato de a cidade possuir
dois teatros, fato que chama atenção principalmente tratando-se de um
pequeno município do interior do Brasil.
Desde meados do século XX, a cidade de Guaramiranga já apresentava
uma reconhecida ambiência cultural, ambiente esse muito favorecido pela
presença de uma pequena elite café-açucareira que promovia saraus e
tertúlias. Tais eventos promoviam a confraternização entre os moradores

5

Guaramiranga está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Maciço de Baturité. A APA
da Serra de Baturité abriga uma porção Mata Atlântica a qual serve de refúgio ecológico para uma
fauna e flora diversificada, e se projeta como condição indispensável na formação e manutenção
da bacia hidrográfica da que é fonte natural para o abastecimento tanto da região da APA como
da Região Metropolitana de Fortaleza. Para mais informações acessar o seguinte link: <<http://
antigo.semace.ce.gov.br/biblioteca/unidades/APABaturite.asp>Acesso em 18 de novembro de
2013

262 |

Paulo Fernando Espíndola da Silva

da cidade, conforme registro de Nilde Ferreira, ex-secretária de cultura da
cidade:
A origem do perfil cultural de Guaramiranga está muito ligada às
culturas agrícolas da cana-de-açúcar e do café. Nossos ancestrais
artistas nasceram e se criaram (inclusive artisticamente), nos
canaviais e nos roçados de café; onde improvisavam versos para
gerar divertimento e aliviar a dura carga de trabalho.6

Além dessas primeiras manifestações culturais, outro aspecto do
perfil cultural de Guaramiranga, e que lhe conferirá maior visibilidade, é
a realização de festivais de cultura. Esses eventos podem ser entendidos
como parte de uma “política” de desenvolvimento da cidade, mesmo que
implícita, tendo como motor propulsor atividades ligadas à cultura, turismo
e lazer, fato que converge com as potencialidades econômicas da região.
Assim, o Festival das Flores (1978) foi o pioneiro dentro dessa
estratégia de desenvolvimento e tinha como objetivo a valorização e
promoção da cultura local, além de servir de vitrine comercial para os
produtores de flores daquela região. De fato, dada a sua condição de altitude
e clima, Guaramiranga sempre teve sua imagem ligada à produção de flores.
Outro festival importante e que atraiu maior interesse da mídia local
foi o “Festival Guaramiranga – 100 Anos de Paz e Amor à Natureza” (1989).
Esse evento foi responsável pela projeção inicial do turismo cultural da
cidade.7 Esta cadeia produtiva também foi bastante favorecida pela realização
de outros eventos importantes, tais como: o Festival da Gastronomia, o
Festival do Vinho e o I Serra e Sanfona: Encontro de Sanfoneiros do Maciço
de Baturité, o evento Viva Guará: Sons e Sabores de Guaramiranga, além do
Festival de Teatro Nordestino e o Festival Jazz e Blues.
Esses dois últimos merecem destaque nesse cenário, seja pela
longevidade dos eventos ou pelos reflexos na economia e identidade local.
Sobre o Festival de Teatro Nordestino vale mencionar que ele resgata uma
expressão cultural que é própria do interior do Brasil, a tradição dos reisados,
e resgata também uma manifestação cultural que é peculiar à Guaramiranga,

6

7

FERREIRA, Nilde. Uma breve história da cultura em Guaramiranga. Disponível em: < http://
www.agua.art.br/brevehistoria.html> Acesso em 10 de novembro de 2013.
FERREIRA, Nilde. Uma breve história da cultura em Guaramiranga. Disponível em: < http://
www.agua.art.br/brevehistoria.html> Acesso em 10 de novembro de 2013.
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o chamado “dramas”. O “dramas” se caracteriza como pequenas encenações
com diálogos cantados sobre motivos líricos ou cômicos interpretadas
geralmente por mulheres e crianças, essa tradição remota à época dos
antigos saraus e tertúlias da cidade.
A respeito do Festival Jazz e Blues, procura-se aqui demonstrar
que é um forte elemento catalisador do processo de desenvolvimento
local e um exemplo de como a cultura, em suas várias manifestações,
pode ser instrumento e plataforma de políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento.

3 UM NOVO FESTIVAL: “NÓS SOMOS BONS. NÓS PODEMOS
FAZER”
As produtoras culturais Maria Amélia Mamede, comunicóloga, e
Rachel Gadelha, antropóloga, conceberam o Festival de Jazz e Blues no final
de 1999. Elas explicam que a ideia do festival nasceu a partir da identificação
de uma demanda reprimida representada por uma parcela de indivíduos que
não se identificavam com a agitação característica do carnaval cearense, este
muito centrado no litoral do Estado, além disso, identificaram a ausência de
alternativas culturais em Fortaleza para esse período.
As produtoras tinham ainda como motivação fugir da imagem
estereotipada do carnaval cearense, conforme relata Rachel Gadelha8:
“pensamos no período do carnaval, em que muita gente saía de Fortaleza e
o que era mostrado nos telejornais, para o Brasil, sobre o Ceará, era aquela
coisa do carnaval das praias, do mela-mela9, do axé...”. “Sentíamos que o
Ceará não era só aquilo, que havia mais e melhores coisas que podiam ser
mostradas, como a nossa música instrumental, o trabalho dos músicos
de Fortaleza, além dos atrativos da região da serra” reforça Maria Amélia
Mamede.10
8

9

10

GADELHA, Rachel. Nos acordes do Jazz & Blues: memórias do Festival Jazz & Blues de
Guaramiranga. Fortaleza, 2012. Entrevista concedida a Dalwton Moura.
O mela-mela é uma “festa” que se constitui em sujar as demais pessoas enquanto dançam os ritmos
frenéticos do carnaval (axé, samba, forró eletrônico, etc.). Em geral são usados sprays de espuma,
goma (fécula de mandioca) e água.
MAMEDE, Maria Amélia. Nos acordes do Jazz & Blues: memórias do Festival Jazz & Blues
de Guaramiranga. Fortaleza, 2012. Entrevista concedida a Dalwton Moura
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Ademais, as idealizadoras do Festival identificaram que os músicos
instrumentistas do Estado estavam subvalorizados, logo a realização de um
festival com uma identidade ligada a um ritmo mais sofisticado apresentarse-ia como vitrine para esses artistas e daria novo fôlego para esse ramo da
música local. Conforme relata Rachel Gadelha:
Vimos que tínhamos em Fortaleza muitos músicos excelentes que
não tinham espaço. Não havia mercado para eles e as pessoas não
os conheciam. Então pensamos num festival de jazz e blues, nesse
sentido de valorizar o trabalho do músico instrumental.

ação:

Maria Amélia pontua os desafios de colocar o projeto do Festival em
Lidamos com dificuldades enormes. No começo, ninguém queria
patrocinar o festival, porque não se acreditava na ideia. Havia os
problemas de estrutura da cidade, que continuam até hoje, mas
na época eram bem maiores. Havia o teatro que nós mesmas
tivemos que consertar, a alimentação que nós mesmas tivemos
que providenciar, a hospedagem em que ou ficava o público ou
ficava o pessoal de produção, porque os dois não cabiam. [...] A
primeira edição foi bancada por nós, contando com alguns apoios,
mas basicamente com nosso próprio investimento, apostando na
ideia. E com amigos e familiares trabalhando, acreditando junto
conosco.

Ultrapassados os desafios inicias, Maria Amélia e Rachel relatam uma
sensação de “empoderamento” ao término da primeira edição do Festival.
Do ponto de vista lógico, racional, tinha tudo pra dar errado. Mas
deu certo. Aconteceu. Porque era como se as pessoas ansiassem
por um projeto desses, como se o Ceará precisasse de algo assim.
Muita gente descobriu naquele momento que nós temos música
instrumental de excelente qualidade e que nós podíamos fazer
um festival de alto nível. A grande marca do primeiro ano foi essa
sensação de empoderamento: Nós somos bons. Nós podemos
fazer.11

11

MAMEDE, Maria Amélia. Nos acordes do Jazz & Blues: memórias do Festival Jazz & Blues
de Guaramiranga. Fortaleza, 2012. Entrevista concedida a Dalwton Moura.

O FESTIVAL DE JAZZ E BLUES DE GUARAMIRANGA E O PAPEL DA CULTURA COMO PLATAFORMA DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL

| 265

Dessa forma, em março do ano 2000, acontecia a primeira edição do
Festival de Jazz e Blues. Segundo Maria Amélia Mamede, Guaramiranga
apresentava à época características que potencializariam o sucesso comercial
do evento, tais como: proximidade à capital do Estado, Fortaleza; fácil
acesso, clima agradável; além da cidade já ter uma identidade estabelecida
com setor cultural, consequentemente um possível público consumidor
para o evento.12
Sobre a identidade cultural apontada por Maria Amélia, Nilde
Ferreira, ex-secretária de cultura de Guaramiranga reforça:
O Festival de Jazz e Blues chegou a nós com harmonia e foi ao
encontro do que estávamos pensando na época para a cidade. Era
como se ele conseguisse ser uma peça nesse quebra-cabeça que
Guaramiranga na época já estava querendo montar, atendendo
ao que pensávamos para o projeto de desenvolvimento, através
da cultura. [...] o festival foi pensado para Guaramiranga,
respeitando as manifestações que já existiam na cidade, vendo em
que medidas poderia atender ao plano que já existia para cidade.
Houve uma sintonia entre o que o festival pensou e o que a cidade
estava pensando. Esses fatores permitiram que, dentro dos limites
da cidade, o festival pudesse se estruturar.13

A realização de festivais em Guaramiranga não é algo novo, a exemplo
dos eventos já citados, mas foi o caráter inovador do Festival de Jazz e Blues
que chamou à atenção:
Voltado para as pessoas que queriam escapar dos ritmos
carnavalescos, ao mesmo tempo em que faziam turismo em uma
região de tesouros culturais e ambientais, o Festival não deixa de
ter ressonância com as tradições da cidade. Na primeira metade
do século XX, não eram raros os concertos, saraus e tertúlias que,
trazidos pelas famílias abastadas com propriedades na região
uniam-se às manifestações locais. Jazz e Blues também foram
escolhidos pela constatação de que a rica música instrumental do

12

13

MAMEDE, Maria Amélia. Entrevista concedida ao autor na sede da Via de Comunicação em 18 de
outubro de 2013.
FERREIRA, Nilde. Nos acordes do Jazz & Blues: memórias do Festival Jazz & Blues de
Guaramiranga. Fortaleza, 2012. Entrevista concedida a Dalwton Moura.
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Ceará enfrentava condições de trabalho que não faziam jus à sua
qualidade (REIS; URANI, 2011, p. 34).

Ainda sobre o caráter diferenciado do Festival, Reis comenta:
[...] o processo de desenvolvimento engendrado pelo Festival
não foi implementado na comunidade, mas com ela e por ela.
Os espetáculos são complementados por oficinas, atividades de
ecoturismo, encontros entre novos talentos e nomes consagrados,
programação complementar entre cidades vizinhas, ensaios
gratuitos, além de outras atividades promotoras de um fluxo
mais contínuo de turistas para a região, ao longo do ano (REIS;
URANI, 2011, p. 35).

As ações sociais promovidas pelo Festival são o que há de mais
significativo em termos de transformação social na cidade de Guaramiranga,
a exemplo do projeto de residências musical. Na semana que antecede o
evento, profissionais reconhecidos no cenário do jazz e blues compartilham
com os jovens músicos do município e outras localidades do Estado suas
experiências como artistas, compartilhando ainda lições de técnica musical
em oficinas e workshops. Assim, ao término do curso esses jovens põem em
prática durante o festival as lições aprendidas.
Além disso, a Via de Comunicação, produtora cultural responsável
pela realização do Festival, mantém uma parceria como a Associação
dos Amigos da Arte de Guaramiranga – AGUA, que garante aos alunos
da Associação acesso gratuito a toda a programação do evento além da
participação nas oficinas realizadas pelos profissionais da música.
A produtora também mantém parceria com o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/CE, esse órgão
realiza cursos profissionalizantes, mediante a articulação do Festival e
seus apoiadores, dessa forma o Festival passa a contar com mão-de-obra
especializada na própria cidade, tornando desnecessário levar pessoal de
Fortaleza para trabalhar no evento, além daqueles diretamente envolvidos
da administração do evento.
Desde o início do festival, a integração entre evento e comunidade
foi uma das principais preocupações das organizadoras. Além das
iniciativas ligadas a arte, educação e cidadania, do cuidado em
garantir à população de Guaramiranga o acesso aos espetáculos e
do estímulo a práticas sustentáveis, a organização manteve como
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diretriz incluir, tanto quanto possível, moradores da cidade na
equipe de produção. (DALWTON, 2012, p. 186)

Os patrocinadores do Festival são estimulados a desenvolverem
atividades, ações de conscientização ecológica, visto que Guaramiranga
está inserida em área de proteção ambiental. Ações como divulgação de
cuidados ao meio ambiente e a distribuição de mudas para plantio são
algumas das atividades realizadas. Além disso, os visitantes são instigados
a conhecer o patrimônio natural da serra, as fazendas produtoras de flores
e as edificações centenárias que a Guaramiranga ainda preserva. Essas
atividades contribuem para um maior fluxo de turistas ao longo do ano na
cidade.
O Festival completou 15 anos de atividades ininterruptas em 2015,
acontecendo sempre nos dias do carnaval brasileiro, a cada nova edição atrai
um público de aproximadamente doze mil pessoas para a cidade. Desde a
primeira (2000) à última (2015) edição do evento, a cidade de Guaramiranga
experimentou e experimenta um conjunto de mudanças estruturais que têm
colaborado fortemente para o seu desenvolvimento.

4 CULTURA EM NÚMEROS: O PAPEL DA CULTURA NO
DESENVOLVIMENTO LOCAL DE GUARAMIRANGA
Guaramiranga tem pautado o seu desenvolvimento na realização de
festivais culturais, a exemplo do já citado Festival de Jazz e Blues. Esse fato
a tem diferenciado da estratégia tradicional dos municípios brasileiros de
atração de indústrias e do crescimento econômico como finalidade última.
A experiência da cidade, a partir da identificação do uso econômico de
suas especificidades culturais, demonstra que é possível gerar ganhos de
desenvolvimento tendo a cultura como catalisadora de efeitos estruturais
na economia local.
Sobre os efeitos estruturais que as atividades culturais, tais como
festivais, podem desencadear, Tolila (2007, p.77) os identifica da seguinte
forma:
1. Efeito turístico: permite fidelizar e prolongar a estadia na
região e fazer evoluir a clientela; 2. Efeito notoriedade de imagem:
permite associar determinada região a uma imagem positiva; 3.
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Efeito identidade: permite a atração de grupos específicos, por
exemplo, pessoas jovens, criativas, qualificadas, etc.

Daí o papel que as atividades culturais apresentam para a economia
local, na medida em que seu efeito transbordamento, ou seja, efeito gerador
de externalidades,14 é mais sensível, pois, tem implicações diretas e indiretas
em setores tais como: hotelaria, restaurantes, serviços, comércio, transportes,
turismo, lazer, alimentação, artesanato e produtos locais etc.
Todavia, apesar dos efeitos mencionados, grandes eventos culturais
por si só não são garantias suficientes para superar os desequilíbrios
econômicos de determinado local, mas seus “impactos diretos e indiretos
ajudam a dinamizar a economia local pelas repercussões em cadeia de sua
renda em termos de demanda e remunerações” (TOLILA, 2007, p. 77).
Dessa forma, os efeitos multiplicadores, nos mais variados setores
econômicos, demonstram a capacidade que tem a cultura de fazer a
economia local se movimentar, além disso, possibilitam que a economia
local trace uma estratégia de desenvolvimento a partir de sua identidade e
vitalidade cultural.
Nessa perspectiva, apresentam-se agora alguns dados quantitativos,
referentes a 2000/2010, sobre a economia de Guaramiranga que buscam
embasar a ideia de que a identidade cultural da região, expressa na
realização de festivais culturais, tem sido uma plataforma importante para o
desenvolvimento da cidade.
Dados sobre a evolução do Produto Interno Bruto – PIB do município
demonstram que houve uma evolução considerável desse indicador. O PIB
teve um crescimento médio anual de 7% no período de 2000 a 2010. Se
considerarmos todo o período o crescimento foi superior a 140%. Além
disso, o incremento médio anual do PIB per capita foi de 11%, evoluindo
de R$ 2.225,00, no ano 2000, para aproximadamente R$ 7.241,00 em 2010.
Todavia, mesmo que importante na análise da qualidade de vida da
população, o PIB per capita nada diz sobre o nível de concentração de renda.
Exemplo disso, é que no município de Guaramiranga, a participação dos
20% mais pobres da população na renda passou de 6,4%, em 1991, para 4,8%,
em 2010, demonstrando que houve um aumento no nível de desigualdade.
14

Os economistas chamam de externalidades, ou seja, determinada ação de um agente econômico tem
a capacidade de gerar efeitos não planejados em outras áreas que não aquela de origem.
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Além disso, em 2010, a participação dos 20% mais ricos era de 52,2%,
ante 50,75% em 1991, ou seja, essa classe de renda era 11 vezes superior à
dos 20% mais pobres, conforme aponta Relatório do Portal dos Objetivos
do Milênio.15 Ainda assim, Guaramiranga está em um nível intermediário
no quesito concentração de renda, seu índice de Gini16 é de 0,470, em 2010,
enquanto o do Ceará como um todo correspondia a 0,5397 em 2011.
Tabela 1 – Evolução do PIB de Guaramiranga (1999-2010)
Ano de
referência
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Produto
Interno Bruto
a preços
correntes
(R$ 1.000)
12.442,194
12.466,184
12.767,443
13.365,943
16.782,801
15.919,095
18.529,484
22.325,554
21.820,968
23.888,087
25.971,493
30.162,263

População¹

Produto
Interno Bruto
per capita
(R$ 1,000)

5.695
5.741
5.788
5.835
5.844
5.930
5.978
6.025
4.307
4.227
4.070
4.165

2.184,75
2.225,34.
1.947,27
2.370,64
2.871,80
2.684,50
3.099,61
3.705,48
5.066,40
5.646,25
6.345,40
7.241,84

Taxa de
variação
PIB (%)

Taxa de
variação PIB
Per capita
(%)

0,19%
2,42%
4,69%
25,56%
-5,15%
16,40%
20,49%
-2,26%
9,47%
8,72%
16,14%

0,07%
-12,50%
21,74%
21,14%
-6,52%
38,03%
36,73%
11,45%
0,09%
12,38%
14,13%

Fonte: IBGE; Elaboração própria.
¹Valores estimados pelo IBGE, exceto 2000 e 2010

Efeitos como geração de renda ficam evidenciados pelos dados acima,
mas a conjuntura socioeconômica medida, por exemplo, com indicadores
de educação, renda, esperança de vida tem de ter a merecida atenção na
análise. Vejamos alguns dos indicadores de qualidade de vida dos moradores
da cidade de Guaramiranga.

15

16

Para mais informações acessar o link: http://www.portalodm.com.br/relatorios/8-todo-mundotrabalhando-pelo-desenvolvimento/ce/guaramiranga Acesso em 13 de novembro de 2013.
O índice de Gini expressa o nível de concentração de renda de uma população. Esse indicador
varia de 0-1, onde zero representa o nível máximo de igualdade e 1 representa o nível extremo de
desigualdade.
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Ao analisarmos a evolução histórica do Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH17 é possível observar uma significativa melhora desse
indicador e seus componentes, conforme Tabela 2. Tal fato corrobora com
a ideia defendida por este trabalho de que as manifestações culturais de
Guaramiranga têm contribuído para o desenvolvimento sustentável da
cidade.
No período de 2000 a 2010, a taxa de crescimento do IDHM foi de
aproximadamente 27,4%, passando de 0,500 no primeiro período para 0,637,
em 2010, o que coloca Guaramiranga em uma faixa de Desenvolvimento
Humano Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). Observa-se também que o
incremento na renda per capita média foi de aproximadamente 73,93%,
passando de R$ 165,00 no ano 2000 para R$ 287,00 em 2010. No período de
2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação
(com crescimento de 0,245), seguida por Renda e por Longevidade.
Em Guaramiranga, a esperança de vida ao nascer aumentou quase
2 anos no período analisado; de 67,23 no ano 2000 para 69,14 em 2010.
Esse fenômeno, entre outros motivos, está relacionado ao aumento de
qualidade de vida dos moradores do município, possibilitada pela melhoria
da cobertura de serviços de saúde, educação e o aumento da renda local.
Tabela 2 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes –
Guaramiranga CE
IDHM e componentes
2000
2010
IDHM Educação
0,365
0,610
% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo
23,97
45,34
% de 5 a 6 anos frequentando a escola
86,67
98,44
% de 11 a 13 anos frequentado os anos finais do ensino
59,33
95,57
fundamental
% 15 a 17 anos com ensino fundamental completo
24,84
52,91
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo
9,42
36,37
IDHM longevidade
0,704
0,736
Esperança de vida ao nascer (em anos)
67,23
69,14
IDHM Renda
0,487
0,576
Renda per capita (em R$)
165,53
287,35
Fonte: PNUD, IPEA e FJP. Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013)
– Perfil do município de Guaramiranga
17

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o progresso de uma nação a partir de três
dimensões: renda, saúde e educação.
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Os indicadores de vulnerabilidade social do município são bastante
favoráveis também. Por exemplo, no ano 2000, 19,79% das crianças e jovens
entre 10 e 14 anos exerciam alguma atividade laboral, enquanto em 2010,
esse indicador caiu para 1,82%. Ademais, o percentual de famílias com
crianças extremamente pobres caiu de 40,57% (2000) para 14,28% em 2010.
Esses dados podem indicar que o dinamismo da economia local, além da
melhoria no acesso à educação, possibilitou (1) que o trabalho juvenil fosse
menos importante para a renda familiar, (2) garantiu novas fontes de renda
para as famílias da região.
Outro fato importante que tem contribuído para a melhoria da
qualidade de vida da população diz respeito ao fato de a condição de moradia
das famílias ter melhorado nos últimos anos. Por exemplo, o percentual
de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgoto sanitário
inadequados caiu de 17,64% (2000) para 6,78% em 2010. Setenta e oito por
centos das moradias do município em 2010 contavam com serviço de água
encanada e praticamente todas (99,13%) tinham energia elétrica. Porém,
apenas a população urbana contava com coleta de lixo (97,93), ficando a
população rural desprovida desse serviço.
De forma geral no ranking de Desenvolvimento Humano Municipal
Guaramiranga ocupa a 38ª posição em relação aos 184 outros municípios de
Ceará, sendo que 37 (20,11%) municípios estão em situação melhor e 146
(79,35%) municípios estão em situação pior ou igual.
Interessa agora saber como os moradores de Guaramiranga
percebem o Festival de Jazz e Blues, essa variável se justifica pelo fato de que
assim poder-se-á ter subsídios para entender a relação do Festival com a
cidade e seus moradores. Ademais, a partir dos resultados de percepção do
morador poder-se-á criar mecanismos que possibilitam maior integração
das atividades desencadeadas pelo evento de forma a integrar os habitantes
do município.18
Questionados se o Festival era importante para a cidade 87% da
amostra pesquisada respondeu que sim e apenas 8% respondeu que não.
Sobre a afirmativa de que a cidade mudou após o Festival, 59% respondeu

18

Os dados referentes à percepção do morador de Guaramiranga foram extraídos do Relatório de
pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/CE, realizado
no ano de 2012,
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que a cidade passou por mudanças significativas, 17% disse que não e
18% respondeu que o Festival contribui em parte para as transformações
observadas em Guaramiranga. Quanto a questão de o Festival já
fazer parte da vida da cidade, a expressiva maioria (91%) respondeu
positivamente, configurando-se como uma iniciativa consolidada na região
e reconhecidamente importante, segundo a opinião dos moradores.
Percebe-se que no geral o morador de Guaramiranga vê positivamente
as atividades do Festival de Jazz e Blues, indicando que o evento é importante
para a economia da cidade e que possibilitou transformações na tessitura
socioeconômica da região, ademais reconhecem que o Festival já se integrou
à identidade da cidade. Além de ser elemento catalisador do processo de
transformação da realidade do município, ao incluir em seu processo de
criação e execução a participação da comunidade, o Festival colaborou para
o maior dinamismo da cadeia produtiva do turismo daquela região, uma
vez que outras atividades ligadas, ou não, ao evento promoveram o fluxo
mais intenso de turistas, a exemplo das atividades de ecoturismo.
Isso fica comprovado pela taxa de ocupação das pousadas e hotéis da
cidade. Em períodos normais a ocupação dos leitos gira, principalmente,
em torno de 50 a 60%, totalizando um percentual de 29% das respostas para
esse intervalo percentual. Ademais, 14% responderam ainda que ocupam
normalmente entre 25 e 49% da estrutura, e outros 14% responderam que a
ocupação é de 71 a 80%, conforme Relatório SEBRAE/CE 2012.
Esses dados parecem demonstrar que essa iniciativa empreendedora,
ligada à cultura, tem sido importante para o dinamismo da economia local e
reforça o papel que as atividades ligadas à cultura têm como dinamizadoras
de um processo de desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho tem defendido que o Festival de Jazz e Blues exerce papel
catalisador de uma série de mudanças estruturais que vêm acontecendo em
Guaramiranga nos últimos tempos. O Festival deve ser entendido então
como um elemento desse processo, não como o responsável único. Pois
como bem lembra Maria Amélia Mamede, Guaramiranga oferecia o cenário
ideal para o sucesso do projeto, logo o Festival existe em função da cidade,
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e não o contrário. A cidade tem vida própria, como definido por Landry e
Biachini (1994) “a cidade é como um organismo vivo”.
Guaramiranga apostou na Economia Criativa para diferenciar o seu
desenvolvimento e os festivais de cultura são a melhor expressão dessa
estratégia. A realização de tais festivais reforça a imagem ligada às expressões
culturais e ao desenvolvimento sustentável, elos da Economia Criativa, que
o município vem adquirindo nos últimos anos e que tem contribuído para a
atração de um perfil de empreendedor que entende e respeita as vocações da
região. Todavia, apesar de tratarmos as transformações em Guaramiranga
como “política de desenvolvimento”, o que constatamos ao longo desse
estudo é que o município funciona sem a adoção de uma estratégia explícita
do poder público municipal. O poder público local também não tem
acompanhado a velocidade das mudanças no município.
O processo de desenvolvimento experimentado por Guaramiranga
demonstra algumas lições que podem indicar possíveis estratégias para
outras regiões: (1) os municípios podem ter alternativas de desenvolvimento
que não o modelo tradicional baseado na atração de planta industrial e/
ou grandes empreendimentos; (2) ativos como patrimônio cultural e
patrimônio natural, associados ao turismo, têm potencial dinamizador
da economia local; (3) associar a imagem do local a produtos/serviços/
negócios tem efeito desencadeador de oportunidades econômicas; (4)
empreendimentos econômicos ligados à identidade cultural são alternativas
viáveis e desencadeadoras de ganhos de desenvolvimento.
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O PACTO FEDERATIVO NAS POLÍTICAS CULTURAIS E SEUS
INSTRUMENTOS
THE FEDERAL PACT ON CULTURAL POLICIES AND IT’S
INSTRUMENTS
Frederico Barbosa da Silva1
Eliardo Teles2
RESUMO
O argumento central deste trabalho é que o nosso arranjo federativo na cultura
favorece a iniciativa federal no processo político em detrimento dos Estados,
municípios e Distrito Federal, sendo que aquela é fragmentária e frágil em
decorrência da sua baixa capacidade de indução financeira e em razão das
dificuldades de planejamento. Depois de pouco mais de duas décadas, as políticas
nacionais de cultura ainda não dispõem de mecanismos institucionais de articulação
e pactuação suficientemente consolidados para realizar o processamento técnico e
político dos problemas relacionados a uma política interfederativa.
Palavras-chave: federalismo cultural; Sistema Nacional de Cultura; conselho
nacional de política cultural.
ABSTRACT
The main argument of this paper is that our federative arrangements in Culture,
favors the federal initiative in the political process at the expense of the states,
municipalities and the Federal District, which is fragmented and fragile due to
its little capability of financial induction and planning difficulties. After just over
two decades, national cultural policies still lack of institutionalized mechanisms
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of coordination and agreement, consolidated enough to process technical and
political problems related to an Inter federative policy.
Keywords: cultural federalism; National System of Culture; National Council of
cultural policy.

INTRODUÇÃO
A ideia de um Sistema Nacional de Cultura (SNC) ganhou contornos
constitucionais com a aprovação da Emenda n° 71, aprovada em novembro
de 2012. A CF1988 criou inúmeros instrumentos orientadores das políticas
públicas na área cultural. Ao longo das décadas seguintes foram sendo
acrescidas camadas normativas e novos instrumentos de políticas públicas.
A Constituição afirma os direitos culturais e o dever do Estado em
garanti-los, o que significa a construção de um Estado Cultural. Assim, se
desenharam diversos instrumentos de políticas culturais e foram sendo
definidos espaços conceituais para as atividades do Estado bem como
formas para sua concretização. Uma delas, com inscrição constitucional,
é o da participação das comunidades o que também inscreve na ideia do
Estado Cultural formas muito particulares de imaginar a ação pública
associada à participação e, na organização institucional, inscreve desenhos
de participação os mais variados. A constituição brasileira é programática,
incorporando a ideia da ação do estado e inscrevendo em seu texto um
conjunto concreto de políticas públicas, mas também contem ideais,
princípios, valores e orientações que ganham configurações díspares a
depender do padrão de mobilização social.
Entretanto, depois de pouco mais de duas décadas, as políticas
nacionais de cultura ainda não dispõem de mecanismos institucionais
de articulação e pactuação suficientemente consolidados para realizar o
processamento técnico e político dos problemas relacionados a uma política
interfederativa.
O argumento central deste trabalho será o de que o nosso arranjo
federativo na cultura favorece a iniciativa federal no processo político,
mas ele é fragmentário e frágil em decorrência da sua baixa capacidade de
indução financeira e em razão das dificuldades de planejamento.
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O primeiro tipo de dificuldade se relaciona com os recursos
financeiros ainda muito pequenos na área. Os montantes e as características
do financiamento não permitem a consolidação de políticas abrangentes,
com forte conteúdo de legitimidade, isto é, desenhada em torno de valores e
crenças compartilhadas, e realizada em função de alinhamentos estratégicos
de objetivos.
No que se refere ao financiamento, é considerado como estando em
parte fora do processo de discussão democrática da política em decorrência
da forma que adquiriu histórica e ideologicamente a percepção sobre os
Incentivos Fiscais. Esses são considerados como cotas de decisão dos
departamentos de marketing das empresas sejam privadas ou estatais. Outra
parte do financiamento foi considerada como pautada por interesses de
balcão ou em política sem continuidade, ou como se diz, política de evento
sem conteúdos republicanos. Até onde entendemos isso significa dizer,
política sem abrangência territorial e social, mas também que transcendam
governos.
Por seu turno, o processo de legitimação é bastante forte, com
inúmeros fóruns de discussão sendo criados (Conferências municipais,
estaduais, comissões, GTs, Conselhos, etc.), mas sem que confiram ao
sistema institucional a capacidade de desenvolver e operacionalizar
políticas abrangentes e nem definir priorizações e sequência de ações de
forma estratégica.
O segundo tipo de dificuldades se relaciona com a complexidade do
processo de decisão na área, a pluralidade de atores e com a ausência de
mecanismos estáveis de decisão a respeito de prioridades pela comunidade
de política pública. Essa característica é, em parte, explicativa da dificuldade
de se levar a sério o processo de planejamento como assinalado no parágrafo
anterior.

1 O FEDERALISMO CULTURAL BRASILEIRO
Poucos tipos de federação concentram o processo decisório –
elaboração de legislação que afeta os entes subnacionais – no Executivo
Federal e no Congresso. Essa forma permitiria uma grande dose de
legitimidade para que a União formatasse normas com poder de vincular
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os interesses das unidades federadas. Não é o caso do federalismo cultural
brasileiro. Aqui a União apenas define normas gerais ou normas- quadro.
Nesse sentido, a criação de um sistema de agenciamento
interfederativo e participativo de decisões e a faculdade do Executivo e
do Congresso na elaboração de normas gerais oferece um interessante
dispositivo de concertação de interesses em nível nacional. Entretanto, no
caso da política cultural brasileira esse processo é frágil em decorrência das
necessidades e diante da carência de recursos.
Em resumo, o cerne do nosso argumento é que o calcanhar de Aquiles
da área é a descentralização fiscal. Depois da concentração de recursos na
União em decorrência da Emenda Constitucional n.° 15/1996, da Lei Kandir
em 1996 e de outros mecanismos de centralização fiscal, o desafio maior é o
da garantia de recursos fiscais para a cultura.
Na ausência desses recursos, a acomodação de interesses tão
múltiplos implica na pulverização de recursos em ações pontuais, sem
continuidade ou impactos significativos. Da mesma forma, pode-se afirmar
que a estabilização de estratégias nacionais de consolidação das políticas
culturais se torna impossível e, em consequência, os documentos políticos
produzidos na área são genéricos e contemplam um rol vastíssimo de
objetivos.
As assertivas aparentam carecer de nuances, afinal a construção
jurídica na área cultural é extensa, as ideias políticas gerais são em grande
parte compartilhadas, têm apoio e grande circulação; os documentos
produzidos são, por sua vez, discutidos em diferentes fóruns e servem
de referência política. Enfim, muitos movimentos são feitos e criam um
contexto de mobilização política sem igual. Entretanto, nosso objetivo
aqui é ir tentando conferir contornos argumentativos às dificuldades de
conformação do Sistema Nacional de Cultura (SNC). A estratégia será a de
aproximações sucessivas, por camadas. Não se desconhece o grande poder
de mobilização que a ideia suscitou e nem o grande esforço realizado por
parte do MINC, Secretarias Estaduais e do Distrito Federal e de muitos
municípios para cristalizar o Sistema Nacional de Cultura (SNC). Como
toda reflexão avaliativa em geral se concentra em problemas, faremos
nossa narrativa se concentrar nos rastros dos problemas que nos foram
apresentados ao longo de várias pesquisas avaliativas e, sobretudo, nas
inúmeras participações em reuniões realizadas a convite do MINC, suas
secretarias, autarquias e Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC).
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OS PLANOS DA POLÍTICA
Antes de tudo, é preciso dizer brevemente que o processamento
a que nos referimos corresponde em primeiro lugar à conexão coerente
e consistente de três planos das políticas públicas, o plano cognitivo, o
normativo e operacional ou instrumental. No plano cognitivo afirmam-se
os componentes e ideias que comporão as políticas, a ideia de sistema e a
presença de um pacto federativo. No plano normativo diz-se como chegar
a esse pacto (quais serão as estratégias gerais, articulação de programas
coordenados, planos, estratégias de produção normativa, transferências
diretas, adesão voluntária etc.). No plano operacional se afirmam os
instrumentos (por onde começar, articulação de sistema de incentivos,
programas articulados através de convénios, pwrémios ou linhas de crédito,
adesão dos entes federados, prazos, recursos, indicadores etc.).
A ausência de reflexão consistente ou tratamento inadequado de
qualquer um dos planos resulta na derrapagem constante no processo de
consolidação das políticas. Entretanto, é de se prever fortes conflitos de
pontos de vista e visão política no processo de estabilização dos significados
de cada um daqueles planos.
O conflito cognitivo, isto é, desacordos a respeito dos componentes
constituintes e da sua articulação em cada um dos planos é algo recorrente
e deve constar das análises e avaliações. Não se quer complexificar ou tornar
a separação dos planos em objeto de discussão política. Essa separação é
analítica. O que interessa é articular consensos provisórios, estabilizar e
conectar elementos dos três planos. Caso o exercício seja exitoso, ao final
pode-se ter um conjunto de orientações para a ação. Como exemplo disso,
pode-se citar a analogia entre o SNC e Sistema único de Saúde (SUS).
O SUS é composto de instituições com diferentes níveis de
complexidade, hierarquizados e descentralizados no território. Temse no SUS um nível de atenção básica, média e alta complexidade, com
procedimentos e tecnologias próprias a cada um deles. Além disso, há um
complexo sistema normativo, de transferências de recursos e pagamento
por procedimentos. Pode-se imaginar que a saúde tem mais estabilidade
pela natureza do conhecimento médico e científico? Nada mais equivocado.
A fluidez da área é tão grande quanto o da área cultural, mas
historicamente foi articulando conhecimento em torno de questões que
configuram seu campo e foi desenhando gradualmente dispositivos
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institucionais. Na área cultural esses conhecimentos consolidados também
existem. Não é a toa que os procedimentos na área do património edificado,
no teatro, na dança, artes plásticas etc. se configuram em tradições
diferenciadas. O que falta na área da cultura são estratégias e procedimentos
estáveis nas suas diversas áreas. Aliás, as complexidades estão presentes
também na saúde, mas foram sendo objeto de procedimentos, protocolos
e rotinização e foram sendo estabilizando-as em estruturas institucionais.
O que é instável, e o dizemos para enfatizar o argumento, são as
regras de políticas culturais, fluidas em demasia em função da novidade da
área e das dificuldades em tratá-las de forma coesa em todos os seus planos.
Enfim, a instabilidade deriva da falta de tradição de resolução de problemas
em temos de políticas públicas nacionais.
Nossa tradição é a da segmentação das atividades e de uma parca
presença do poder público na formulação e implementação de políticas
nacionais. Em geral, o poder público é um financiador excelente, mas
relativamente frágil no processamento de sequenciamento de ações. Em
geral, a sociedade civil (vamos manter essa assertiva em nível genérico nesse
trabalho) desconfia da participação mais ativa e do planejamento por parte
do poder público.
Todavia, deixemos claro que a referência aqui é o das políticas globais,
há muitas políticas setoriais na cultura que têm longa tradição, o que não
quer dizer que não tenham tido dificuldades ao longo de suas trajetórias.
Por si mesma essa constatação não representa a qualidade das políticas, mas
vale uma ligeira lembrança de algumas das instituições tradicionais que se
incorporaram ao MINC, quando de sua criação em 1985.
Não se pode esquecer o sucesso relativo das políticas do IPHAN,
EMBRAFILME, FUNARTE, Biblioteca Nacional (BN), Centro Nacional
de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), Instituto Brasileiro de Museus
(IBRAM), Agência Nacional de Cinema (ANCINE) entre outras, mas
também não se pode supor que todas essas instituições foram capazes
de estabelecer da mesma forma políticas com forte institucionalidade
no nível nacional, especialmente nos quadros do pacto federativo, tema
relativamente recente nas representações das políticas culturais. Voltemos,
então, aos planos da política, partindo da ideia dos direitos culturais.
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OS INSTRUMENTOS DAS POLÍTICAS CULTURAIS
As autarquias, fundações e institutos são importantes instrumentos de
políticas públicas. O próprio Ministério da Cultura é um instrumento. Todos
esses órgãos usam outros instrumentos que lhes facultam a possibilidade
de tomar o terreno concreto da ação. O uso de fóruns, comités, conselhos,
GT’s é uma parte. As transferências de recursos são a outra parte. Há todo
um procedimento de programação orçamentária, uso de indicadores de
acompanhamento de execução financeira, de prestação de contas, mas
também de recebimento de projetos, aprovação e acompanhamento. O uso
de instrumentos de política guarda suas complexidades; os procedimentos
e a extensão de possibilidades de interpretação são evidentes quando da
aplicação a casos concretos.
Os instrumentos mais utilizados são os conveniamentos, contratos
e transferências fundo a fundo, fomentos a projetos, bolsas, prémios,
incentivos fiscais etc. Entretanto, na área cultural, no que diz respeito a ações
com o orçamento fiscal, os instrumentos mais comuns são os convénios,
com algumas iniciativas de contratualização e nenhuma experiência, já que
não existe respaldo legal claro para tal, das transferências fundo a fundo.
Poucos indicadores, pesquisas e métodos de planejamento são levados a
sério como instrumentos de política pública.
A Constituição de 1988 traz nos artigos 215 e 216 a definição de uma
extensa área de atuação estatal, o que se chama Estado Cultural, bem como
de instrumentos de ação pública. No quadro geral, os objetivos substantivos
e as opções são genéricos.
Todas essas instituições poderiam atuar em formato sistémico em
nível nacional, estabelecendo fóruns e processos de agenciamento mais ou
menos participativo, mas, sobretudo estabelecendo um forte mecanismo de
indução através de produção normativa e de um sistema de financiamento
forte.
Em termos mais específicos, as políticas expressam-se em uma
malha intensa de conveniamentos para realização de ações pontuais
conectadas com aquelas ideias gerais. Por outro lado, em muitas situações,
os interesses intergovernamentais e da sociedade civil são discutidos em
comissões e comités que elaboram e formulam editais, pode-se dizer,
entre aspas, negociados e pactuados. Esses fóruns justificam a realização
de transferências de recursos financeiros pela aderência das linhas de ação
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a políticas e programas formulados de maneira participativa e em outros
casos, talvez em nível mais forte de participação, de maneira compartilhada.
Por contraste a políticas mais consolidadas, como as de saúde
e de assistência social, para as quais o balanço entre ideias gerais e
operacionalização de ações específicas e direcionadas pende para o segundo
grupo ou para equilíbrio entre ideias e operações, as políticas culturais se
caracterizam por forte dosagem de proposições genéricas e repertórios de
ação vastos, sem estratégias mais finas de ações encadeadas no tempo. Por
conseguinte, a consolidação de políticas abrangentes vai caminhando aos
soluços e são pouco exequíveis, ou pelo menos pouco visíveis do ponto
de vista substantivo e da sua consolidação em termos de sua abrangência
territorial e social.
Mesmo com as instituições nacionais quase centenárias como o
IPHAN e mais do que centenárias como a Biblioteca Nacional, e outras de
porte e reconhecimento como a FUNARTE, as instituições federais sofrem
com dificuldades inúmeras que não permitem a abrangência nacional
nas suas atuações e muito menos seu funcionamento dentro de um pacto
federativo. Se as políticas culturais têm em parte lastro em autarquias, o
MINC foi consolidando ações e programas transversais que poderiam ser
a semente de uma prática federativa. O exemplo claro disso é o programa
“Mais Cultura”. Entretanto, esta semente encontrou solo pouco fértil.
O MINC ainda não teve um programa funcional no sentido de apoiar
a construção do sistema. Se essa é uma opção, ainda é latente, e teve no
“Mais Cultura” apenas uma de suas formas, mesmo assim com muitos
problemas operacionais, como reconheceram, aliás, com grande acuidade,
seus próprios gestores.
É curioso como a ideia do incrementalismo, com o qual é possível
se concordar em diversas ocasiões, especialmente do ponto de vista
analítico, tomou conta das estratégias de ação em qualquer situação, ou
seja, virou ideologia que justifica operações de longo prazo, muito pouco
de planejamento coerente e consistente e menos ainda permissivo a ideias
desviantes. As etapas das políticas vão se acumulando como se elas fossem
amadurecer pela força natural das ideias em si, do poder de mobilização da
sociedade civil e das intenções políticas da administração pública.
Todos sabem que a pactuação de objetivos em cenário de
heterogeneidade política e conflito por recursos não é algo trivial de ser
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realizado. Entretanto, deve-se lembrar de que a presença de ideias gerais e
pouca clareza a respeito de objetivos substantivos não abstrai o momento de
realização das políticas. As decisões podem ser adiadas, mas terão que ser
feitas e as ações desenhadas em algum momento.
Uma das consequências da ausência de planejamento global é
a fragmentação das ações e a ausência de métodos de implementação.
A unidade da política desliza nesses casos para processos retóricos e
argumentos abstratos, com apelos a justificações em princípios gerais,
como a equidade, acesso, universalidade dos direitos, etc. Também há uma
estratégia usual que é o diferimento das ações no tempo, com o postulado
de que a realização de objetivos seria acumulativa e processual. Inclusive,
há métodos de análise de políticas públicas que descrevem e justificam a
racionalidade presente nesse tipo de estratégia.
Deixando os modelos analíticos de lado, aceitamos que um dos
principais problemas para a conformação do Sistema Nacional de Cultura
(SNC) é a ausência de espaços qualificados para o agenciamento das ações
intergovernamentais. Os governos subnacionais têm autonomia, mas
as relações interfederativas no Brasil acontecem no quadro de grandes
desigualdades territoriais e assimetrias na distribuição de recursos
organizacionais entre Estados, municípios e distrito Federal. Nesse
contexto os recursos mais usualmente utilizados para a pactuação são as
Conferências, seguida dos Planos Nacionais. No SUS, essa institucionalidade
é acompanhada dos Conselhos e de Comissões Intergestores Bipartite
e Tripartite. Seguem-se dessas instâncias as normas operacionais e uma
extensa produção normativa que regula e confere referências estáveis para a
organização das ações.
No quadro das relações interfederativas há um complexo sistema de
transferências de recursos fiscais da União para Estados e municípios. A
cultura não dispõe ou não participa desse pacto. As transferências resultam
em investimentos diretos relacionados a acordos pontuais em torno de
projetos e, no máximo, em recursos destinados programas com baixa
capilaridade no território. Algumas das ações na área cultural abrangem
as grandes regiões e Estados brasileiros. Isso não corresponde ao conceito
de políticas territoriais com capilaridade, pois isso implicaria em ações
estruturadas estáveis e institucionalizadas, quer dizer, com apoios sociais
fortes e convergentes a objetivos.
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Todavia, não resta dúvida de que as transferências de recursos
são componentes centrais das relações federativas. Desdobram-se delas
incentivos para alinhamento de prioridades e delimitação de ações com
sentido comum, embora da presença desses elementos nem sempre decorra
a ausência de conflitos.
A RECENTE CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS
Os arranjos das relações federativas envolvem graus variados de
alinhamento e conflito. É possível que convivam processos de descentralização
com desconcentração. A primeira se refere à transferência de recursos para
realização de prioridades alocativas autónomas dos entes federados; na
segunda, a regulação normativa é da União, com implementação e execução
local das políticas.
Portanto, o equilíbrio entre autoridade central e local se dá em pontos
variados dos processos das políticas e pode acontecer: a) na formação
da agenda; b) na elaboração; c) na formulação; d) na implementação; e)
na execução; f) na avaliação. Assim, a acoplagem estrutural das relações
federativas depende da construção de sólidas redes de interlocução e
agenciamento de ações nessas diferentes etapas das políticas.
O agenciamento corresponde à preparação das decisões próprias à
ação e à coordenação efetiva de recursos variados segundo objetivos. Os
fóruns respondem aos componentes relacionados ao debate de linhas gerais,
prioridades e estratégias. Os limites entre os dois são bastante tênues, mas
pode-se dizer que é no processo de agenciamento o momento em que se
decidem métodos de ação, sequenciamento de eventos, intensidade no uso
de recursos disponíveis.
Nos fóruns se decidem critérios gerais (em qual região e sobre quais
públicos agir, por exemplo). No processo de agenciamento se decidem quais
os melhores instrumentos de política para se chegar naquela região, como
controlar o bom uso dos recursos e como atingir os objetivos coordenando
as ações na sequência na qual ela atingirá melhor os objetivos definidos.
O caso mais interessante de fórum em seu sentido mais puro,
dada sua mecânica própria para a delimitação de princípios e diretrizes
gerais e que é instrumental para alinhar os atores em uma política, é a
Conferência Nacional. Os planos nacionais também cristalizam ideais e
diretivas genéricas, como é o caso do Plano Nacional de Cultura (PNC). Os
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resultados desses fóruns são documentos que se tornam referenciais para o
agenciamento de ações e atores.
Esses instrumentos mobilizam, criam argumentos e coordenam os
atores, que para ganharem solidez carecem de uma tradução operacional,
ou seja, de processos de agenciamento em sentido estrito, que é quando
se dão as escolhas de instrumentos concretos de ação. (período confuso)
Portanto, o processo de agenciamento implica na tradução de ideias gerais,
em estratégias, depois na articulação de prioridades e ações concretas no
quadro de programação do uso de recursos disponíveis.
Em outro trabalho afirmamos que os programas de ação pública naquela avaliação o “Mais Cultura” era nossa unidade de análise - contêm:
i) ideias gerais com as quais mantêm uma relação dialética
constante, naquele caso a ideia de Sistema Nacional de Cultura
(SNC) que se desdobrava na descentralização de recursos para
territórios, municípios e atores específicos e se associa com o
conceito de equidade;
ii) estratégias caracterizadas pela definição de linhas de ação e uma
lógica específica - desenho do conjunto de ações especialmente
em relação ao território de abrangência, público-alvo e forma de
implementação.
iii) processos de agência, isto é, tem um componente de gestão,
articulação, coordenação e organização da implementação de
ações.
iv) recursos financeiros acoplados às ideias gerais, estratégias,
processos de agenciamento;
Muitos atores apontam que o instrumento mais poderoso para realizar
os planos é o sistema. A ideia geral de Sistema Nacional de Cultura (SNC)
orienta e coordena os atores mesmo sendo opaca em diversos sentidos. Mas
ele tem uma rede de fóruns - Conselhos - e de instâncias de agenciamento
das ações - Fundos Setoriais de Cultura e Comissões de Gestores. Fazer
uma avaliação global da efetividade disso tudo é tarefa bastante delicada e
complexa.
Conceitualmente as funções dos fóruns e das agências são
complementares, mas reservamos a ideia de agenciamento ao processo
de conferir concretude à ação. Pretendemos distinguir o debate a respeito
do processo que vai até a formulação de política e de outro momento que
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passa pela implementação e execução. Essa implica na distinção entre quem
discute a formulação e de quem executa a política. Essa separação é própria
para a reflexão sobre o papel de cada esfera de governo federativo sobre as
políticas.
Aliás, já foi apontado no trabalho citado que havia certa ambiguidade
nas concepções do SNC: de um lado o sistema era tratado como uma
arquitetura institucional que permitia estabelecer espaços públicos,
participativos e descentralizados de formulação das políticas, cabendo ao
governo Federal o papel de sócio para a delimitação das condições e das
regras gerais das políticas, realizando apenas algumas políticas federais já
tradicionais e outras recentemente implementadas como o “Programa Arte
Cultura e Cidadania - Cultura Viva”. De outro lado, a União implementou
programas e tentou articulá-los com a ideia de sistema. O próprio “Mais
Cultura” tentava ser um “exercício do sistema” e se oferecia como parte de
incentivos à adesão de Estados e Municípios ao SNC, ao mesmo tempo em
que pretendeu articular ações dos vários programas federais. Entretanto,
os próprios gestores do programa apontaram as dificuldades internas
e externas para o agenciamento das ações de forma sistémica. Ou seja, o
programa não tinha alcance suficiente para coordenar os níveis de governo
e direção a uma atuação sistémica nacional.

2 TRÊS DESAFIOS: PRODUÇÃO NORMATIVA, ENGENHARIA DE
AGÊNCIA E RECURSOS FINANCEIROS.
Como se vê, o Sistema Nacional de Cultura (SNC) é composto de
inúmeros fóruns e redes de agenciamento de políticas. Os Conselhos e
Fundos têm dupla função. Nos conselhos se debatem linhas gerais para a
ação. Na gestão dos fundos faz-se o mesmo. Em muitos casos, os Conselhos
têm função de agenciar e coordenar ações, dando-se o mesmo nos fundos
setoriais. Exercer uma ou outra das funções depende tanto das atribuições
formais como das conexões estabelecidas para cada uma dessas instituições.
É uma simplificação analítica se dizer que a distinção conceituai entre
coordenação-execução (agencia) e autoridade decisional (fórum) pode
responder e explicar como se dão, não apenas as relações entre união e
governos subnacionais, mas também os processos das políticas públicas.
Aqui tudo é bem mais complexo. A coordenação e execução implicam em
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novos processos de tradução de ideias gerais em instrumentos de políticas
públicas.
Para ambos os casos - processos de agenciamento e de fórum - há
muitas questões a serem respondidas quanto ao alcance e à efetividade
e, também, a respeito da sua potência para articular políticas nacionais.
Também nesse caso a aproximação será sucessiva e, agora, mais rápida, mas
seguirá uma linha que deve permitir responder às seguintes questões: a)
qual o lugar das ideias gerais no processo de política; b) qual a capacidade
institucional e a força de agência do MINC e seus órgãos; e, c) quais são as
relações e equilíbrios entre as duas, por assim dizer, funções.
AS AÇÕES DE POLÍTICAS CULTURAIS E AS IDEIAS
Ideias presentes no imaginário político dos últimos anos são as ideias
de democracia, a república e a participação social. Podemos dar a ideia de
república como exemplo do funcionamento das ideias gerais no quadro da
política cultural. Uma das questões apontadas como centrais no processo de
“republicanização” das políticas culturais foi o combate ideológico contra
o financiamento de projetos pontuais e contra a apropriação de recursos
por parte de artistas notáveis e de outros “amigos do príncipe”. A república
significaria aqui que os recursos públicos deveriam ser apropriados pelo
bem do coletivo nacional. Os projetos apresentados ao Ministério da
Cultura deveriam se referir a um conjunto de princípios gerais e diretrizes
democraticamente debatidas. Assim, a política e o funcionamento do
FNC, por exemplo, deveriam seguir orientações discutidas em fóruns
representativos. Caso fossem apresentados ao FNC deveriam seguir linhas
gerais debatidas na Comissão Nacional do Fundo Nacional de Cultura
(CFNC) ou definidas no Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC).
O mesmo deveria valer para os incentivos fiscais. Talvez, sim, pelo menos
em tese. O mais significativo é que os gastos tributários indiretos não são
contaminados, a partir dessas ideias gerais, nem pelo princípio republicano
e muito menos pelo democrático. Em primeiro lugar, as empresas definem
em quem investir. Um interesse privado define o que é o bem público. Em
segundo lugar, não há um fórum que debata os critérios e diretrizes políticas
para limitar a discricionariedade das empresas.
Nesse caso, a associação entre definição republicana - ou democrática
- e a arquitetura de princípios que ordenam as decisões alocativas é frágil
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do ponto de vista da análise de critérios de política pública. Os “incentivos
fiscais”, como parte de um modelo de financiamento, evidenciam que o
alinhamento do fomento e do financiamento a ideias gerais é um exercício
importante, mas em grande parte retórico. Os projetos são construídos
para se encaixarem nos princípios estabelecidos nos editais ou alinhados
de forma ad hoc. Há problemas com isso? Também aqui a resposta é cética.
Esses encaixes artificiais são, e dizemos para acentuar o paradoxo, naturais.
Na verdade, pouco se sabe da qualidade dos processos decisórios
das empresas. Sabe-se da “boa qualidade” de muitos, mas não de todos os
projetos financiados por essa via. Conhecemos as críticas de que certos
projetos apresentados seriam facilmente financiados pelas empresas ou pelo
mercado. A economia da cultura mostra exatamente o contrário, há poucas
atividades artísticas que se sustentam sem o subsídio público. Não nos
referimos à indústria cultural e do entretenimento, mas dança, da música,
do teatro, das artes plásticas e de tantas ações que poderíamos apontar como
mais ou menos experimentais no campo da cultura3.
Mas, de fato, sabe-se pouco também a respeito dos processos e impactos
reais dessa via de financiamento no conjunto das atividades artísticas e na
economia da cultura. Aliás, a crítica soa em boa parte como uma guerra de
classes entre as “elites” e seus estilos de “arte sublime”e o popular com sua
luta por reconhecimento e resgate. Algo bastante interessante do ponto de
vista dos princípios e justificável do ponto de vista sociológico4.
Seja como for, podemos dizer com a tranquilidade de quem acompanha
as políticas culturais com certa proximidade, que o processamento técnicopolítico por parte do agente público está ausente tanto da prática dos atores
republicanos, quanto dos democratas e também daqueles que são objeto
de crítica de ambos (supostamente, os “neoliberais”). O poder público não
estabelece circuitos, trajetos, roteiros, associação com outros eventos, não
usa critérios de territorialidade, não age de forma a transformar projetos
isolados em políticas, não é capaz de investir de forma consistente em
conjunto de equipamentos culturais de base etc. É verdade que essas
3

4

Ver BARBOSA DASILVA, F. A., FREITAS FILHO, R. Financiamento cultural: uma visão de
princípios. Texto para Discussão (IPEA. Brasília). , v.2083, p.l - 46 2015; BARBOSA DA SILVA, F.
A. Liberdade, política e financiamento cultural no Brasil contemporâneo. Políticas Sociais (IPEA). ,
v.23, p.278 - 302, 2015, Relatório de Pesquisa.
Idem
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atividades estão presentes em vários programas do MINC como o “Arte
Cultura e Cidadania- Cultura Viva”, o “Brasil Plural”, “Engenho das Artes”,
nas iniciativas de salvaguarda do património imaterial, em algumas
iniciativas do artesanato popular, economia da cultura etc. Mas ninguém
vai discordar que as capacidades e alcances institucionais são limitados.
Já abordamos a atuação dos órgãos e agora a pouco os programas
do MINC. Assinalamos as dificuldades em agenciar e desenhar ações
estruturantes de políticas públicas. As ações do MINC ainda têm uma
grande dose de fragmentariedade, são bastante pontuais e descontínuas. As
instâncias que facultariam um agenciamento mais ativo de ações e projetos
seriam a Comissão do Fundo Nacional de Cultura (CNFNC), a Comissão
Nacional de Incentivos Culturais (CNIC) e o Conselho Nacional de Políticas
Culturais (CNPC).
Aqui, enfatizamos, é possível estabelecer vários critérios e
procedimentos para as políticas. Um deles é o de estabilizar ideias e diretrizes
gerais, associadas ou não a recursos; outro é a priorização de públicos-alvo
específicos; ainda há a possibilidade de priorização do fomento de ações de
programas do MINC; outra é dividir recursos por segmentos; outra é permitir
o fomento de projetos que chegam da sociedade, independentemente de
editais. De qualquer forma, o agenciamento pode ser passivo ou ativo.
Deixemos o campo das possibilidades de lado. Apenas tocamos no
assunto para estimular nossa própria imaginação e deixar claro que parte
das opções disponíveis ao gestor e aos órgãos do MINC não está sendo
formulada ou formalizada. Aliás, esse dado fica claro na discussão genérica
sobre ser a política cultural baseada ou não na ideia de balcão.
Em uma abordagem ao estilo do narrador onisciente, distante
do objeto de disputa e das operações políticas concretas, duas hipóteses
certamente saltariam aos olhos: a) o questionamento ostensivo do balcão,
prática típica e tradicional da política brasileira e b) a consolidação de uma
política de editais ou, conforme nos disseram em entrevistas, políticas
realizadas a partir de editais.
A visibilidade dessas hipóteses decorre do fato simples de ser parte
das imagens e ideias que participam do inconsciente político, circulam com
as narrativas que opõem governos “democrático-republicanos” a outros,
menos afeitos e cuidadosos com a coisa pública e, certamente, despossuídos
de uma política global; afinal, é razoável imaginá-los como defensores do
Estado mínimo e do mercado como lócus da política.
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Na realidade, essas são narrativas de superfície. O que acontece é
que os processos dos editais regulam uma parte dos processos de decisões
e alocação de recursos; como pano de fundo dos editais, há toda uma
movimentação ancorada em escolhas estratégicas, debates com grupos
específicos e preparação de linhas de atuação. O resultado desses ricos
processos políticos é, muitas vezes, a continuidade e presença de políticas
fragmentadas e particularistas. A unidade delas é a presença da ideia geral
de equidade, a presença de diretrizes genéricas e de públicos particulares. A
crítica ao balcão também diz algo, isto é, que agora se faz política e que os
recursos não mais são capturados por interesses particulares.
É certo que a feitura de editais não implica em escolhas neutras e
tampouco em negociações sem sentidos políticos particulares, como parece
estar expresso nas narrativas críticas a respeito das práticas do balcão.
Mas a simples presença do edital e de um sistema hierarquizado - ou
não - de princípios e diretrizes não implica no abandono de uma política
caracterizada pelas ações fragmentadas e pela apropriação de recursos por
grupos particulares.
Pode-se perguntar se há possibilidade de alguma política não ser
seletiva. Não cabe ingenuidade para responder a essa questão. Toda política
é seletiva, mas isso não implica necessariamente no desenho e na escolha
de políticas limitadas e sem perspectiva de circularem em espaços públicos
amplos de troca, crítica e enriquecimento dos repertórios dados pela
interculturalidade. Transferir recursos não parece ser o maior problema.
Da mesma maneira, a formatação de editais a partir de visões
particulares e direcionadas a certos grupos também não é de todo reeditar
uma política fragmentada, mas também não implica necessariamente uma
política com resultados e impactos na consolidação de políticas públicas
amplas de garantia de direitos culturais.
A política ancorada em editais é justificada pela crítica ao balcão,
porque a ideia de balcão não nos diz muito a respeito dos processos de
elaboração, formulação e resultados concretos dos editais. Não nos diz
muito a respeito das redes sociais que estão sendo mobilizadas a partir
de um procedimento aparentemente republicano e muito menos sobre a
qualidade da coordenação das ações de “campo” para o atingimento de fins.
Outra questão que aparece de forma imediata é a da dificuldade de
formatar editais. Tecnicamente, isso não é desconhecido, a produção de
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um edital segue uma série de protocolos e fluxos. Há problemas e erros na
produção dos editais? A resposta é sim, mas isso não decorre de um suposto
desconhecimento abstrato desses processos e de uma estranha e metafísica
assertiva de que “é fazendo que se aprende”. Aliás, a assertiva não é trivial,
embora soe como tal. Ela faz sentido desde que contextualizada no quadro
de um dispositivo analítico e crítico.
Na verdade, o “é fazendo que se aprende” se opõe a uma visão
distante das realidades institucionais; ela pretende descrever as práticas e
seu caráter artesanal; se opõe às grandes narrativas, por exemplo, ao sistema
e ao caráter republicano dos editais. Seria pouco dizer que as políticas
de governos “neoliberais” usavam de instrumentos jurídicos similares
e se pautavam nas mesmas ideias políticas gerais? Fora dessa referência
metodológica a assertiva não passa de um pequeno truísmo. Sempre se
aprende fazendo; talvez o mais importante do ponto de vista da política
pública é a preparação dos processos de aprendizado; a decisão e a execução,
sobretudo se envolverem atores interfederativos e a sociedade civil, são
processos delicados e complexos a respeito dos quais são necessários
processos reflexivos e avaliativos estáveis.
O edital é parte de um dispositivo institucional, acrescentar-lhe
adjetivos e compô-lo dentro de narrativas gerais é dotar-lhe de sentidos
que não lhes são próprio como instrumento de política. É como descrever
o funcionamento de um microscópio, de uma tecnologia ou técnica
reduzindo seu uso a uma narrativa; por outro lado, associá-los a narrativas
é descrever uma produção de sentidos relevante na interpretação dos
significados associados à política. Fazer política é tecer narrativas, grandes
e pequenas, mas é também acionar dispositivos e usar instrumentos que,
se não são neutros, não o são em um sentido político trivial, pois têm uma
lógica própria que não se reduz à retórica das narrativas.
Na verdade, os problemas institucionais decorrem de entendimentos
concretos, embora diferenciados a respeito do fluxo de decisões e dos
formatos mais adequados a cada um dos editais. A rede de interpretação de
como se faz um edital muda, sendo que isso diz algo sobre o departamento
jurídico e os órgãos de controle, mas também a respeito dos agentes políticos
que vão entrando no circuito de produção dos editais. Não se quer aqui
insinuar, por exemplo, que os funcionários mais antigos e técnicos dominam
a confecção dos editais por participarem e conhecerem o campo; ou que
sejam mais capazes e os demais, em movimento perene de apropriação e
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transformação das posições institucionais em função das conjunturas dos
novos governos, não o são, ou que estão lutando em um plano político e não
técnico. Pode até ser, não sabemos. O que afirmamos com toda a convicção
é que os interesses e orientações, inclusive dos pesquisadores e avaliadores,
são diversos e é essa rede de posições e oposições simbólicas que movimenta
efetivamente as instituições. A luta simbólica associa planos diferentes e os
confunde.
Entretanto, o desconhecimento da autonomia relativa dos dispositivos
e instrumentos operacionais em relação aos discursos e narrativas colocanos outra questão importante a respeito do papel dos instrumentos jurídicos
presentes como suporte normativo das políticas em foco. Os instrumentos
jurídicos conferem à ação uma estabilidade. Definida uma linha de ação e
inscrita em dispositivos normativos,
pode-se coordenar as ações dos atores a partir deles. Entretanto, a
criatividade narrativa dos atores, associada ao desconhecimento cabal
daqueles instrumentos transforma, dá sentidos e amplifica os conflitos.
Não é pouco comum, por exemplo, que participantes da administração
critiquem certa norma desconhecendo-a. Não há problemas nisso, afinal
outros a leram e formaram a opinião que passou a circular. Não se erra
muito quando a opinião tem que ser colocada em contexto, apesar do
fato de que uma sequência explícita de desconhecimentos afete o valor do
capital acumulado por um ator. Como afirma Carlos Matus, uma jogada
simbólica, a produção de fatos ou os fluxos, pode tanto gerar acúmulos como
desacúmulos. E os instrumentos jurídicos e de política são manuseados
por setores e funcionários especializados. A produção simbólica e o ato de
tomar posição, de estabelecer distâncias de outros governos e concorrentes
faz parte de outra serialidade da política.
Para os funcionários especializados no uso dos instrumentos, a
exemplo da produção de um edital, da prestação de contas ou da emissão
de uma nota de empenho, o sentido geral das narrativas compartilhadas no
dia-a-dia aponta para limites, consequências dos usos ideológicas e políticos
dos instrumentos. E o dizem de forma taxativa e às vezes acusatória que
aqueles, os “políticos”, “não sabem o que falam”. Ou seja, podem acertar em
linhas gerais, mas acertam sem mirar o alvo, por uma lógica posicionai, quer
dizer, seja o que for que digam acrescenta algo em seu capital pelo simples
fato de ocuparem as posições de decisão. Obviamente, esse exercício tem
suas regras, falar do sentido de um edital e associá-lo com a democracia e a
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equidade não elabora o edital, que depende muito mais de procedimentos
do que das camadas ideológicas que o recobrem. Do ponto de vista político,
entretanto, a movimentação nesse tipo de sentido comum, leva a conflitos
e a estratégias cuja complexidade é tão maior quanto o desconhecimento
do objeto de ação. Os ajustamentos a serem feitos são finos. No entanto, os
instrumentos de política têm limites e alcances, o que se diz a seu respeito
no cotidiano nem sempre implica num reconhecimento de sua potência e
funcionamento.
Retornando à metáfora do balcão, podemos dizer que um dos efeitos
mais radicais do uso crítico que os atores fazem ao “balcão” é retirar do
alcance da “política” parte do processo de alocação de recursos. A política
passa a ser outra coisa, uma negociação, um privilegiamento a demandas
particulares, uma seletividade; o balcão é um pouco mais do que descrição
da simples fragmentariedade e falta de referência a diretrizes políticas das
ações. A partir da leitura do instrumento de política isso se torna trivial
e secundário, em geral há política, em geral há princípios e diretrizes a
serem seguida. A ideia do balcão tem outros múltiplos significados, isto é,
pode servir para fazer uma crítica, para firmar uma visão de mundo, para
estabelecer uma identidade. O significado é o uso que se lhe pode atribuir.
Cortar essa narrativa de suas relações com o instrumento de política e seus
resultados é aceitar com muita facilidade o jogo social das narrativas, é fazer
parte da “intriga”.
Pode-se mudar o foco da análise ao articular de forma mais densa
as narrativas e os instrumentos de política. O que são os instrumentos de
política? Um edital, um número, um cartograma ou uma descrição técnica do
orçamento, são instrumentos de política, pois ajudam a coordenar as ações,
avaliá-las e mesmo, corrigi-las. Eles não estão isolados de representações,
lutas simbólicas e disputas para conformar-lhes significados. Mas um
edital não se resume ao que se diz dele, responde a uma sequência de ações
previstas; um cartograma resulta de uma série de decisões técnicas, depende
de uma série de equações para definir distâncias, latitudes e longitudes,
além de representações do próprio território um orçamento expressa fluxos
ordenados de ações conforme regras A política pública é o conjunto desses
elementos articulados na forma de dispositivos.
O SNC não é apenas um conjunto de narrativas, mas também de
estratégias e cálculos políticos. Um dos problemas mais básicos das políticas
culturais brasileiras sempre foi o da insuficiência de recursos. Para além
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da ordem de precedência entre o Sistema e o “Mais Cultura”, há cálculos
e estratégias. Para alguns seria impossível manter um Sistema na base de
convénio e transferências pontuais. Na verdade, vimos no decorrer do
processo de “Redesenho do Programa Arte Cultura e Cidadania- Cultura
Viva” que a implementação dos editais federais esbarra no problema do
conveniamento e depois das prestações de contas. Encontramos problemas
de formulação e execução de editais, mas eles não se relacionavam com os
critérios de seleção de objetivo e em geral, também não se relacionavam
com a escolha do público a serem beneficiários. Longe, portanto, de
qualquer coisa relacionada a balcões. O problema mais grave é a quantidade
de procedimentos que envolveria a produção de um sistema através de
conveniamento e contratos, seja, apenas com os vinte e sete Estados, mas
também com Distrito Federal e os 5.565 municípios. E mais, temos um
número igualmente astronómico de possibilidade de conveniar com grupos
e associações culturais da sociedade civil. De fato, nessas condições, a
criação de uma malha de Fundos e Conselhos setoriais de cultura implica
em preparar a área para um eventual aumento nas transferências fundo a
fundo ou através de vinculações obrigatórias. E o Programa “Mais Cultura”
nisso tudo?
Se considerarmos que os gestores estavam de acordo com o que se
afirmou no parágrafo anterior, podemos dizer que “Mais Cultura” não se
opunha ao SNC. Talvez sociologicamente isso faça algum significado, dado
o fato nada trivial das divisões administrativas e políticas na condução de
cada conjunto de ações. Do outro ponto de vista, entretanto, o “Mais Cultura”
imprimiu a possibilidade de fazer parte de prioridades governamentais, com
as consequências orçamentárias e financeiras disso decorrente (aumento de
recursos e o não contingenciamento eram duas das promessas); conferiu a
SAI a posição e a possibilidade de mediação de conflitos administrativos e
de interesses políticos que começavam a despontar no cenário pré- eleitoral
e que envolvia o Ministério e diversos secretários do MINC; o programa
gerou impactos não previstos no MINC e no FNC. Na verdade, a SAI teve
uma oportunidade ímpar de conectar ações do MINC em um conjunto
coerente, de gerar desdobramento não apenas no Sistema Nacional, mas
também no Sistema Federal de Cultura, organizando ações transversais ao
diferentes órgãos do Ministério. Embora, o processo de agenciamento das
ações tenha tido um limite, é certo que atingiu um grau de sucesso, dada
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sua capacidade de dar uma lógica, mas também pelos desdobramentos
administrativos e políticos internos.
A ideia do balcão é uma ideia geral bastante precária para organizar
a descrição e mesmo descrever o que acontece no MINC, agora ou no
passado. Não é muito difícil mostrar como o processo de compatibilização
de projetos e demandas externas, avulsas ou não, é feita em relação ao
orçamento. Em primeiro lugar, é preciso saber se a demanda apresentada
faz parte do conjunto de atividades das quais são parte as competências do
MINC e do FNC. Depois é preciso saber se a demanda é bem formulada
do ponto de vista técnico-formal. Depois disso pode-se, inclusive pedir
compatibilizações e ajustes no projeto. Depois, deve-se saber se há recursos
e se eles estão disponíveis e de acordo com prioridades globais. O edital
segue a mesma ordem, mas em geral vem acompanhado por uma comissão
de avaliação do conjunto de projetos apresentados. Um ou outro ponto
pode ser mudado, como por exemplo, a possibilidade ou não de ajustes
posteriores, a adequação e compatibilização de projetos diferentes a uma
só ação casada; a mudança justificada da ordem de conveniamento etc. O
mesmo fato ou processo pode ser considerado “balcão” ou não. Tudo vai
depender da distância do narrador em relação ao processo, de interesses
e do simples julgamento, vamos dizer assim, moral ou político de toda
sequência.
Portanto, ao lado da ideia de confecção dos editais, é possível
estabelecer certa conexão de recursos a critérios, digamos, automáticos de
repasses. Uma das posições a esse respeito é aquela que associa a construção
do SNC, não com a adesão e conveniamento com Estados, Distrito Federal
e municípios, o que implica em longos e desgastantes processos políticos e
burocráticos, mas a transferências diretas a fundos locais de cultura.
A mecânica básica é muito mais simples e exige menos de negociações
políticas e de processos burocráticos. Nesse sentido, a institucionalização
implica em estabilizar certos critérios gerais de política, mas sem política.
Se olharmos para outros Sistemas maduros veremos que os critérios de
repasse foram sendo formulados gradualmente, adicionando camadas
sobre camadas, critérios sobre critérios. Por exemplo, transferências globais
de recursos podem conter incentivos para investimentos específicos, como
compra de carros, ambulâncias, tecnologias etc..
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Portanto, a imagem corrente de que as transferências facilitariam as
relações interfederativas têm um sentido correto, mas limitado a algumas
condições e pontos de vista específicos. Aquela imagem decorre da percepção
da autonomia de quem recebe os recursos e da desnecessidade por parte
do governo federal na manutenção de uma burocracia administrativa para
o controle no uso de recursos, para o acompanhamento e prestação de
contas. Por outro lado, ela implica na necessidade de toda uma construção
de objetivos políticos, critérios técnicos e padrões normativos. Nada mais
enganoso do que a suposição de que as definições gerais cessem com os
problemas. Esses mudam de sentido e de lugar. Os entes federados passarão
a ser demandados em termos de estruturas setoriais de discussão política
e nas suas capacidades institucionais para efetivar o ciclo completo das
políticas públicas (formulação, elaboração, implementação, execução
monitoramento, avaliação etc.). Novas funções recairão sobre o governo
federal e, pressões de diferentes naturezas recairão sobre as instituições
federais de cultura.
A ausência de planos e diretrizes substantivas fica evidente numa
aproximação e comparação simples à complexidade das transferências feitas
pelo Sistema único de Saúde (SUS) e pelo Sistema Único de Assistência Social
(SUAS). Esses não se iniciaram a partir do momento em que os sistemas
ganharam a forma normativa de lei, depois de sua constitucionalização ou
do aumento significativo de recursos disponíveis. Esses processos, todos
lentos, graduais e incrementais foram sendo decididos na medida em que se
tinha uma ideia mais ou menos clara do sentido geral da política. Entretanto,
é de se dizer que à clareza de objetivos juntou capacidades e recursos do
governo federal para conduzir os processos.
As estratégias para simplificar e consolidar os mecanismos das
políticas são vários. Todavia o grau de dificuldade para o estabelecimento
de um pacto federativo em torno desses instrumentos decorre menos desses
elementos do que da falta de reflexão sistemática a respeito da natureza das
conexões entre política (plano cognitivo e normativo) e plano operacional.
Transferir recursos, tendo-os, repetimos, não é tarefa das mais difíceis. Saber
o porquê transferir e como (convénios, contratos, fundo a fundo etc.) e,
sobretudo, qual é a melhor forma dado os objetivos é algo que aparentemente
ainda vai exigir da capacidade de imaginação política e administrativa
do MINC e de seus aliados. De toda sorte, a articulação de referenciais
de política encontra solo fértil na conformação das comunidades ou em
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redes de política pública. Os caminhos estão sendo traçados, embora com
a presença de um justificado vai e vem, de um tatear natural nos processos
de construção institucional.
Na seção seguinte apresentaremos de forma bastante estilizada as mais
recentes reformas do MINC. O objetivo é demarcar o campo institucional
e voltarmos em seguida ao tema da participação no campo do Sistema
Nacional de Cultura (SNC). Para tanto, precisamos pontuar questões sobre
o Conselho Nacional de Cultura (CNPC), o Fundo Nacional de Cultura
(FNC) e a Comissão do Fundo Nacional de Cultura (CFNC).

3 A ENGENHARIA INSTITUCIONAL: AS REFORMAS DO MINC, O
SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Este capítulo persegue o objetivo geral de descrever a mais recente
reforma administrativa do Ministério da Cultura (MINC), e o objetivo
específico de apresentar o redesenho das instâncias organizacionais e
participativas do MINC.
O Ministério da Cultura (MINC) brasileiro é um exemplo de um
processo dinâmico de construção institucional. Nos últimos anos passou por
inúmeras reformas. As últimas mudanças estão consolidadas no Decreto n°
7.743/2012. As modificações incidem na concepção política de algumas das
ações do MINC; no tratamento à questão dos direitos autorais; na inclusão
da economia criativa no escopo das ações ministeriais; nas estratégias
para lidar com a diversidade cultural - as mais importantes articuladas ao
programa Cultura Viva -; e no pacto federativo a ser realizado em torno
do Sistema Nacional de Cultura (SNC). Um dos componentes do SNC é a
participação social via conselhos; antes de chegar ao Conselho Nacional de
Políticas Culturais (CNPC), é necessário entendermos as linhas gerais da
reforma estabelecida no Decreto de 2012.
Com efeito, os processos participativos acontecem em instâncias
variadas, como fóruns, redes e grupos de trabalho, e não apenas nos órgãos
mais estáveis de participação. Por exemplo, o grupo de trabalho Cultura
Viva (GT-CV) foi uma destas instâncias de participação. Funcionou em 2012
com o objetivo de redesenhar o programa Cultura Viva, um dos núcleos
simbólico e político mais representativo do conjunto de ações culturais do
governo Lula. O programa é exemplo também em outro sentido: desde 2007
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passou a ser descentralizado, isto é, sua implementação passou a se dar
no quadro da construção do federalismo cultural. No primeiro momento
foi articulado com o programa “Mais Cultura”, patrocinado pelo MINC e
implementado pela Secretaria de Articulação Institucional (SAI).
A ideia geral de sistema não corresponde nem às estratégias e nem
a uma imagem-objetivo comum e sem contradições. O Programa “Mais
Cultura” dado o seu desenho e promessas de impacto pode, em certo
sentido ser associado ao exercício do sistema. As razões são simples e
colocam-nos questões interpretativas complexas e sérias. O “Mais Cultura”
articulou e agenciou ações de diferentes tipos: a) ações de várias secretarias
do MINC; b) ações relacionadas a microcréditos; c) fomento a projetos.
O mesmo programa teve como objetivo induzir a criação de estruturas de
acompanhamento, fiscalização e participação social nos Estado e municípios.
Essas seriam embriões de conselhos e fundos setoriais. Ao mesmo passo,
a SAI manteve uma longa agenda de assinatura de termos de cooperação.
Esse conjunto de movimentos, que incluem decisivamente processos de
agenciamento e de convencimento político pode ser considerado o próprio
exercício do sistema, já que induzem as ações transversais federais, isto é,
dentro do MINC, mas igualmente dinamizam articulações com instituições
locais.
Entretanto, as dificuldades operacionais, a instabilidade e a
fragmentariedade das ações do “Mais Cultura” podem predispor o
analista a uma segunda versão do sistema. Para termos um sistema, há
uma precondição conceituai e política, qual seja a necessidade de que as
conexões institucionais sejam estáveis e intencionadas. Sem a existência
desses elementos tem-se apenas uma estrutura sem a presença de processos
de agencia e fórum imprescindíveis para a vigência plena do SNC. Quais
seriam então essas dificuldades operacionais, onde estaria a instabilidade
do programa e desconexão das ações? Os sentidos do Sistema Nacional de
Cultura (SNC) foram transformados com a desconexão do “Mais Cultura”
em relação à SAI e com as novas orientações dessa secretaria. Provavelmente,
os significados da participação social também sofreram transformações. É o
que tentaremos compreendera seguir.
AS REFORMAS NO DECRETO Na 7.743/2012
O MINC finalizou mais uma reforma administrativa em 2012, a qual
consolida orientações presentes em períodos anteriores. A formalização
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não coloca um ponto, mas uma vírgula, em conflitos que se desdobram em
torno de concepções diferenciadas a respeito das políticas e a respeito do
que nelas é relevante em termos de objetivos finais.
As sucessivas reformas do MINC revelam que as políticas culturais
- o Estado cultural - não têm unidade e não atuam em bloco, de forma
homogénea. Ao contrário, lidam com inúmeros processos competitivos,
interesses rivais, grupos de pressão e recursos escassos. O Estado é
fragmentado em diversas comunidades políticas, que reúnem funcionários
e grupos com maior ou menor coesão, e diferentes perspectivas profissionais
e adesões aos sistemas de ação propostos. Estes dinamismos podem ser
situados em pelo menos dois níveis, quais sejam, as tradições de ação da
administração e as representações que os atores (gestores e políticos) fazem
delas.
O desconhecimento desses imbricamentos dá a impressão de que
novas tradições podem ser reinventadas a todo o tempo. Entretanto, nada
mais falso do que imaginar que tudo se cria na “administração” à medida
da alternância dos governos, ou que a força dos grupos para resolução de
problemas se reconfigura inteiramente pela criação ou reestruturação de
novas pastas, secretarias e diretórias.
Na maior parte das vezes, esses jogos em microescala deslocam
funções, cargos e pessoas, mas atualizam estruturas de capacidades e
orientações culturais sedimentadas, repisando alguns erros e acertos. No
geral, não têm efetiva capacidade de resolução de problemas. Entretanto, a
invenção sucessiva de organogramas mostra a vontade política. É o que se
descreverá nos parágrafos que se seguem. A escolha recairá em algumas das
questões mais relevantes enfrentadas pela reforma.
O organograma do MINC revela estruturas de hierarquia e
competências, cuja fotografia é dada, formalmente, por meio de normas.
No governo Lula, a estrutura regimental do MINC sofreu vários ajustes,
sendo fixada, principal e finalmente, por meio do Decreto n2 6.835/2009.
Sob a gestão da presidente Dilma Rousseff, o Decreto n2 7.743/2012 alterou,
novamente, o organograma do ministério. Enfatizem-se: o deslocamento
do tema dos direitos autorais para a secretaria executiva; a absorção do
tema da identidade e da diversidade cultural pela Secretaria de Cidadania
Cultural (SCC), que passou a ser denominada Secretaria da Cidadania e
da Diversidade Cultural (SCDC); a consolidação formal da Secretaria de
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Economia Criativa (SEC); e a reestruturação da Secretaria de Articulação
Institucional (SAI).
Em linhas gerais, a estrutura é formada pelos órgãos de assistência
direta e imediata à ministra de Estado (gabinete, secretaria executiva e suas
respectivas diretórias e consultoria jurídica); órgãos específicos singulares
(secretarias e diretórias); órgãos descentralizados; órgãos colegiados; e
entidades vinculadas.
No que tange aos órgãos descentralizados e órgãos colegiados, pouco
foi alterado pelo novo decreto. Os órgãos descentralizados, formados pelas
representações regionais, têm a competência de assistir a ministra de Estado
e outros dirigentes do ministério na representação política e social. Além
disso, subsidiam o ministério na formulação e avaliação das políticas,
programas, projetos e ações, bem como auxiliam a articulação do ministério
com órgãos da União, estados, Distrito Federal, municípios e entidades
privadas.
As mudanças mais significativas instituídas pelo Decreto n2
7.743/2012, em relação ao Decreto n2 6.835/2009, ocorreram nos órgãos de
assistência direta à ministra de Estado e nos órgãos específicos singulares.
O Decreto n2 7.743/2012 atribui três novas competências à secretaria
executiva, quais sejam: a coordenação da implementação da política de
direitos autorais; a coordenação e supervisão de ações de difusão de produtos
culturais resultantes de projetos apoiados pelo ministério; e a supervisão
de ações de programação do espaço cultural. O Decreto n2 6.835/2009
posicionava a temática dos direitos autorais na Diretória de Direitos
Intelectuais, órgão singular vinculado à Secretaria de Políticas Culturais. As
questões referentes a produtos culturais e espaços culturais são inovadoras
como competências a serem atribuídas ao MINC.
A Diretória de Direitos Intelectuais tem competência de supervisionar
as ações de gestão e difusão dos princípios dos direitos autorais. A
esta atribuição genérica somam-se outras, como a avaliação de formas
alternativas de licenciamento de obras intelectuais protegidas por direitos
autorais, o apoio à pesquisa dos direitos autorais e a elaboração de atos que
visem ao cumprimento e ao aperfeiçoamento da legislação sobre o tema.
O Decreto n° 7.743/2012 atribuiu a esta diretória a tarefa de subsidiar a
formulação, implementação e avaliação da política do MINC sobre direitos
autorais e sobre os conhecimentos e expressões culturais tradicionais no
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âmbito da propriedade intelectual. Além disso, passou a caber à Diretória
de Direitos Intelectuais integrar as instâncias intergovernamentais que
tratam do assunto. Durante a vigência do Decreto n° 6.835/2009, o órgão
responsável por tratar de direitos autorais era a Diretória de Direitos
Intelectuais, órgão singular vinculado à Secretaria de Políticas Culturais.
Com a nova organização do ministério, a temática passou para a secretaria
executiva, mais próxima da ministra de Estado, sendo resultado dos
conflitos e desconfianças da rede de apoio do MINC no que se refere às
novas diretrizes do ministério em relação aos direitos de autor.
Uma das mudanças importantes no ministério envolveu a SCC,
que conduziu a política dos pontos de cultura. O Decreto n2 7.743/2012
reuniu em uma mesma secretaria as questões de cidadania e diversidade
cultural, as quais, durante a vigência do Decreto n2 6.835/2009, eram
tratadas separadamente pela SCC e pela Secretaria da Identidade e da
Diversidade Cultural. No entanto, as competências das secretarias não
apenas foram somadas, mas tornaram-se mais densas, com a inclusão de
temas como a gestão participativa de programas, projetos e ações no âmbito
da secretaria, e a relação entre diversidade e cidadania no fortalecimento
das relações federativas. À SCC competia planejar, monitorar e avaliar
políticas, programas, projetos e ações da cidadania e da diversidade cultural
brasileira. A esta competência geral somam-se quinze outras competências.
Entre elas, citem-se: a promoção de iniciativas em prol do património, da
memória e das manifestações artísticas e culturais; o fortalecimento das
relações federativas; e a implementação da Política e do Plano Nacional
de Cultura. Também são atribuições desta secretaria instituir atividades
de incentivo à diversidade e ao intercâmbio cultural como meios de
promoção da cidadania e zelar pelo cumprimento de acordos de cooperação
internacional e nacional, com destaque para a Convenção sobre a Proteção
e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO).
A criação formal da Secretaria de Economia Criativa (SEC) foi lenta.
Vários meses se passaram desde o início do governo e o anúncio até a definitiva
institucionalização formal da secretaria pelo Decreto no 7.743/2012.5 As
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competências da SEC derivam da sua atribuição geral de propor, implementar
e avaliar planos e políticas para o desenvolvimento da economia criativa
brasileira. Neste rol, estão preocupações com o fortalecimento de micro e
pequenos empreendimentos criativos, com a cadeia produtiva de setores
criativos e com o desenvolvimento de territórios criativos para a formação
de novos empreendimentos. Também se insere nas atribuições da SEC o
apoio aos intercâmbios técnicos e de gestão dos setores criativos com países
estrangeiros, assim como o auxílio na elaboração de tratados internacionais
sobre economia criativa em articulação com instituições públicas e privadas.
O Decreto n2 6.835/2009 mencionava de forma bastante pontual a economia
da cultura quando tratava das competências da Secretaria de Políticas
Culturais e da Diretória de Desenvolvimento e Avaliação de Mecanismos
de Financiamento, vinculada à Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura.
Portanto, o tema economia criativa somente passou a ser tratado por órgão
específico do MINC com o Decreto n° 7.743/2012.
A SAI tem a competência de promover, de forma intersetorial, a
articulação de políticas, programas e ações culturais, bem como a articulação
federativa, por meio do SNC, com a integração das políticas realizadas
pelos entes federados e representações regionais, com a participação da
sociedade, visando ao desenvolvimento cultural, social e económico do
país. A coordenação do Conselho Nacional de Política Cultura (CNPC),
da Conferência Nacional de Cultura (CNC) e da Comissão Intergestores
Tripartite (CIT) também é atribuição da SAI.
No caso do CNPC, também cabe à secretaria prestar apoio técnico
e administrativo. Por fim, cabe à SAI executar ações relativas à celebração
e à prestação de contas de instrumentos que envolvam a transferência de
recursos do Orçamento Geral da União. Com o Decreto n2 7.743/2012,
foram excluídas as competências que o Decreto n2 6.635/2009 mencionava
como vinculadas ao programa Mais Cultura e à coordenação e supervisão
das atividades das representações regionais do Ministério. O Decreto n2
7.743/2012 incluiu a atribuição de apoiar os estados, o Distrito Federal e os
municípios na institucionalização e elaboração dos seus respectivos planos
de cultura e de coordenar as instâncias de articulação do SNC (CNPC, SNC
e CIT).
Finalmente, chegamos ao ponto focal da descrição das normativas. A
Secretaria de Articulação Institucional (SAI) era carregada de ambiguidades
em termos dos seus objetivos. As ambiguidades não decorrem das
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atribuições formais, mas do peso de cada conjunto de ações nas prioridades
institucionais. O ponto mais relevante é o da presença de concepções
divergentes a respeito do que seria o Sistema Nacional de Cultura (SNC) e
de quais as estratégias mais adequadas para implementá-lo6.
O “Programa Mais Cultura” representava o exercício do sistema, isto
é, realizava o sistema como um conjunto de práticas de financiamento e
fomento de atividades culturais. Na mesma secretaria, o sistema também
ganhava o sentido de uma arquitetura institucional entre os níveis federativos,
exigindo a presença de fundos setoriais de cultura e conselhos paritários.
Aparente mente, este dilema teve um fim. Ou, quem sabe o enigma ganhou
novos sentidos. A hipótese é que a agenda mudou, saindo da implementação
de um programa, para a sedimentação de uma rede institucional centrada
nos conselhos, fundo, planos e, sobretudo na construção de instâncias
de pactuação participativa de diretrizes substantivas para as políticas
federativas. A respeito da arquitetura institucional ainda passamos pela
descrição do que nos dizem as normas. Senão, vejamos.
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL - CNPC
O CNPC é regido pelo decreto 5.520/2005 e pela portaria 28/2010
que aprovou o regimento interno do CNPC. A alteração mais recente na
composição e funcionamento do Conselho foi feita pelo decreto 7743/2012.
Por meio dessa mudança, a Secretaria-Executiva deixou de ter a atribuição
de prestar apoio ao CNPC.
Atualmente, a competência de prestar apoio técnico e administrativo
ao CNPC é da Secretaria de Articulação Institucional.
O art. 65 do Decreto 5.520/2005 lista os órgãos integrantes do
Conselho: Plenário, Comité de Integração de Políticas Culturais - CIPOC,
Colegiados Setoriais, Comissões Temáticas ou Grupos de Trabalho e a
Conferência Nacional de Cultura. O Ministro da Cultura preside o CNPC
e seu Plenário.
Ao Plenário cabe estabelecer orientações e diretrizes do Sistema
Federal de Cultura, propor e aprovar as diretrizes gerais, acompanhar e
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avaliar a execução do Plano Nacional de Cultura. O trabalho referente à
fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos provenientes do sistema
federal de financiamento da cultura e o apoio aos pactos entre entes
federados a fim de estabelecer a efetiva cooperação federativa necessária
à consolidação do SFC também ficam a cargo do Plenário. O Plenário tem
a competência de estabelecer cooperação com movimentos sociais, ONGs
e setor empresarial, incentivando a participação democrática na gestão
das políticas e dos investimentos públicos na área da cultura. Por fim, a
aprovação do regimento interno da Conferência Nacional de Cultura e
o estabelecimento do regimento interno do CNPC, a ser aprovado pelo
Ministro de Estado da Cultura, são atribuições do Plenário.
Em linhas gerais, no que tange ao Plenário, o regimento interno
repete as competências e a listagem dos entes que o compõem estabelecidas
no decreto 5520/2005. O regimento também dispõe sobre detalhes do
funcionamento do Plenário (periodicidade e estrutura das reuniões,
atribuições dos membros do órgão, etc.).
O CIPOC é formado pelos titulares das secretarias, autarquias e
fundações vinculadas ao MINC. O órgão tem a atribuição de articular as
agendas e coordenar a pauta de trabalho das diferentes instâncias do CNPC.
O regimento interno dá competências mais específicas ao CIPOC, quais
sejam proceder à avaliação sistemática e ao planejamento de curto, médio e
longo prazo das atividades do CNPC, relatar assuntos de sua competência
ao Plenário e apreciar e sistematizar, em primeira instância, propostas de
alterações do regimento interno.
Os Colegiados Setoriais são constituídos por representantes do Poder
Público e da sociedade civil. De acordo com o regimento interno do CNPC,
os Colegiados Setoriais são formados por 5 representantes do Poder Público,
escolhidos dentre técnicos e especialistas indicados pelo Ministério da
Cultura e/ou pelos órgãos estaduais, distritais e municipais relacionados ao
setor e 15 representantes da sociedade civil organizada. Têm as atribuições
de fornecer subsídios para a definição de políticas, diretrizes e estratégias
dos setores culturais e apresentar as diretrizes dos setores representados
no CNPC antes da aprovação das diretrizes gerais do PNC. O regimento
interno atribui outras competências aos Colegiados Setoriais, como, por
exemplo, promover diálogo entre Poder Público, sociedade civil e agentes
culturais a fim de fortalecer a economia da cultura e circulação de ideias,
assegurada a diversidade das expressões culturais e incentivar a valorização
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das modalidades de exercício profissional vinculadas à cultura e a promoção
de atividades de pesquisa.
Comissões temáticas e grupos de trabalho têm o trabalho de fornecer
subsídios para a tomada de decisões sobre temas específicos, transversais ou
emergenciais relacionados à área cultural. Tais comissões são integradas por
representantes do Poder Público e da sociedade civil, de acordo com norma
do MINC. Segundo o regimento interno, as comissões temáticas ou GTs
têm caráter temporário e, para entrarem em funcionamento, é necessário
que uma norma do MinC determine o coordenador e a composição do GT,
a exemplo do GT-Cultura Viva (Portaria 45/2012).
A Conferência Nacional de Cultura (CNC) possui regimento próprio:
a portaria 65/2009 publicou a reprodução integral do regimento interno
da II Conferência Nacional de Cultura. A cada conferência, existe novo
regimento. Até agora, foram realizadas apenas duas, sendo que a última
foi realizada em 2010, de maneira que a descrição segue as disposições do
último regimento. Além da competência genérica prevista no decreto 5.520
de analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a execução das metas
do PNC e respectivas adequações ou revisões, as disposições regimentais
conferem à CNC outras competências. Por exemplo, “discutir a cultura
brasileira nos seus aspectos da memória, de produção simbólica, da gestão,
da participação social e da plena cidadania”, “propor estratégias para a
consolidação dos sistemas de participação e controle social na gestão das
políticas públicas de cultura” e “propor estratégias para a implantação
dos Sistemas Nacional, Estaduais e Municipais de Cultura e do Sistema
Nacional de Informações e Indicadores Culturais”. A CNC é constituída por
representantes da sociedade civil indicados em Conferências Estaduais, na
Conferência Distrital, em Conferências Municipais ou Intermunicipais de
Cultura e em Pré-Conferências Setoriais de Cultura, e do Poder Público dos
entes federados, sendo que as especificidades dessas indicações seguem o
regimento interno da própria conferência.
COMISSÃO NACIONAL DE INCENTIVO À CULTURA - CNIC
A lei 8313/91 (Lei Rouanet) instituiu a CNIC, estabelecendo
aqueles que integram a Comissão: Secretário da Cultura da Presidência da
República; os Presidentes das entidades supervisionadas pela SEC/PR; o
Presidente da entidade nacional que congregar os Secretários de Cultura
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das Unidades Federadas; um representante do empresariado brasileiro; seis
representantes de entidades associativas dos setores culturais e artísticos de
âmbito nacional.
Com o decreto 5761/2006, ocorreu o ajuste na composição da CNIC,
de maneira que, como não há mais a figura do Secretário de Cultura da
Presidência, o Ministro de Estado da Cultura é quem preside a Comissão. O
Ministro da Cultura, os presidentes de cada uma das entidades vinculadas
ao MINC e o presidente de entidade nacional que congrega os secretários
de cultura das unidades federadas indicam seus primeiros e segundos
suplentes. O representante do empresariado nacional e os 6 representantes
de entidades associativas de setores culturais e artísticos (as quais devem
contemplar artes cênicas, audiovisual, música, artes visuais, digital e
eletrónica, património cultural material e imaterial e expressões das culturas
negra, indígena e populações tradicionais, humanidades, literatura e obras
de referencia) terão mandato de 2 anos, permitida uma única recondução,
sendo o processo de indicação estabelecido em ato específico. Atualmente,
os representantes dessas categorias para o biénio de 2013/2014 precisam
se inscrever em processo seletivo que tem duas fases: uma fase inicial de
habilitação das entidades e uma fase final de indicação dos representantes
das entidades para que o Ministro decida.
As competências dessa Comissão também são fixadas pelo decreto.
O trabalho de elaborar parecer técnico a fim de subsidiar as decisões do
Ministério da Cultura quanto aos incentivos fiscais e ao enquadramento dos
programas, projetos e ações culturais nas finalidades e objetivos previstos da
Lei Rouanet, observado o plano anual do PRONAC. Além disso, cabe à CNIC
subsidiar na definição dos segmentos culturais não previstos expressamente
nos Capítulos III e IV da Lei Rouanet que tratam, respectivamente, dos
Fundos de Investimento Cultural e Artístico (FICART) e do incentivo a
projetos culturais. A análise das ações consideradas relevantes e que não sejam
projetos culturais em cujo favor serão captados e canalizados os recursos
do PRONAC de que trata a Lei Rouanet no art. 32 também é competência
do CNIC. As questões relativas ao aperfeiçoamento do PRONAC, inclusive,
com elaboração de trabalho anual de incentivos fiscais e aprovação do plano
anual do PRONAC, a emissão de parecer sobre recursos contra decisões
desfavoráveis à aprovação e à avaliação e prestação de contas de programas,
projetos e ações que utilizem recursos de incentivos fiscais também cabem ao
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CNIC, lembrando que o rol de competências é meramente exemplificativo,
uma vez que o Ministro da Cultura pode atribuir novas atribuições à CNIC.
O art. 43 do decreto 5761/2006 diz que o funcionamento da CNIC
será regido por normas internas. O regimento interno da Comissão foi
aprovado pela Resolução 1/2010 e prevê a seguinte estrutura organizacional:
Plenário; Grupo Técnico de artes cênicas; Grupo Técnico de Audiovisual;
Grupo Técnico de Música; Grupo Técnico de Artes Visuais, Arte Digital
e Eletrónica; Grupo Técnico de Património Cultural; Grupo Técnico
de Humanidades; Grupo Técnico de Artes Integradas; e Coordenação
Administrativa.
O Plenário é composto pelos próprios membros titulares da CNIC:
o Ministro de Estado da Cultura, na condição de Presidente; o DiretorPresidente da Agência Nacional de Cinema -ANCINE; o Presidente da
Fundação Biblioteca Nacional - BN; o Presidente da Fundação Cultural
Palmares - FCP; o Presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB;
o Presidente da Fundação Nacional de Artes - FUNARTE; o Presidente do
Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; o Presidente
do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM; o presidente da entidade
nacional; um representante do empresariado nacional; um representante
do setor de artes cênicas, indicado por entidades associativas do setor; um
representante do setor de audiovisual, indicado por entidades associativas
do setor; um representante do setor de música, indicado por entidades
associativas do setor; um representante do setor de artes visuais, arte digital
e eletrónica, indicado por entidades associativas do setor; um representante
do setor de património cultural, indicado por entidades associativas do
setor; e um representante do setor de humanidades, indicado por entidades
associativas do setor.
Os Grupos Técnicos têm função de assessoramento de membro
da CNIC, sendo que todos os grupos, com exceção do Grupo de Artes
Integradas, são compostos da seguinte forma: o membro da CNIC indicado
pelas entidades associativas do respectivo setor cultural e artístico, na
qualidade de coordenador do grupo; e os suplentes do membro titular
indicado pelas entidades associativas do respectivo setor cultural e
artístico. O Grupo Técnico de Artes Integradas é composto pelo membro
representante do empresariado nacional, na condição de coordenador, e
seus respectivos suplentes.
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A Coordenação Administrativa da CNIC é exercida pelo Gabinete
da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.
O regimento interno prevê a possibilidade de a CNIC editar súmulas
administrativas.
COMISSÃO DE FUNDO NACIONAL DA CULTURA - CFNC
A CFNC foi criada pelo decreto 5761/20006. As atribuições dessa
Comissão são a avaliação e seleção de programas e ações culturais que
objetivem a utilização de recursos do Fundo Nacional da Cultura, de modo
a subsidiar sua aprovação final pelo Ministro de Estado da Cultura. Alem
disso, cabe à CFNC apreciar propostas de editais a serem instituídos em caso
de processo público de seleção de ações a serem financiados com recursos
do FNC e elaborar proposta de trabalho anual do FNC e das entidades
vinculadas ao MINC. Também aqui o rol de competências é meramente
exemplificativo, uma vez que o Ministro da Cultura pode atribuir novas
atribuições à CFNC.
A Comissão é integrada pelo Secretário-Executivo do Ministério da
Cultura, que a presidirá; pelos titulares das Secretarias do Ministério da
Cultura; pelos presidentes das entidades vinculadas ao Ministério da Cultura;
e por um representante do Gabinete do Ministro de Estado da Cultura.
O regimento interno da Comissão foi aprovado pela Portaria 131/2011.
Segundo o regimento, as programações específicas para alocar os recursos
do FNC compreendem as seguintes linguagens artísticas e áreas temáticas:
Artes Visuais; Circo, Dança e Teatro; Música; Acesso e Diversidade;
Património e Memória; Livro, Leitura, Literatura e Língua Portuguesa; Ações
Transversais e Equalização de Políticas Culturais; e Incentivo à Inovação do
Audiovisual. O mesmo regimento prevê, ainda, que a estrutura gestora das
programações específicas do Fundo Nacional da Cultura - FNC é composta
por: órgão colegiado: Comissão do Fundo Nacional da Cultura - CFNC;
órgão executivo: Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura - SEFIC;
órgãos consultivos: Comités Técnicos Específicos de Incentivo à Cultura;
e órgão de monitoramento: Secretaria de Políticas Culturais - SPC. Mesmo
com a alteração da estrutura do MINC prevista no decreto que 7743/2012,
dificilmente a estrutura gestora será alterada, uma vez que as Secretarias
mantiveram suas competências mais centrais.
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Ao órgão executivo do Fundo Nacional da Cultura cabe exercer a
secretaria- executiva, prestar suporte técnico e administrativo, convocar
as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Nacional do FNC
e dos Comités Técnicos; administrar a implementação do FNC e de suas
Programações Específicas; propor normas e procedimentos para a utilização
dos recursos do FNC, em consonância com o Plano Nacional de Cultura,
observadas as diretrizes estabelecidas pela CFNC; coordenar a elaboração da
proposta orçamentária do FNC, em conformidade com o disposto no Plano
Plurianual do quadriénio correspondente, e avaliar sua execução; coordenar
a elaboração do plano de trabalho anual, que conterá regulamento detalhado
para a execução do FNC, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da
Cultura; selecionar programas financiados pelo FNC para homologação da
CFNC; e instituir grupos de trabalho de especialistas e estabelecer parcerias
com organizações governamentais e não-governamentais, universidades e
institutos de pesquisa, nacionais e internacionais, para o monitoramento e a
consecução dos objetivos do FNC.
Os órgãos consultivos são formados por oito Comités Técnicos de
Incentivo à Cultura, um para cada programação específica, com o objetivo de
subsidiar a elaboração dos programas e ações do Plano Nacional de Cultura
apresentado ao MinC e serão compostos por gestores públicos de governo,
especialistas nas áreas setoriais e representantes da sociedade civil. Os
Comités Técnicos de Incentivo à Cultura serão integrados um representante
do Ministério da Cultura, que o preside; de três a sete representantes
das áreas específicas do Ministério da Cultura afins a cada uma das
programações; de três a sete representantes da sociedade civil, oriundos
preferencialmente do CNPC ou de outros órgãos colegiados do Ministério
da Cultura, com representação no campo cultural, com comprovada ligação
à linguagem artística ou área temática, de acordo com as características de
cada programação específica do FNC; e três especialistas ou criadores com
notório saber na respectiva área.
Os Comités Técnicos de Incentivo à Cultura têm as competências de
produzir e elaborar, de forma consultiva à CFNC, diretrizes e diagnósticos
sobre a política de fomento do Fundo Nacional de Cultura, apresentadas ao
MINC por meio de uma das programações específicas; subsidiar o Órgão
de Monitoramento na elaboração de critérios técnicos para a utilização
dos recursos do FNC, em consonância com o Plano Nacional da Cultura
e observadas as diretrizes estabelecidas pela CFNC; e demandar estudos e
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pesquisas para elaborar diagnósticos necessários à elaboração do plano de
trabalho anual da CFNC e à focalização de políticas setoriais.
O Órgão de Monitoramento tem o trabalho de monitorar e avaliar os
programas e ações propostos pelo plano de trabalho anual do FNC e pela
CFNC, verificando sua eficácia, eficiência e efetividade na implementação
de diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura; manter sistema de
informações e indicadores para o acompanhamento e avaliação dos
programas, projetos e ações desenvolvidos e financiados pelo FNC,
disponibilizando dados e análises de sua execução orçamentária através do
Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais; propor critérios
para a utilização dos recursos do FNC, em consonância com o Plano
Nacional de Cultura e submetidos à apreciação e chancela da CFNC; avaliar
as ações e projetos anualmente apoiados e financiados pelas programações
específicas e pelos Comités Técnicos, verificando seu desempenho na
implantação de diretrizes e metas dos Planos Nacionais Setoriais e sugerindo
mecanismos para garantir o equilíbrio sazonal na alocação de recursos para
as áreas; e apresentar ao órgão responsável pela elaboração do Plano Anual
de Trabalho do FNC os objetivos e as diretrizes prioritários para a execução
de programação específica “Ações Transversais e Equalização de Políticas
Culturais”, zelando pela sustentabilidade de equipamentos culturais, o
alcance de metas qualitativas e o desenvolvimento da economia da cultura.

4 ALGUMAS AMBIGUIDADES DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO NO CNPC
Já vimos a ambiguidade nas orientações do MINC no “estranho
caso entre o ‘Mais Cultura’ e o Sistema Nacional de Cultura” em relação à
Secretaria de Articulação Institucional. Ela foi resolvida na última reforma
pelo Decreto n° 7.743/2012. Também já enfatizamos a ambiguidade
entre o discurso da participação social e a demora pelos processos de
institucionalização do CNPC. O funcionamento estável desse órgão dissolve
em parte a ambiguidades entre a centralidade do Estado, em uma lógica
republicana, e sua abertura à participação social em outra lógica,
a democrática. A tensão entre as duas é uma constante nos Estados
contemporâneos. Entretanto, as competências do CNPC nos causa outros
estranhamentos. Não vimos nas atas nenhuma discussão a respeito das
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reformas do MINC. A rigor as atas não contemplam todas as complexas
atribuições do conselho no seu dia a dia, mas é de se estranhar a quase total
ausência de discussões substantivas a respeito das estruturas institucionais
do MINC. Também já assinalamos elementos o desenho da participação
institucional no MINC, onde as narrativas democráticas convivem com a
presença de órgãos, como o FNC, cuja gestão até recentemente era restrita
aos representantes do próprio poder público. A criação do CFNC dirime,
também em parte, as ambiguidades também aqui presentes, com a ampliação
do conceito e do escopo da participação. Gostaríamos, entretanto, de
enfatizar outra zona de sombras, o das competências do CNPC. Quais são
suas atribuições e como são percebidas pelos conselheiros?
ENTRE A REPÚBLICA E A DEMOCRACIA, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO.
Em abril de 2011, uma sessão ordinária do Conselho Nacional de
Política Cultural surpreendeu alguns de seus membros com a notícia da
perda de poderes do órgão graças a um decreto presidencial de dois anos
antes. Os membros do conselho, pelo menos aqueles que representavam
os setores de produção cultural da sociedade civil, cobravam dos membros
representantes do Ministério da Cultura o porquê da não publicação da
Resolução n. 04 do CNPC, aprovada na 112 sessão ordinária do CNPC7. A
resolução fora debatida extensamente naquela reunião, tendo sido proposta
na seguinte forma:
Resolução n° 04 de 08 de dezembro de 2010 estabelece diretrizes
para a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC/2011.
O CNPC reunido em sessão extraordinária tendo em vista o seu regimento
resolve: Artigo lo - estabelecidas as seguintes diretrizes gerais para
aplicação dos recursos do Fundo Nacional Cultura: 1 - Fortalecer e apoiar
aperfeiçoamento das estruturas do Sistema Nacional Cultura; 2 - Estimular
a consolidação do sistema de participação social na gestão de políticas
culturais; 3- Fomentar as artes e expressões experimentais; 4 - Proteger e
promover o património, a memória e as entidades culturais brasileiras; 5Estimular o desenvolvimento da economia e da cultura, bem como a 66
capacitação e assistência ao trabalhador da cultura; 6 - Ampliar o acesso
dos cidadãos e cidadãs a fruição e a produção cultural; 7 - Utilizar como
7

Ata, p. 51-52.
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referência na locação de recursos do Fundo Nacional de Cultura (FNC),
os critérios compostos na nota técnica 01 de 2009 da Secretaria Executiva
do Ministério da Cultura em especial do seu Anexo 6, disponibilizando até
30% dos seus recursos do Fundo Nacional de Cultura para repasse a estados
e municípios.
Ao cabo dos debates, a redação do artigo 72 da Resolução n. 04
passou a conter a seguinte fórmula para a distribuição dos recursos do
Fundo Nacional de Cultura: “...disponibilizando até 30% dos seus recursos
do Fundo Nacional de Cultura para repasse a estados; do montante geral
destinado aos estados, 50 % será destinado aos municípios”.
Essa resolução se apoiava no inciso III, do artigo 72, do Decreto
5.520, de 24 de agosto de 2005, o qual, por sua vez, se fundava no artigo
32, da célebre Lei Rouanet, que lista os objetivos culturais que os projetos
buscando captar recursos junto ao PRONAC devem atender. Dizia o artigo
72, do Decreto 5.520:
Art.72 Compete ao Plenário do CNPC:
III- estabelecer as diretrizes gerais para aplicação dos recursos do
Fundo Nacional de Cultura, no que concerne à sua distribuição regional
e ao peso relativo dos setores e modalidades do fazer cultural, descritos no
art. 32 da Lei n2 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
Segundo essa simples construção normativa institucional, caberia,
efetivamente ao plenário do CNPC a elaboração de diretrizes gerais para o
uso dos recursos do FNC, atendendo à distribuição regional e à importância
proporcional das diversas áreas culturais. A Resolução n2 4 não fazia nada,
além disso, não violava em nada o conteúdo dos dispositivos em que se
apoiava. Portanto, a perplexidade dos membros da CNPC diante da não
publicação da Resolução n2 04 era compreensível.
Um dos membros do Plenário do Conselho revelou que sua
preocupação surgiu quando buscou a resolução no site das Reuniões do
Plenário do CNPC e não a encontrou. Com efeito, naquele site, nas páginas
referentes às 11§ e 12§ sessões ordinárias constam apenas moções8 9, ato
8

9

O artigo 21, do Regimento Interno do Conselho, define moção assim: “... manifestação dirigida ao
Poder Público e/ou à sociedade civil em caráter de alerta, menção honrosa ou pesarosa”. Por sua vez,
as resoluções são: “... deliberação vinculada a sua competência específica e de instituição ou extinção
de comissões temáticas ou grupos de trabalho”.
Moções n. 30, 32, 33, 34 e 35. V. http://www.cultura.qov.br/cnpc/plenario/reunioes/12%C2%AAreuniao-ordinaria-do-cnpc/. consultado em 07 de dezembro de 2012.
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mais de exortação do que de normatização. Dessas exortações constam
uma moção de aplausos à deputada federal Alice Portugal, uma de apoio
aos movimentos pró liberdade religiosa e respeito à alteridade cultural no
Brasil, uma de apoio ao projeto de lei que cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, uma de apoio às entidades envolvidas no projeto “Morar Carioca”,
e uma de apoio aos artistas de rua que vinham sofrendo com proibições e
restrições impostas injustamente . Todas iniciativas importantes, mas nada
que se assemelhasse ao impacto de uma resolução normativa sobre o uso
dos recursos do FNC.
Interpelados, os membros do Ministério da Cultura, que também
possuem assento no CNPC, tentavam explicar a seus colegas a razão pela
qual a resolução não havia sido homologada pela ministra da Cultura. A
razão imediata fora um relatório da Consultoria Jurídica do Ministério
da Cultura dizendo, resumidamente, que o Plenário do CNPC não tinha
poderes para determinar nada para o FNC. A razão mediata tinha sido
um decreto presidencial, de outubro de 2009, ou seja, um ano e meio antes
daquela reunião, que teria tirado os poderes do Conselho com relação
ao Fundo Nacional de Cultura. Era o Decreto 6.973, de 10 de outubro de
2009. Esse decreto tinha alterado vários dispositivos do Decreto 5.520,
que criara o CNPC. Há indícios, nas atas das reuniões da época, de que o
decreto era esperado e até desejado pelos membros do CNPC, em especial
porque o decreto reforçaria a legitimidade do Conselho e a representação da
sociedade civil no órgão.
A alteração mais significativa do Decreto 6.973 foi no artigo 72 do
decreto anterior. O inciso III, do Decreto 5.520, era, como mostramos
acima, a chave do poder do Conselho sobre as verbas contidas no FNC. O
decreto de 2009 simplesmente suprimiu toda e qualquer referência ao FNC,
ditando as seguintes competências para o Plenário do Conselho, a serem
tidas como insertas no artigo 72, do Decreto 5.520:
I - estabelecer orientações e diretrizes, bem como propor moções
pertinentes aos objetivos e atribuições do SFC;
II - propor e aprovar, previamente ao encaminhamento à
coordenação-geral do SFC tratada no inciso I do art. 3o, as
diretrizes gerais do Plano Nacional de Cultura;
III - acompanhar e avaliar a execução do Plano Nacional de
Cultura;
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IV - fiscalizar, acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos
provenientes do sistema federal de financiamento da cultura
e propor medidas que concorram para o cumprimento das
diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura;
V - apoiar os acordos e pactos entre os entes federados, com o
objetivo de estabelecer a efetiva cooperação federativa necessária
à consolidação do SFC;
VI - estabelecer cooperação com os movimentos sociais,
organizações não-governamentais e o setor empresarial;
VII - incentivar a participação democrática na gestão das políticas
e dos investimentos públicos na área da cultura;
VIII - delegar às diferentes instâncias componentes do CNPC a
deliberação e acompanhamento de matérias;
IX - aprovar o regimento interno da Conferência Nacional de
Cultura; e
X - estabelecer o regimento interno do CNPC, a ser aprovado
pelo Ministro de Estado da Cultura, (grifamos)

A única competência do CNPC relativa ao uso de recursos passou
a vigorar de forma genérica, sem qualquer referência ao FNC. Com base
nessa mudança, a Advocacia Geral da União entendeu que a CNPC não
tinha competência para determinar o que quer que fosse para o Fundo
Nacional de Cultura. A perplexidade com a qual os conselheiros se dão
conta da mudança é, ela mesma, fonte de perplexidade para nós. Então os
conselheiros não sabiam da alteração do Decreto 5.520? Então o Presidente
da República estivera elaborando um decreto sobre os poderes do CNPC
sobre o que há de mais importante nas políticas culturais, ou seja, recursos
para executá-las, sem que o Conselho sequer ficasse sabendo daquilo?
Naquela sessão ordinária as coisas ficam meio obscuras. À perplexidade
seguem-se algumas tímidas intervenções e alguns esclarecimentos, que a
incompletude dos documentos disponíveis não nos permitem compreender
totalmente. Contudo, os pequenos traços que as intervenções dos atores
deixam na ata nos dão pistas sobre o que teria se passado no Conselho
enquanto um decreto presidencial sacando-lhe os poderes se gestava.
Um dos membros do Conselho, o mesmo que tinha ficado preocupado
ao perceber a ausência da resolução em meio a tantas moções, se socorre
do Regimento Interno do Conselho, afirmando haver uma discrepância
entre o que tinha sido aprovado, segundo ele, com o que agora constava
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como o inciso IV, do artigo 42, do regimento. É comum que normas
inferiores copiem textos de normas superiores, repetindo-os, ao invés de
simplesmente regulamentá-los. Segundo a memória daquele conselheiro, o
artigo 42, IV, continha algo bastante parecido com o inciso III, do artigo
52, do Decreto 5.520, que citamos acima. Ocorre que, ao que parece, no
relatório da Advocacia Geral da União que rejeitou a Resolução n2 04, não
constava a redação da qual ele se lembrava10.
A perplexidade leva à intervenção de uma conselheira, que, pedindo
a palavra, divide com seus colegas, ao que tudo indica, pela primeira vez,
como foi o processo de elaboração da proposta de alteração do decreto
que criara o conselho. A conselheira tinha feito parte, junto com mais dois
colegas, do “Grupo de Trabalho Decreto 5.520”, cujo objetivo era propor
mudanças, ou atualizações, exatamente naquele decreto, que criou o Sistema
Federal de Cultura e o Conselho Nacional de Política Cultural. Segundo a
conselheira, o GT sugeriu, entre várias mudanças, que o inciso III e IV, do
artigo 1- do decreto, fossem fundidos em um único inciso, o inciso IV, do
novo decreto. Nessa proposta de alteração, os membros do GT evitaram
a menção a qualquer instituição ou norma existente, com o fim de “evitar
desatualização precoce”11.
Efetivamente, o relatório do “Grupo de Trabalho Decreto 5.520”,
apresentado em maio de 2008, propõe a seguinte redação para o novo
decreto, com a respectiva justificativa:
- Inciso III e IV se reúnem no IV, com nova redação mais abrangente,
sem citar qualquer legislação ou diretriz atual, para evitar riscos de
desatualização precoce:
IV - acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos provenientes
do sistema federal de financiamento da cultura e propor medidas que
concorram para o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Plano
Nacional de Cultura12;

10
11
12

Ata, p. 52, Osvaldo Viegas.
Ata, p. 52, Patricia Kunst.
Relatório do Grupo de Trabalho 5.520 in http://www.cultura.gov.br/cnpc/wp- content/
uploads/2008/06/fotografia06-051.jpg e http://www.cultura.gov.br/cnpc/comissoes- tematicas-egrupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/decreto-55202005/
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Assim se explicou, naquela sessão, a razão da alteração do Decreto
5.520, com a subsequente alteração do artigo 42, IV, do Regimento
Interno, porquanto esses regimentos, como dissemos, costumam repetir as
determinações da norma superior13. Mas isso não explica que os conselheiros
não soubessem da mudança no artigo. É isso que temos que inquirir a partir
de agora.
No interregno entre a sugestão do GT e a publicação do Decreto 6.973,
as sessões parecem mostrar alguma ansiedade na espera da nova norma.
A Sexta Sessão Ordinária, em junho de 2009, praticamente às vésperas da
publicação do novo decreto, resume a fala de um dos membros, na qual ele
pretende disciplinar, de várias formas, o funcionamento do FNC:
Comentou que, por atribuição do decreto que o criou, coube ao CNPC
a definição de diretrizes para financiamento da cultura, o que pode ser feito
por meio de um plano anual de investimentos ou de outro mecanismo
criado pelo Conselho para gerir o emprego dos recursos; Ressaltou ainda
que é importante o Conselho apresentar ao Ministério uma proposta de
investimentos para o ano que vem, tanto os oriundos da renúncia fiscal
quanto do Fundo Nacional de Cultura. O Sr. Roberto comentou que no
modelo de governabilidade proposto, o CNPC já é responsável pela definição
das diretrizes de investimentos do governo federal com relação à cultura;
Comentou que os fundos setoriais do FNC que estão sendo propostos
observarão não apenas a execução dos recursos do FNC, mas também os
oriundos de renúncia fiscal, os fundos analisariam os projetos de incentivo e
do FNC e dariam ou não sua aprovação; Esclareceu que o modelo proposto
é sistémico e participativo quanto ao controle de recursos para a cultura14.
A intervenção do conselheiro mostra que, até ali, pouco ou nada se
sabia sobre a perda de capacidade de normatização do FNC pelo Conselho.
Essa normatização, como veremos adiante, estaria mais próxima da parte
de gestão técnico-administrativa das verbas componentes do Fundo do que
propriamente da função de arena participativa, que o Conselho parecia,
desde aquele momento, privilegiar.

13

14

A mudança do Regimento para adaptar-se à redação que seria dada ao novo decreto foi
expressamente sugerida pelo GT na 2^ Sessão Ordinária do CNPC, em junho de 2008. V. Ata da
Segunda Sessão Ordinária, p. 20.
Ata da Sexta Sessão Ordinária, p. 25 e 26.
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Com efeito, o Conselho, ainda que involuntariamente, vai mesmo se
despir das suas atribuições de controle sobre o FNC, como vimos. Será o
próprio Conselho que proporá a alteração nas suas competências quando
da atualização do Decreto 5.520 pelo Decreto 6.973. Mas isso ocorreu
precisamente porque o Conselho não se via como órgão gestor, técnico e,
principalmente, jurídico.
Na realidade, o que derrubará os poderes do Conselho sobre o FNC,
e, com isso, uma possível faceta de órgão técnico executivo, é justamente
esse negócio jurídico. Mais precisamente, o relatório da Consultoria
Jurídica, feito após a aprovação da Resolução n2 04, na 11- Sessão Ordinária
do Conselho Nacional de Política Cultural. Com esse relatório, a Conjur
eliminará toda possível ingerência do CNPC sobre o funcionamento do
Fundo. Curiosamente, isso não agradou aos conselheiros, que sugeriram eles
mesmos a redação do Decreto 6.973, que serviria de base para as afirmações
negativas da Consultoria Jurídica.
Também é interessante observar que a sugestão encaminhada pelo
CNPC à Presidência da República foi acatada inteiramente, pelo menos
no que diz respeito às relações entre Fundo e Conselho. O artigo 72, IV,
sugerido pelo GT do Decreto 5.520 se tornou o próprio inciso IV, do artigo
72 do Decreto 6.973. Isso demonstra que o diálogo institucional de fato
ocorreu e que a Presidência estava aberta às sugestões vindas do Conselho.
Se pensarmos que o Conselho é um órgão no qual a sociedade civil se
representa, então não deixa de ser uma demonstração de que a sociedade
civil efetivamente foi ouvida. Se a norma em si representou um infortúnio,
o fato positivo é que sua adoção pelo Decreto 6.973 mostra que o Conselho
não é um órgão mera mente decorativo. Sua sugestão normativa se tornou
norma no direito brasileiro.
Mas agora, precisamos ater-nos brevemente no aspecto negativo
da adoção daquela norma. Esse aspecto negativo é o efeito contrário ao
esperado pelos membros do GT Decreto 5.520, e pelo Plenário da CNPC,
que encampou a sugestão. Recordemo- nos de que a mudança do artigo 72
daquele decreto visava ampliar, e não abdicar das competências do Conselho
sobre recursos. A justificativa dos autores da proposta dizia claramente que
a intenção era eliminar referências a leis específicas, deixando os poderes
do órgão mais genérico e evitando “a desatualização precoce” daquele
decreto. Qual o problema, então, com aquele inciso IV, do artigo 72, da nova
redação do Decreto 5.520? Por que razão o órgão da Advocacia Geral da
318 |

Frederico Barbosa da Silva, Eliardo Teles

União utilizou justamente aquele dispositivo para limitar as competências
do Conselho sobre o Fundo?
Efetivamente, a negativa da Conjur relativamente aos poderes do
CNPC sobre o Fundo está longe de ser absolutamente incontestável. O
relatório daquele órgão baseou-se simplesmente no fato de que a nova
redação dada ao artigo 1-, do Decreto 5.520, pelo Decreto 6.973, não
mencionava mais a competência para estabelecer diretrizes gerais sobre o
uso dos recursos do Fundo, atendendo a critérios regionais e de importância
relativa de cada setor aos quais seriam destinados os recursos. Ora, se não
mencionava isso, trazia redação mais ampla: “fiscalizar, acompanhar e avaliar
a aplicação dos recursos provenientes do sistema federal de financiamento
da cultura”. Está clara a menção a recursos vindos de um sistema federal de
financiamento da cultura. Seria fácil para a Consultoria Jurídica interpretar
o dispositivo segundo a regra do “quem pode o mais, pode o menos”, ou seja,
se o Conselho pode estabelecer diretrizes sobre “recursos em geral”, pode
também fazê-lo sobre os recursos específicos do FNC que estão incluídos
naqueles recursos em geral.
O problema está nos detalhes. Os membros da Conjur são juristas,
e juristas trabalham com conceitos técnicos-jurídicos por eles conhecidos
e dominados. Se é que o Conselho queria manter sua competência sobre
o Fundo, foi aí que ele cometeu o primeiro erro: a ideia de desatualização
precoce da norma simplesmente não faz parte das cogitações jurídicas,
simplesmente não existe. Juristas gostam de conceitos conhecidos, claros, de
preferência antigos, que parecem permanecer séculos sem sofrer mudanças,
sem sofrer a ação da história. O Fundo Nacional de Cultura, embora não
tivesse séculos de existência, oferecia essa familiaridade, essa proximidade
ou parentesco com suas atividades, ele era um conceito não só conhecido,
como tem uma existência declarada pelo próprio Presidente da República.
Que um órgão de participação social estabeleça diretrizes para a execução
dos recursos de um Fundo conhecido, individualizado e solenemente
garantido pelo selo presidencial, é uma coisa. Uma coisa totalmente diferente
é endossar a prática do Conselho de estabelecer normas para recursos em
geral, englobados em uma entidade juridicamente pouco delimitada, como
o referido “sistema federal de financiamento da cultura”. Eis aí o segundo
equívoco do Conselho: substituir a competência específica sobre o Fundo
por uma competência genérica sobre uma entidade que, no mínimo, possui
contornos fluidos. A Conjur pode não ter seguido estritamente o que estava
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escrito no Decreto 6.973 ao declarar a perda da competência de estabelecer
diretrizes sobre o Fundo, mas fez uma leitura jurídica perfeitamente
defensável.
A mudança na redação do Decreto 5.520 representou uma
desinstitucionalização das relações entre Conselho e Fundo, porquanto
deixou essas relações em planos muito vagos, que as estruturas do pensamento
e da prática jurídicos têm dificuldades em tratar, principalmente quando
se está lidando com recursos públicos e existem órgãos de controle como
um Tribunal de Contas da União ou um Ministério Público, fiscalizando
sem descanso as atividades dos órgãos da Administração Pública Federal.
Mas, mais do que essa desinstitucionalização, que, aliás, pode ser revertido
por outro decreto, aquele passo em falso revela também uma dificuldade de
diálogo entre Estado e Sociedade dentro do próprio órgão de participação
social do Sistema Nacional de Cultura. Se o diálogo funciona bem dentro
do Conselho, e até entre o Conselho e a Presidência da República, como
vimos, não parece estar funcionando tão bem entre o CNPC e a linguagem
dos demais órgãos componentes do Estado.
A Administração Pública não funciona em bloco, como se fosse uma
entidade inteira e sem descontinuidades destacada da Sociedade Civil. Não
é porque um órgão de representação da Sociedade Civil claramente conta
com o apoio do magistrado máximo da Nação que toda a Administração vai
seguir abrindo espaços para a ação daquele órgão. A ideia de participação
social na Administração Pública talvez seja responsável pelo equívoco, aliás
comum, de se pensar que “a sociedade” e “o Estado” sejam duas entidades
unas e indivisíveis cujo diálogo se parece com o diálogo entre dois indivíduos.
Tanto a sociedade civil quanto o Estado são mais parecidos a seres múltiplos
e plurais dentro de si mesmo.
Nas sessões que antecederam o decreto presidencial, o Plenário
do Conselho insistia muito mais no assunto representação do que nas
competências ou poderes do órgão. Um conselheiro fez uma apresentação
do Conselho:
“O Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC é um órgão
colegiado integrante da estrutura básica do Ministério da Cultura e foi
constituído a partir do Decreto 5.520, de 24 de agosto de 2005. Tem como
finalidade propor a formulação de políticas públicas, com vistas a promover
a articulação e o debate dos diferentes níveis de governo e a sociedade civil
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organizada para o desenvolvimento e o fomento das atividades culturais
no território nacional, dentre outras competências. Instalado em 19 de
dezembro de 2007, o CNPC representa um marco político no processo de
fortalecimento das instituições do Estado e de participação social (...). O
Plenário do CNPC possui diversas competências, dentre elas: 1. Incentivar a
participação democrática na gestão de políticas e dos investimentos públicos
na área cultural; 2. Estabelecer cooperação com os movimentos sociais,
organizações não-governamentais e o setor empresarial; 3. Estabelecer as
diretrizes gerais e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Nacional
de Cultura, no que concerne à sua distribuição regional e ao peso relativo
dos setores e modalidades do fazer cultural; 4. Acompanhar a execução do
Plano Nacional de Cultura; 5. Propor e aprovar Planos Nacionais Setoriais
em comum acordo com o Plano Nacional de Cultura; 6. Acompanhar a
aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura (...)” (Ata da Sexta
Sessão Ordinária, p. 42-44)
Enquanto o conselheiro apresentava o CNPC a seus pares, o decreto
que sacaria os poderes do plenário sobre o FNC, por sugestão involuntária
do próprio plenário, se preparava para ser publicado. Por outro lado, é
nítida a ênfase no papel de articulador de diálogo e participação social do
Conselho. Em relação às competências de acompanhamento e fiscalização,
o Plenário também iria hesitar em assumi-las claramente, conforme vimos
acima.
Além dessa ênfase no papel participativo e articulador do Plenário do
CNPC, o conselheiro destaca o papel articulador dos Colegiados Setoriais,
competência que não consta dos decretos presidenciais:
“Entre suas competências estão: 1. Promover o diálogo entre poder
público, sociedade civil e os agentes culturais, com vistas a fortalecer a
economia da cultura e a circulação de ideias, de produtos e de serviços,
assegurada a plena manifestação da diversidade das expressões culturais; 2.
Propor e acompanhar estudos que permitam identificação e diagnósticos
precisos das cadeias produtivas e criativas nos respectivos setores culturais;
3. Promover pactos setoriais que dinamizem as cadeias produtivas e criativas;
5. [sic] Auxiliar o CNPC em matérias relativas aos setores concernentes,
respondendo às demandas do Plenário; 6. Incentivar a valorização das
atividades e modalidades de exercício profissional vinculadas à cultura,
além da formação de profissionais da área; 8. Elaborar Planos Nacionais
O PACTO FEDERATIVO NAS POLÍTICAS CULTURAIS E SEUS INSTRUMENTOS

| 321

Setoriais; 9. Apoiar o Sistema MinC na formulação das políticas públicas
setoriais para as linguagens artísticas”. (ATA SEXTA, p. 44)
Essas competências não estando no decreto, parecem ser algo mais
como uma reivindicação, ou, algo extraído de debates sobre o Regimento
Interno do CNPC, uma vez que ele não existia à época . Com efeito, o artigo
92 do Regimento Interno do CNPC, que ainda seria publicado, enumera
nada menos do que
Art. 9o Compete aos Colegiados Setoriais:
I - debater, analisar, acompanhar, solicitar informações e fornecer
subsídios ao CNPC para a definição de políticas, diretrizes e
estratégias dos respectivos setores culturais de que trata o art.
5ol4;
II - apresentar as diretrizes dos setores representados no CNPC,
previamente à aprovação prevista no inciso II do art. 4o 15;
III - promover o diálogo entre Poder Público, sociedade civil e os
agentes culturais, com vistas a fortalecer a economia da cultura
e a circulação de ideias, de produtos e de serviços, assegurada a
plena manifestação da diversidade das expressões culturais;
IV - propor e acompanhar estudos que permitam identificação
e diagnósticos precisos das cadeias produtivas e criativas nos
respectivos setores culturais;
V - promover pactos setoriais que dinamizem as cadeias
produtivas e criativas, e os arranjos produtivos nos planos
nacional, regional e local;
VI - incentivar a criação de redes sociais que subsidiem a
formulação, a implantação e a continuidade de políticas públicas
nos respectivos setores;
VII - estimular a integração de iniciativas socioculturais de
agentes públicos e privados de modo a otimizar a aplicação de
recursos para o desenvolvimento das políticas culturais;
VIII- estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal
e Municípios para a formulação, realização, acompanhamento e
avaliação de políticas públicas na área da cultura, em especial as
atinentes ao setor;
IX - subsidiar o CNPC na avaliação das diretrizes e no
acompanhamento do Plano Nacional de Cultura;
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X - propor parâmetros para a elaboração de editais públicos e de
políticas de fomento ao setor afim e para a avaliação da execução
dos diversos mecanismos de incentivo cultural;
XI - receber as informações necessárias para a avaliação e o
aprimoramento dos editais aprovados e publicados;
XII- auxiliar o CNPC em matérias relativas aos setores
concernentes, respondendo às demandas do Plenário;
XIII - incentivar a valorização das atividades e modalidades de
exercício profissional vinculadas à cultura, além da formação de
profissionais da área;
XIV - incentivar a promoção de atividades de pesquisa;
XV - incentivar a fruição da cultura; 15 16 17
XVI - subsidiar o Plenário na elaboração de resoluções,
proposições, recomendações e moções no âmbito do CNPC e do
SFC; e
XVII - debater e emitir parecer sobre consulta que lhe for
encaminhada pelo CNPC.

As competências grifadas são aquelas que podem ser
indiscutivelmente classificadas sob a categoria “participação social”. Nelas,
os Colegiados assumem função eminentemente participativa, como
reivindicava o conselheiro na sua apresentação, ao mencionar, em primeiro
lugar, a competência de promoção do diálogo entre o Estado e a Sociedade
Civil interessada na promoção da cultura. Efetivamente, o Regimento
Interno, publicado bastante tempo depois do Decreto 6.973, dá bastante
destaque à função de assembleia participativa dos colegiados do CNPC,
omitindo qualquer referência à participação dos colegiados no subsídio de
informações ou demandas referentes ao Fundo Nacional de Cultura para o
Plenário. Com razão, porquanto o Plenário do CNPC já havia perdido essa
competência.

15

16

17

O Regimento Interno do Conselho Nacional de Política Cultural foi publicado pela Portaria n^ 28,
de 19 de março de 2010. Nela não consta referência a revogação de portaria anterior que contivesse
outro regimento. No entanto, na degravação da Quarta Sessão Ordinária do CNPC, consta referência
a um antigo regimento. V. Degravação, p. 153.
O artigo 55, em seu inciso VI, enumera treze áreas técnico artísticas com representação no Plenário
do CNPC.
“Art. 45. Compete ao Plenário do CNPC: II - Propor e aprovar, previamente ao encaminhamento à
coordenação-geral do SFC, as diretrizes gerais do Plano Nacional de Cultura”.
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Em outras atas ou discussões, o papel de assembleia participativa do
Conselho também é destacado. Correndo o risco de parecer anedóticos,
mencionamos exemplificativamente, manifestações contidas em uma sessão
de novembro de 2008, aquela mesma em que o Conselho abria mão de
suas competências técnicas e jurídicas em favor do Ministério da Cultura.
Enquanto ali não consta sequer uma única referência ao Fundo Nacional de
Cultura, são feitas diversas referências à importância da participação:
“Eu acho que a grande inovação que essa discussão toda está trazendo
e que esse Conselho dialoga com esse novo modelo é a participação social na
questão de definição de prioridades e de metas do Governo... O que a gente
está mudando é o aspecto estrutural da participação da sociedade, e isso que
hoje, na nossa avaliação, apesar de já existir através de um único órgão que
é o Cnic que só observa a questão do incentivo fiscal, mas também nessa
gestão teve uma qualificação melhor com relação à participação da sociedade
chamada pública, a publicação de portaria, convidando entidades de âmbito
nacional, habilitadas previamente, indicando nomes, todos os nomes foram
acolhidos pelo Ministro Gil e o serão pelo Ministro Juca também. Enfim,
já é uma sinalização de maior participação dessa sociedade, a gente só vai
garantir de fato uma execução transparente de recurso público e a melhoria
desse gasto público se tiver participação social, se não tiver, realmente,
vamos ficar sujeitos a humores de gestões governamentais” (degravação, p.
76)18 19
A importância da participação parece ter tomado, assim, a precedência
em relação ao aspecto de gestão técnica do Conselho.
Esse aspecto também fica evidente na publicação de resoluções e
moções pelo CNPC. Desde sua inauguração, em 2007, o Plenário do CNPC
se reuniu dezesseis vezes em sessão ordinária e seis vezes em reunião
extraordinária, ao longo de cinco anos. Nesse período, o CNPC logrou
publicar 3 resoluções e diversas moções. Dessas resoluções, duas se referem
ao uso de recursos do FNC, enquanto a outra se refere ao termos de parceira
entre OSCIP’s e o Ministério da Cultura. A quarta resolução, aprovada na
décima primeira sessão ordinária, não foi publicada porquanto àquela altura
a Consultoria Jurídica já não mais reconhecia competência para disciplinar
18

19

Além disso, há diversos momentos em que a discussão de um tema passa pela descrição do método
participativo que foi seguido para a encampação das sugestões de diversos setores e até de outros
órgãos estatais. Ver as páginas 153 e 154 da degravação.
Conforme o site do CNPC.
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o Fundo ao Conselho Nacional de Política Cultural, como já sabemos.
Talvez o baixo número de resoluções, relativamente à quantidade de sessões,
pelo menos, explique por que o Conselho demorou tanto a dar-se conta
de que o Decreto 6.973 lhe havia cassado involuntariamente os poderes.
Por outro lado, seria necessário verificar se as três resoluções publicadas
foram de fato obedecidas, porquanto a falta de efetividade das resoluções
pode explicar a sua falta de uso pelo Conselho. Seja como for, parece- nos
que o Conselho encontra-se em uma fase ainda relativamente embrionária,
demasiadamente atado à questão da representação e da participação social
em todos os procedimentos, e dando pouca atenção à preservação e ao uso
dos poderes que já detém. Isso talvez tenha a ver com uma concepção de
relação entre Estado e sociedade que desconsidera as bordas fluidas dessas
duas entidades, e suas múltiplas interpenetrações.
O CNPC é um dentre muitos pontos focais, um dos muitos nós
em uma rede, onde sociedade e Estado se encontram. Talvez seja mais
útil enxerga-lo assim, como um nó de uma rede que nem é Estado, nem
é Sociedade, do que tentar vê-lo como uma arena de representação onde
a Sociedade vem para conversar com o Estado. Não sendo de maneira fixa
nem um nem outro desses entes gigantes, o Conselho pode ser um ou outro
todo o tempo, ou seja, pode, em alguns momentos se “desestatizar”, afastarse do Estado e tornar-se quase que puramente sociedade civil, como pode
se “dessocializar”, tornando-se um órgão estatal quase puro. Nenhum dos
dois extremos parece ser ideal, pois se o Conselho se desestatiza, ele perde
a capacidade de diálogo efetivo com os demais órgãos da Administração,
mesmo que os canais estejam abertos, como foi o caso das recomendações
do CNCP ao Presidente da República. Por outro lado, se ele se estatiza
demasiadamente, seu diálogo com a sociedade se perde.
As diferentes instituições falam uma língua própria, e todas falam
uma “língua franca”: a linguagem jurídica. Por isso, falhar em comunicarse nessa língua pode ser falhar em estabelecer o diálogo entre Estado e
Sociedade, mesmo que aparentemente esse diálogo esteja ocorrendo em
conferências, eventos, debates e outros tipos de encontros participativos. É
preciso, parece-nos, que o Conselho reassuma aquelas funções mais voltadas
para a técnica e a gestão que ele pareceu rejeitar em alguns momentos, sem
nunca fazê-lo totalmente, claro. Esse equilíbrio entre órgão de debates e
participação social e órgão gestor técnico é a garantia de que a participação
e o diálogo serão efetivos.
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O desafio então é reencontrar canais de comunicação com as estruturas
técnicas e jurídicas do Estado. Uma entidade jurídica e técnica que pode
servir de canal para a comunicação com essas estruturas é, precisamente, o
Fundo Nacional de Cultura. Dada a qualidade do diálogo entre a Presidência
da República e o CNPC, não parece difícil que o Conselho consiga
recuperar a redação antiga do artigo 1- do Decreto 5.520. Mas apenas isso
não é suficiente. É preciso apropriar-se do Fundo, protege-lo e fortalecelo. As instituições não se estabelecem de uma vez por todas e a partir daí
passam a ter uma existência imune às vicissitudes sociais e históricas. Elas
não estão inscritas em pedra, mas têm um movimento, uma fisiologia, que
é preciso alimentar. Não basta apenas lutar para expandir as instituições, é
preciso também lutar para mantê-las. O Fundo Nacional de Cultura é uma
instituição desse tipo. De qualquer maneira, é necessário especular sobre
seus objetivos e clarificá-los. Está associado à gestão de recursos em nome
de todos, é para organizar a deliberação sobre a alocação de recursos, para
fiscalizar sua execução no governo federal ou é para ser um mecanismo de
articulação de um pacto federativo? As opções não são opções do tipo tudo
ou nada, há razões e motivações para a composição, mas é necessário um
pacto que permita uma linha de ação, do contrário as opacidades abrem
margem para a idas e vindas e o risco perene de desistitucionalização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pactuação de objetivos gerais e a implementação coordenada de
ações em cenário de heterogeneidade política e conflito por recursos não é
algo trivial. A presença de ideias gerais encantadoras a respeito do Sistema
Nacional de Cultura (SNC) e do federalismo cultural, mas de pouca clareza
a respeito de estratégias e objetivos substantivos factíveis não é mérito, é
problema.
As heterogeneidades, a presença de múltiplos objetivos e ideias sobre
como agir podem ser superadas com desenhos adequados das instituições
que incentivem a superação de restrições institucionais, especialmente
aquelas decorrentes da ausência de priorizações e objetivos institucionais
pactuados.
O SNC se relaciona de forma determinante com Sistema Federal
de Cultura (SFC) que tem seu núcleo no MINC, daí a importância das
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reformas do Decreto no 7.743/2012, e com o CNPC, que tem competências
específicas tanto em relação ao SNC, quanto ao SFC/MINC. Vimos que
a opacidade dos objetivos institucionais, exemplificada pelas sucessivas
reformas do MINC (a reforma de 2012 foi aqui descrita), e da ambiguidade
do desenho dos seus órgãos de participação, especialmente do CNPC, não
é apenas consequência, mas causa da ausência de planejamento global,
da fragmentação das ações e da ausência de métodos de implementação
coerentes e consistentes.
A unidade da política desliza, nesses casos, para processos retóricos e
para o espaço das ideias gerais. Estratégia usual nessas situações é postular
o diferimento das ações no tempo, quando a realização de objetivos seria
acumulativa, processual e demorada. Assim nessa conjuntura, que já se
estende em mais ou menos uma década na área cultural, pode-se dizer,
os atores deverão aguardar ainda um período importante de tempo para
verem consolidados tanto o Sistema Nacional de Cultura (SNC) quanto o
Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC).
A insuficiência de recursos financeiros não é o menor dos problemas.
O SNC e o CNPC devem lidar com as heterogeneidades estruturais e com a
insuficiência de recursos, mas também com a opacidade de seus significados,
com as ambiguidades das estratégias dos atores envolvidos e, assim, com a
indefinição de seus papéis e competências.
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PÓSFACIO

Uma das grandes alegrias em participar de encontros de ideias é
observar o quanto a realidade em que a política cultural de nosso país vive
na atualidade é pertinente no campo acadêmico. Mesmo considerando a
ausência de ações de formação continuadas para o desenvolvimento dos
profissionais que atuam no campo da gestão da cultura, em todas as suas
áreas de atuação, observamos que muitos estudiosos de outras ciências
se debruçam e analisam o vasto material que advem das práticas das
secretarias, institutos, organizações, profissionais e outras iniciativas que
atuam no campo das políticas culturais brasileiras.
O Seminário Internacional de Direitos Culturais é um destes
momentos em que unem-se laços e intrelaçam-se temas sobre as raízes e os
caminhos da politica cultural de nosso país, especialmente quando tratamos
de um Seminário Temático que uniu Direito, Políticas, Economia e Fomento
à Cultura, com tantos trabalhos ricos em conteúdo e que motivaram
refelxões e discussões que perpassaram os dias do Seminário.
Encontramos dentre os artigos presentes neste livro, o olhar e a
análise atenciosa sobre como um evento da iniciativa privada, através de
um Festival de Jazz e Blues, interfere em um pequeno município a ponto
de tornar-se política cultural e como este tipo de intervenção transforma
a vida dos cidadãos, para o bem e/ou para o mal social. Paulo Fernando
Espíndola da Silva bem coloca este caso de economia criativa ao afirmar
que “o Festival nasce fortemente ligado com a identidade cultural da cidade
e preocupado com questões tanto sociais e ambientais, ademais, sobre o
Festival, procura-se demonstrar que é um forte elemento catalisador do
processo de desenvolvimento local e um exemplo de como a cultura, em
suas várias manifestações, pode ser instrumento e plataforma de políticas
públicas voltadas para o desenvolvimento”.
Ainda observando o campo das políticas culturais pelo viéis da
cidadania cultural em um sentido mais amplo, Erik Henrique da Costa
Nunes, Vinicius Gomes Saboya, Felipe Felix e Silva colocam o dedo na
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ferida ao defender “um Estado que amplie o acesso dos indivíduos à cultura
por eles (e por todos) produzida, de forma que o consumo desenfreado
não permita o monopólio ou a massificação da produção artística”. Neste
sentido, o artigo busca a implantação de um estado plurietnico como capaz
de remediar esta situação, sendo simultaneamente espaço de criação e de
usufruto de produtos culturais com liberdade e sem a opressão do mercado
artístico monopolizador.
No foco destas questões sobre consumo cultural, Mariana Holanda
Orcajo refletiu sobre o incentivo financeiro à cultura, desde as leis de
incentivo fiscal, reconhecidas por todos, até a implantação do Vale Cultura
por parte do MINC, quando questionou devidamente acerca de qual
consumo cultural pode ser ampliado ao se posibilitar apenas o aumento
de poder para consumir e não a ampliação das opções da oferta. Em suas
palavras afirma que “é papel do Estado identificar os setores sociais que
não respondem positivamente à plena e livre concorrência, para que sejam
supridas as falhas de mercado”, colocando assim a responsabilidade da
promoção da diversidade cultural no poder público, em paralelo com as
políticas de financiamento e de incentivo público ao consumo de cultura.
Em se tratando de políticas públicas voltadas ao campo da cultura, este
Seminário Temático foi extremamente rico ao contar com a análise de Anne
Reis Batista Nascimento, que questionou se o discurso jurídico de incentivo à
participação e à democratização, inaugurado com a Constituição Federal de
1988, foi capaz de transformar a tradição, ou se funcionou apenas como um
mecanismo de contenção de demandas que se adaptou a um novo contexto,
reproduzindo assim uma tradição. Para a autora, que discorreu sobre o
conceito de tradição e foi buscar na história da democracia as bases de sua
análise, o modelo de representação da sociedade, “apesar de possibilitar a
governabilidade e dar voz ao cidadão, tem uma desvantagem em relação à
democracia direta: a tendência de ceder à tradição da formação de pequenas
oligarquias dentre os eleitos para a representação”. Ao analisar o Conselho
Nacional de Políticas Culturais e os fatos que levaram à esta conclusão,
Anne afirmou ainda que “apesar da perspectiva de ruptura do sistema
tradicional, as estruturas representativas do CNPC, não se mostraram livres
de manipulações e divergências em seu caráter representativo.”.
E, seguindo o caminho de um mergulho mais profundo nas políticas
culturais desenvolvidas pelo Ministério da Cultura nos últimos anos,
Frederico Augusto Barbosa da Silva e Eliardo França Teles Filho nos
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revelaram que a proposta de Pacto Federativo no campo da cultura, apesar
de período de persistência em sua aplicabilidade, permanece frágil pela
incapacidade de efetiva articulação entre os entes, devido à falhas estruturais
em seu planejamento e à dificuldade de financiamento tanto das ações
que visam a realização do próprio Pacto, quanto das ações que o Sistema
Nacional de Cultura vislumbra oferecer. Para os autores, “O que é instável,
e o dizemos para enfatizar o argumento, são as regras de políticas culturais,
fluidas em demasia em função da novidade da área e das dificuldades em
tratá-las de forma coesa em todos os seus planos. Enfim, a instabilidade
deriva da falta de tradição de resolução de problemas em temos de políticas
públicas nacionais.”
Com observações criteriosas e instigantes concluimos esta leitura
que nos leva a perceber o quão importante é este debruçar sobre as práticas
e teorias que conduzem as políticas culturais brasileiras, em quais bases
legais estas se constituem para garantir sua própria aplicabilidade e, ainda,
quais os efeitos consequentes na produção e no consumo que possa, de fato,
contribuir para o desenvolvimento de uma cidadania cultural.
Selma Santiago1
Organizadora
1

Mestre em Gestão Cultural pela Universidade de Barcelona, Especialista em Gestão de Produtos
e Serviços Culturais pela Universidade Estadual do Ceará e Bacharel em Sociologia pela
Universidade de Fortaleza. Coordena e supervisiona cursos de Gestão Cultura junto à universidade
no Brasil. Consultora da Anima.Cult para a Secretaria de Cultura de Fortaleza, Incubadora BSB
Criativa e outras instituições. Prestou consultorias ao MINC através da UNESCO para a elaboração
do Plano Setorial do Artesanato Brasileiro e para a Identificação de Polos Criativos. Coordenou
a área de Formação para Competências Criativas da Secretaria de Economia Criativa/MINC e
Coordenadora da Ação Microprojetos do Programa Mais Cultura/MINC. No Ceará foi assessora
especial da Secretaria de Cultura de Fortaleza, coordenou o Projeto Cultura em Movimento e o
Projeto Secult nos Bairros na Secretaria de Cultura do Estado. No Centro Dragão do Mar de Arte
e Cultura, coordenou a área de programação e formação em teatro e no Instituto Dragão do Mar
coordenou a área de Gestão Cultural. Publicou o livro Gestão Cultural para o Desenvolvimento de
Cidades pela editora Logos3, foi presidente da Federação Estadual de Teatro Amador do Ceará.
Na área artística atua no universo das artes cênicas, enquanto atriz, dramaturga e diretora com
montagens desde os anos 80. Criou o grupo de teatro para a comunicação social Que História é
Essa? . Formou-se em Dramaturgia e Direção Teatral pelo Instituto Dragão do Mar. Uniu o teatro e
a gestão cultural quando integrou a Comissão Nacional de Teatro Contra a Aids, onde fez curadoria
e coordenou a Mostra Nacional de Teatro Contra a Aids em Belo Horizonte de 2006. Coordenou
Projetos de Teatro Contra a Aids em presídios Cenas em Celas Abertas e em escolas do Ceará
Escola Ensina em Cena . Foi por duas vezes Presidente da Federação Estadual de Teatro Amador/
CE. Participando ainda de diversos Festivais, Encontros, Mostras, Seminários, Fóruns e Eventos
Culturais. Coordenou o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga e colaborou com a criação
do Festival dos Inhamuns Circo, Bonecos e Artes de Rua na área pedagógica.
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APRESENTAÇÃO

É com muita honra (e alegria) que apresento um dos preciosos frutos
do IV Encontro Internacional de Direitos Culturais (EIDC), realizado pelo
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais do Programa de PósGraduação em Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), em 2015:
os escritos do ST4 (Simpósio Temático 4) - Direito, Arte e Cultura.
O IV EIDC, pela temática escolhida, “Conflitos Culturais: Como
resolver? Como conviver?”, revestiu-se de uma simbologia muito
significativa para o campo de estudos de teorias jurídicas contemporâneas
que investigam o valor da Arte e da Cultura para uma melhor interpretação
(e construção) do Direito. O movimento de interseção destas áreas do
conhecimento ainda é embrionário e mantém uma relação conflituosa.
O ST4 - Direito, Arte e Cultura nos traz um conjunto de distintos
olhares sobre (e para) a temática do evento, sinalizando a importância de
se discutir (e afinar) o diálogo entre Direito, Arte e Cultura não só como
meio de minorar e/ou solucionar os conflitos ora discutidos nos trabalhos
apresentados, mas especialmente, como alternativa para a construção
jurídica menos formal e para o avanço da legislação sobre trabalhos
artísticos.
As seis comunicações apresentadas neste ST geraram (e geram)
instigantes debates sobre as inovadoras metodologias de ensino jurídico e a
contribuição do cinema para a formação sensível do profissional jurídico; o
exercício de atividade artística por crianças e adolescentes; a necessidade de
tutela trabalhista para os artistas; a obrigatoriedade do registro profissional
do músico para o exercício da profissão; trabalhos audiovisuais realizados
em parceria com alunos de Direito que retratam o descumprimento dos
direitos fundamentais, dentre outras tantas inquietações.
Apresentação
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Esta publicação, que espelha apenas uma parte da trajetória do
EIDC, constitui uma fonte valiosa de pesquisa sobre Direito, Arte e Cultura.
Representa, ainda, um convite para a escrita de omissões e silêncios que
ressoam e desdobram o assunto.
Minha profunda gratidão ao professor dr. Francisco Humberto
Cunha Filho, pela oportunidade de integrar a condução deste ST e por
iluminar, pelas lentes dos afetos, das artes e da cultura, novos horizontes
para uma escrita da construção do Direito.
Enquanto florescem as próximas edições do EIDC que o leitor possa
mergulhar nesta rica publicação. Ótima leitura!
Eliene Rodrigues de Oliveira1
Organizadora

1

Mestre em Artes, especialista em Interpretação Teatral e Direito Constitucional pela Universidade
Federal de Uberlândia (UFU-MG), com pesquisa sobre a interseção entre Direito e Artes. Graduada
em Direito pelo Centro Universitário de Patos de Minas-MG (2001). Cursou pós-graduação latosensu em Gestão Cultural pela UNA-BH (2007) e Curso Livre Cultura e Mercado pelo Instituto
Pensarte-SP (2007). Compõe Banco de Pareceristas em projetos culturais incentivados pelo
Ministério da Cultura (edital 2010). Idealizou e conduziu o Projeto “Teatrando no Direito” no Curso
de Direito do UNIPAM-MG (2010). Como gestora cultural, foi responsável pela criação intelectual
e de conteúdo dos projetos: I) REVOADA NO NORTE - Prêmio Funcult Arnaud Rodrigues 2013
- de apoio as Artes Cênicas do Tocantins; II) NA PALMA DOS OLHOS - Prêmio Klauss Vianna
Funarte 2009; III) Circulação NA PALMA DOS OLHOS Prêmio Banco da Amazônia 2010; III)
SOL NOS OLHOS - Prêmio Myriam Muniz - Funarte 2009. Como artista, integrou elenco durante
o processo de criação e estreia do espetáculo NA PALMA DOS OLHOS e foi autora dos contos
“Era dia de Estreia”; e “Amélia”, material-base do projeto original de montagem do espetáculo
teatral SOL NOS OLHOS. Atua nos seguintes temas: direito & teatro; gestão cultural; incentivos e
fomento à cultura, valorização dos profissionais cenotécnicos.
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PREFÁCIO

Este e-book é substrato do simpósio temático “Direito, Arte e
Cultura”, realizado no IV Encontro Internacional de Direitos Culturais –
EIDC, realizado pela Universidade de Fortaleza, através do Programa
de Pós-Graduação em Direito Constitucional – PPGD/UNIFOR, mais
especificamente do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais GEPDC.
A temática que dá substrato às pesquisas que seguem nas próximas
páginas constitui-se em questões de áreas aparentemente distintas que se
articulam entre o Direito e a Cultura, aqui mais especificamente sua feição
mais potencialmente controversa, a Arte. Nesse viés, os artigos seguem um
fluxo em via dupla e se atravessam, apresentado contribuições, incômodos e
fricções entre a busca de liberdade e uma tentativa de garantia e qualificação
dela, o que parece ocorrer quando tratamos das questões jurídicas.
O desempenho artístico por crianças e suas necessárias limitações e
vigilância por parte do Estado, o exercício profissional da atividade artística
tantas vezes relegada a um espaço inferior no espaço-tempo pós-moderno,
reflexões sobre pedagogia no Direito tendo o cinema como conteúdo, as
previsões e lacunas em nossa legislação no que concerne ao campo cultural
e a mobilização social colaborativa em torno de uma produção audiovisual
com temática e produção que transita entre o local e o global são os assuntos
articulados por cada um dos pesquisadores, que em uma empreitada
diversa e dinâmica propuseram enfrentar e pensar suas realizações e refletir
inquietações.
“A atividade artística infantil: limites e possibilidades no confronto de
direitos fundamentais”, de André Studart Leitão e Konrad Saraiva Mota; «A
profissão de músico e a carência de uma regulamentação plena”, de Denilson
Lopes Ferreira Lima e Vanessa Batista Oliveira; “O papel da sétima arte no
Prefácio
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desenvolvimento crítico jurídico à luz do filme Clube de Compras Dallas”,
de Laís Studart Meneses e Taís Vasconcelos Cidrão; “Omissões e lacunas
da legislação trabalhista para artistas: direitos culturais, direitos trabalhistas
e políticas públicas de desenvolvimento cultural”, de Ana Luiza Barroso
Caracas de Castro e Victor Henrique Silva Ferreira Gomes; “Trabalho
infantil artístico: instrumento de inclusão social ou meio de exploração da
criança e/ou do adolescente?”, de Morgana Melo Moura; e “Vida Bandida
- uma metáfora de vidas injustas em construção”, de Eliene Rodrigues de
Oliveira (O), Janeide Cavalcanti Albuquerque, Marcelo Paes de Carvalho,
Luisa Albuquerque Cavalcanti.
Esses esforços reflexivos aqui presentes em formato de artigo
aproximam de forma clara o que o senso comum faz costumeiramente, e
alguns sistemas operam de forma estratégica para nos distanciar também.
Os trabalho fluem entre a exceção e a regra, a regra e exceção, a Arte e
o Direito, o Direito e a Arte, mostra que não há uma necessidade forçada
de convivência entre ambos, mas sim uma clara necessidade de relação e
compreensão.
Gyl Giffony Araújo Moura1
Organizador

1

Mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2010-2012)
- bolsista CAPES. Graduado em Artes Cênicas, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Ceará (2008), e Direito, pela Universidade de Fortaleza (2009). Foi professor
substituto no Curso de Licenciatura em Teatro no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará nas áreas de direção teatral e gestão cultural (2013-2015). É membro da
Inquieta Cia. de Teatros, de Fortaleza/CE, e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais,
da Universidade de Fortaleza. Atualmente, está curador na área de artes cênicas no Centro Cultural
Banco do Nordeste Fortaleza e é professor do curso de Rádio, TV e Internet da FANOR DEVRY
BRASIL. Tem desenvolvido pesquisas em teatro, organização da cultura e direitos culturais.
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A ATIVIDADE ARTÍSTICA INFANTIL: LIMITES E POSSIBILIDADES
NO CONFRONTO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
THE CHILDREN ARTISTIC ACTIVITY: LIMITS AND POSSIBILITIES
FROM FUNDAMENTAL RIGHTS CONFRONTATION
Konrad Saraiva Mota1
André Studart Leitão2
RESUMO
O trabalho infantil é, atualmente, um dos maiores problemas enfrentados pela
sociedade mundial, especialmente, pelos países subdesenvolvidos, já que os
fatores primordiais de sua existência são a pobreza e a má distribuição de renda. O
desequilíbrio social leva à exploração de crianças, que se veem obrigadas a trabalhar
em razão da privação econômica da família. A situação é ainda mais grave quando
existem a coação física e a escravidão efetiva. Não sem razão, o art. 7º, XXXIII,
da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998, proíbe expressamente o exercício de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Porém, a tendência
universal de combate ao trabalho infantil, aparentemente, entra em rota de colisão
com o direito fundamental à liberdade de expressão da atividade artística e cultural,
quando se discute a possibilidade de crianças e adolescentes atuarem como cantores,
modelos ou atores mirins. Afinal, trata-se de um paradoxo normativo ou existem
critérios capazes de compatibilizar referidos valores constitucionais? É exatamente
essa a questão que se pretende responder no presente artigo. A pesquisa é aplicada
e essencialmente bibliográfica. A metodologia utilizada foi a dedutiva, saindo-se
do geral para o específico, bem como a hipotético-dedutiva, apresentando soluções
possíveis ao problema e falseando aquelas que se consideram insustentáveis.
Palavras-chave: Trabalho infantil; atividade artística infantil; critérios de
compatibilização.
ABSTRACT
Children labor is currently one of the biggest problems faced by global society,
especially by developing countries, as the main factors of its existence are poverty
and unequal income distribution. The social imbalance leads to exploitation

1

2

Doutorando em Direito Privado, linha de pesquisa em Direito do Trabalho, Modernidade e
Democracia (PUC/MINAS). Mestre em Direito Constitucional (UNIFOR). Juiz do Trabalho junto
ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.
Mestre e Doutor em Direito das Relações Sociais (PUC/SP). Procurador Federal.
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of children who find themselves forced to work because of family economic
deprivation. The situation is even more serious when there are physical coercion and
effective slavery. Not without reason, the art. 7, XXXIII of the Federal Constitution,
as amended by Constitutional Amendment No. 20 of 1998 specifically prohibits the
exercise of any work for minors under sixteen, except as apprentices from fourteen.
But the universal trend towards combating child labor, apparently, comes into
collision course with the fundamental right to freedom of expression of artistic and
cultural activity, when discussing the possibility of children and adolescents act as
singers, models or child actors. After all, is it a legal paradox or criteria are able to
reconcile these constitutional values? This is the question that the article intends
to answer. The research is applied and essentially bibliographic. The methods were
deductive, going from the general to the specific and the hypothetical-deductive,
presenting possible solutions to the problem and putting out unsustainable ones.
Keywords: Child labor; children’s artistic activity; compatibility criteria.

1 INTRODUÇÃO: APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA
No último dia 10 de julho de 2015, o ator infantil Matheus Braga,
de treze anos de idade, teve sua participação vetada no musical “Memórias
de um Gigolô”, dirigido por Miguel Falabella. A decisão foi proferida pelo
Juízo Auxiliar da Infância e Juventude do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região, sob o fundamento de que o espetáculo utilizava “linguagem
inadequada”, podendo prejudicar o desenvolvimento do menor (SÁ, FOLHA
ON LINE, 2015)3.
Já no dia 15 de julho de 2015, os apresentadores mirins Matheus
Ueta de Lima e Ana Julia Queiroz Souza, com onze e nove anos de idade,
respectivamente, também foram judicialmente impedidos de apresentar o
programa matinal “Bom Dia & Cia”, exibido pela TV SBT Canal 4 de São
Paulo S.A. (SBT). A decisão foi proferida no curso do processo nº 000128851.2015.5.02.0074, em tramite perante a 2ª Vara do Trabalho de Taboão da
Serra/SP (FOLHA ON LINE, 2015)4.

3

4

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/07/1654508-justica-veta-ator-de13-anos-em-musical-de-miguel-falabella.shtml> Acesso em: 16 ago. 2015.
Disponível em: http://f5.folha.uol.com.br/televisao/2015/07/1655985-apresentadores-mirins-saoafastados-de-programa-do-sbt-por-decisao-judicial.shtml Acesso em: 16 ago. 2015.
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No ano de 2009, o SBT já tinha sido alvo da Ação Civil Pública nº
98000-62.2009.5.02.0382, proposta pelo Ministério Público do Trabalho
(MPT) de São Paulo, na qual foi suscitada a ilicitude do trabalho prestado
pela apresentadora Maisa da Silva Andrade, na época com sete anos de
idade. Na ação, o MPT alegou que a menina vinha sendo exposta a situações
vexatórias, humilhantes e psicologicamente perturbadoras, tornando sua
condição inadequada à luz do princípio da proteção integral ao menor
(BRASIL, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2014)5.
Em 12 de setembro de 2014, a Editora Globo, responsável pela revista
“Vogue Kids”, recebeu ordem judicial, fruto de ação proposta pelo MPT,
no sentido de interromper a distribuição e retirar de circulação exemplares
do magazine contendo fotos de modelos com oito e nove anos de idade,
em poses consideradas “sensuais”. O processo segue em segredo de justiça
perante o Juízo Auxiliar da Infância e Juventude do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região (FOLHA ON LINE, 2014)6.
Os casos acima citados exemplificam apenas algumas das inúmeras
situações em que a vedação ao trabalho do menor trazida pelo art. 7º,
XXXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) é colocada em confronto
com o direito fundamental à liberdade de expressão da atividade artística
e cultural, também previsto constitucionalmente (art. 5º, IX, CF/88). O
objeto do presente trabalho centra-se, exatamente, na análise dos limites e
possibilidades da atividade artística infantil, buscando estabelecer critérios
que permitam a compatibilização dos referidos valores constitucionais.
Para tanto, será analisado, primeiramente, o trabalho infantil no
Brasil à luz do principio da ampla proteção do menor. Em seguida, será
estudado o direito cultural fundamental à livre manifestação artística. Na
sequência, far-se-á um balanço entre os limites e possibilidades da atividade
artística infantil para, ao final, avaliar-se se tal manifestação cultural pode
ou não ser considerada um trabalho.

5

6

ficada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatad
o=AIRR - 98000-62.2009.5.02.0382&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAANiyAAI&dataPub
licacao=07/01/2014&localPublicacao=DEJT&query= Acesso em: 16 ago. 2015.
Disponível
em:
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1515529-justica-mandaeditora-recolher-revista-por-publicar-fotos-sensuais-de-meninas.shtml> Acesso em: 16.ago. 2015.
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2 O TRABALHO INFANTIL NO BRASIL E O PRINCÍPIO DA AMPLA
PROTEÇÃO AO MENOR
Na definição de Sobrinho (2010, p. 23), o trabalho infantil caracterizase pela prestação de serviços por parte de pessoas que, ainda não tendo
atingido condições fisiológicas adequadas, encontram-se potencialmente
vulneráveis a riscos de danos à sua saúde física e moral. O ideal, portanto,
é que não seja desenvolvido qualquer tipo de trabalho por pessoas que
estejam nessa condição, sob pena de colocar em perigo o desenvolvimento
do menor.
Tendo em vista a preocupação acima apontada, a Constituição Federal
de 1988, em seu art. 7º, inciso XXXIII, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20 de 1998, proibiu o “[...] trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.”
(BRASIL, 1988).
Em âmbito infraconstitucional, o art. 60 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069, de 1990, proíbe qualquer
trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de
aprendiz (BRASIL, 1990). De outro lado, o art. 403 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), com redação dada pela Lei nº 10.097/00, veda a
prática laborativa a menores de dezesseis anos de idade, ressalvando o caso
do aprendiz, cujo limite etário é de quatorze anos (BRASIL, 1943).
A aparente contradição entre o ECA e Constituição Federal de
1988 explica-se, tendo em vista a redação originária do art. 7º, inciso XIII,
constitucional, que permitia o trabalho a partir dos doze anos de idade
na condição de aprendiz. Tal permissão restou alterada pela Emenda
Constitucional nº 20 de 1988. Assim, seguindo o critério hierárquico,
prevalece o limite etário fixado na Constituição, sendo vedado qualquer
trabalho ao menor de quatorze anos.
No plano internacional, a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), por meio do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho
Infantil (IPEC), fomentou vários movimentos em defesa dos direitos do
menor, através de duas convenções fundamentais sobre o trabalho infantil:
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a Convenção nº 138 (Idade Mínima) 7 e a Convenção nº 182 (Proibição das
Piores Formas de Trabalho Infantil)8, complementadas, respectivamente,
pelas Recomendações nº 146 e 190. Nos domínios da Organização,
conjugam-se políticas integradas de retirada do menor do trabalho precoce
e as ações preventivas junto à família, à escola, à comunidade e à própria
criança.
Especificamente no tocante à Convenção nº 138 da OIT (BRASIL,
2002), que fixou o limite etário a ser seguido em todos os setores de atividade,
dispõe seu art. 2º, §3º, que a idade mínima não será inferior à idade de
conclusão da escolaridade compulsória ou, em qualquer hipótese, inferior
a quinze anos. Em razão dos princípios da adaptabilidade e viabilidade, o
parágrafo 4º do art. 2º da dita Convenção ressalva os Estados cuja economia
e condições do ensino não estejam suficientemente desenvolvidas, fixandolhes a idade mínima inicial de quatorze anos (regra de flexibilização).
Já a Convenção nº 182 da OIT (BRASIL, 2000), reconhecendo a
necessidade de maior atenção do poder público quanto ao trabalho do
menor – seja pelo objeto da prestação do contrato de trabalho, seja pelas
circunstâncias em que o trabalho é exercido –, conferiu a cada Estadomembro a competência para construir a definição das “piores formas de
trabalho” (art. 4º). No Brasil, ficou a cargo do Decreto no 6.481, de 2008
estatuir a lista das piores formas de trabalho infantil (Lista TIP).
A redução do número de crianças sujeitas às “piores formas de
trabalho infantil” demanda não apenas um complexo trabalho normativo
por parte do Estado-membro. Impõem-se-lhe também medidas preventivas
e reparadoras/corretivas capazes de garantir a eficácia da norma jurídica.
O raciocínio é simples: de nada adianta definir normativamente as “piores
formas de trabalho”, se o Estado-membro não cria mecanismos apropriados
para o monitoramento e a correta aplicação do direito.
O Brasil, na qualidade de signatário de ambas as convenções tratadas
acima, está obrigado ao cumprimento de suas várias disposições. Com o
7

8

A Convenção nº 138 da OIT foi ratificada pelo Brasil em 28 de julho de 2001 e promulgada pelo
Decreto nº 4.134 de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/
d4134.htm> Acesso em: 17 ago. 2015.
A Convenção nº 182 da OIT foi ratificada pelo Brasil em 02 de fevereiro de 2000 e promulgada pelo
Decreto nº 3.597 de 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3597.
htm> Acesso em: 17 ago. 2015.

A ATIVIDADE ARTÍSTICA INFANTIL: LIMITES E POSSIBILIDADES NO CONFRONTO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS

| 343

intuito de viabilizar a elaboração do Plano Nacional de Erradicação do
Trabalho Infantil, o Ministério do Trabalho e Emprego instituiu a Comissão
Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), cuja principal
atribuição é acompanhar a execução do referido plano, por ela elaborado
no ano de 2003.
Como se pode perceber, existe, no Brasil, um amplo sistema de
regulação sobre o trabalho do menor, que vai desde a fixação da idade
mínima para o trabalho, até a criação de lista sobre as piores formas de
trabalho infantil, tudo com vistas a implementar o denominado princípio da
proteção integral. Segundo Medeiros Neto (2010, p. 255), referido princípio
tem “[...] fundamento na norma-fonte da dignidade humana, de maneira
a ensejar imediata e eficaz reação dos órgãos de proteção especialmente
daqueles incumbidos de assegurar e tutelar os direitos das crianças e dos
adolescentes”. Na verdade, o princípio da proteção integral à criança e ao
adolescente encontra guarida no art. 227 da CF/889 e vai muito além dos
aspectos laborais.
Nada obstante, dando especial atenção aos efeitos trabalhistas do
referido princípio, Medeiros Neto (2010, p. 264) aponta cinco fundamentos
para a proteção integral: a) fisiológico, tendo em vista o comprometimento
irreversível que o trabalho pode gerar à saúde do menor; b) moral e psíquico,
haja vista o potencial prejuízo à formação de valores da criança e do
adolescente que certos ambientes laborativos podem trazer; c) econômico,
considerando que o menor passa a ocupar postos de trabalho próprios
de adultos, aumentando a escala de desemprego; d) cultural, visto que o
menor que trabalha fica, muitas vezes, privado de instrução escolar formal;
e e) jurídico, eis que, diante da sua inequívoca inaptidão, o menor muitas
vezes deixa de exigir a observância dos direitos trabalhistas que lhes são
assegurados.
Destarte, é inegável que o ordenamento jurídico brasileiro, além de
consagrar formalmente o princípio da proteção integral ao menor, vem
desenvolvendo uma série de políticas públicas no sentido de prevenir e
9

CF, Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1998)
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rechaçar a exploração do trabalho infantil. Cumpre saber se as manifestações
artísticas e culturais de crianças e adolescentes podem ser tidas como
atentatórias ao analisado sistema de proteção.

3 O DIREITO CULTURAL FUNDAMENTAL À LIVRE
MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA
Ernest Cassirer (2012, p. 45-50) enxerga no símbolo a chave para
a compreensão do homem. Para o autor, o homem, para além de sua
racionalidade, é um animal simbólico. Assim, todo o pensamento e o campo
de atuação do homem são mediados por símbolos, tais como linguagem,
religião, arte e ciência. Os símbolos, ao contrário dos sinais, são dotados
de significado que só o pensamento reflexivo do ser humano é capaz de
conferir. Esse conjunto de símbolos interrelacionados forma a cultura
humana, que é, ao mesmo tempo, histórica, racional e sentimental.
Aliás, a filosofia das formas simbólicas de Carirer (2012, p. 115) “[...]
parte do pressuposto de que, se houver qualquer definição da natureza ou
‘essência’ do homem, tal definição só poderá ser entendida como sendo
funcional, e não substancial”. Tudo que diz respeito à cultura humana está
em permanente transformação. Nada é definitivo, senão metamórfico. Essa
metamorfose reflete o substrato moral do homem, que tem um ponto de
partida (o próprio homem), mas se conserva na busca constante de uma
linha de chegada.
A arte é um dos componentes simbólicos da cultura humana. Tem ela
o poder de registrar não apenas a impressão do homem sobre as coisas, mas,
sobretudo, de construir o imaginário a partir do real, descortinando beleza
e sentimento. Segundo Cassirer (2012, p. 277-278), a arte “[...] ensina-nos
a visualizar as coisas, e não apenas conceitua-las ou utilizá-las. A arte nos
propicia uma imagem mais rica, mais viva e mais colorida da realidade, e
uma compreensão mais profunda de sua estrutura formal”.
Sendo a arte, portanto, uma das expressões mais genuínas da cultura
humana, tem-se por inevitável que a ela se reconheça o status de direito
fundamental do ser humano. Destarte, tanto no plano individual, como em
âmbito coletivo, as expressões artísticas são fontes culturais inesgotáveis,
sendo defeso ao Direito ignorá-las.
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No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no seu art. 5º, inciso IV10,
reconhece a liberdade de pensamento. Por sua vez, o inciso XI do mesmo
artigo diz ser “[...] livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”
(BRASIL, 1988). Como se vê, a arte, enquanto direito cultural, encontra
lugar no rol dos direitos fundamentais, integrando o patrimônio cultural
brasileiro (art. 216, IV, CF)11, a ser garantida pelo Estado (art. 227, CF)12 e
por toda a sociedade.
Mas, afinal, o que significa dizer que a arte é um direito cultural
fundamental?
Sabe-se que o ser humano, tanto em sua acepção pessoal como
na condição de membro integrante de uma sociedade, possui direitos e
interesses que gozam de indispensável proteção, sobretudo no aspecto
jurídico-estatal. A conquista dessa proteção decorre de um árduo e longo
processo de evolução social, com fortes influências culturais e fatores
históricos de prevalência do ser humano. Assim, ao receber o “selo” de
fundamental, o direito passa a desfrutar de certas garantias especiais, com
destaque para aquelas de índole institucional.
As garantias institucionais obrigam ao legislador a respeitar
a existência da instituição de que se trate. Isso supõe, antes de
tudo, que a instituição garantida è indisponível para o legislador,
que não pode suprimi-la; mas implica também que a instituição
garantida deve estar dotada de um conteúdo efetivo mínimo, sem
o qual sua existência seria meramente nominal. (DÍEZ-ICAZO,
2013, p. 52, tradução nossa)13.
10

11

12

13

CF, Art. 5º. [...]IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. (BRASIL,
1988).
CF. 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: [...]IV - as obras,
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais.
(BRASIL, 1988).
CF, Art. 227. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito
de cada um, observados.
No original: Las garantias insititucionales obligan al legislador a respetar la existnecia de la
instituición de que se trate. Ello supone, ante todo, que la instituición garantizada es indisponibile
para el legislador, que no puede suprimirla; pero implica también que la instituición garantizada
debe estar dotada de un contenido efectivo minimo, sin el cual su existencia sería meramente
nominal.
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Dotado de garantia institucional, o direito fundamental tem
assegurado o respeito ao seu conteúdo e, acima de tudo, tem assegurado que
seu conteúdo goze de um mínimo efetivo. Desse modo, dizer que o direito
cultural à livre manifestação artística constitui um direito fundamental
assegura-lhe, ao mesmo tempo, a proteção jurídica de seu conteúdo e um
conteúdo mínimo a ser efetivado.
Isso não implica concluir, por outro lado, que tal direito é absoluto,
eis que outros direitos igualmente fundamentais também estão assegurados
constitucionalmente. Todos devem coexistir harmonicamente, formando
um bloco de fundamentalidade capaz de traduzir, da forma mais completa
possível, o substrato axiológico da dignidade humana, núcleo valorativo dos
direitos fundamentais.
Finalmente, não se pode fazer uma hierarquização a priori dos
direitos fundamentais. Ora, se os direitos fundamentais – porquanto
direitos humanos normatizados – refletem em si o ser humano enquanto
tal, estabelecer uma escala hierárquica prévia de direitos fundamentais
seria o mesmo que escalonar o próprio homem. É no caso concreto que a
prevalência de um direito fundamental sobre outro poderá ser verificada,
mas nunca de modo apriorístico.

4 A ATIVIDADE ARTÍSTICA INFANTIL: LIMITES E
POSSIBILIDADES NO CONFRONTO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS
A polêmica em torno da atividade artística infantil ainda ressoa na
doutrina e na jurisprudência brasileiras. Em termos doutrinários, a questão
divide as opiniões entre os que afastam por completo a possibilidade do
referido trabalho e outros que o aceitam com certas e definidas restrições.
Minharro (2003, p. 64), por exemplo, defende que a atividade
exercida pelo menor com idade inferior à prevista na Carta Magna somente
seria possível, se fosse promulgada uma nova emenda constitucional
que ressalvasse da limitação etária os espetáculos artísticos, esportivos e
afins. De fato, fazendo uma interpretação literal do inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, qualquer trabalho para menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, estaria
terminantemente vedado.
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Todavia, é incontestável a necessidade de contar, eventualmente, com
a participação de crianças e adolescentes em espetáculos e obras artísticas.
Afinal, como indagam Robortella e Peres (2010, p. 106), de que modo seria
possível exibir as obras infantis de Monteiro Lobato, como o Sítio do Picapau
Amarelo, sem a atuação de atores mirins, das mais diversas faixas etárias?
Deve-se ponderar que o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal não pode ser interpretado isoladamente, sendo imprescindível a sua
articulação com outros princípios constitucionais, em especial com os que
asseguram o direito cultural fundamental à livre manifestação artística. Nesse
contexto, parece claro que a proibição de qualquer trabalho aos menores
de dezesseis anos inviabilizaria por completo determinadas manifestações
artísticas, além de obstar a disseminação da cultura na sociedade.
Pois bem, com fundamento no princípio da concordância prática,
técnica hermenêutica que possibilita a conciliação de preceitos constitucionais
que se mostram contraditórios em um dado caso concreto, a melhor
solução consiste em admitir, com o suprimento judicial, a atividade artística
para os menores de dezesseis anos, desde que essencial para o espetáculo e
observadas as normas de proteção ao menor (ROBORTELLA;PERES, 2010,
p. 107-110).
No plano da legislação ordinária, o art. 149, II, “a”, do ECA14 atribui
à autoridade judiciária a competência para disciplinar, através de portaria,
ou autorizar, mediante alvará, a participação de criança e adolescente em
espetáculos públicos e seus ensaios e certames de beleza. Já o art. 8º da
Convenção da OIT nº 138, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto
nº 4.134 de 2002, também cuida do assunto e ressalva expressamente a
possibilidade de a autoridade competente, mediante licenças concedidas
em casos individuais, autorizar exceções ao piso etário, para fins tais como
participação em representações artísticas (BRASIL, 2002).
Portanto, como ressalta Marques (2009, p. 20), a proibição ao trabalho
abaixo dos 16 anos é norma geral no Brasil e vale para todos os ramos de
atividade, inclusive para o trabalho infantil artístico. Afinal o ordenamento
jurídico pátrio, felizmente, não conta com uma hipótese de exclusão

14

ECA, Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar,
mediante alvará: [...] II - a participação de criança e adolescente em: [...] a) espetáculos públicos e
seus ensaios. (BRASIL, 1990).
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genérica15. O que se admite, com supedâneo nos art. 149, II, “a”, do ECA, e
do art. 8º, item 1, da Convenção nº 138 da OIT, são permissões específicas
e individuais, concedidas pela autoridade judiciária, que indiquem as
condições da atividade em consonância com a proteção peculiar inerente a
toda criança e adolescente.
De acordo com a jurisprudência majoritária, inclusive com
precedentes no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a teor do disposto
no art. 149, II, do ECA, havendo alvará judicial, é plenamente possível a
participação de menor em espetáculos públicos e certames de beleza.
O Tribunal Superior do Trabalho (TST), em julgamento emblemático,
deparou-se com o problema da atividade artística infantil. No bojo da Ação
Civil Pública nº 98000-62.2009.5.02.0382, proposta pelo Ministério Público
do Trabalho (MPT) de São Paulo, a apresentadora mirim Maisa da Silva
Andrade, na época com sete anos de idade, estaria sendo exposta a situações
vexatórias, humilhantes e psicologicamente perturbadoras, segundo o
parquet laboral.
A menina fora contratada como apresentadora do programa infantil
“Bom Dia & Cia”, exibido pela TV SBT Canal 4 de São Paulo S.A. (SBT).
Contudo, era constantemente convidada pelo apresentador Silvio Santos
para participações em seu programa, cujo público é predominamente
adulto. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o estopim do
litígio se deu quando a menor, em uma de suas participações, foi vítima de
“pegadinha” engendrada pela produção do programa, tendo se assustado ao
deparar-se com outra criança travestida de monstro. E em virtude do susto,
a menor chegou a bater a cabeça em uma das câmeras instaladas no palco.
No acórdão, o TST analisou a compatibilidade entre o art. 7º, XXXIII,
da CF/88, que veda o trabalho do menor; com o art. 5º, XI, da CF/88, que
preconiza a livre manifestação artística. Para a corte superior trabalhista,
“[...] em se tratando de trabalho artístico infantil – remunerado ou não
-, é assente o entendimento de que a autoridade judicial, examinando as
circunstâncias do caso concreto, pode conceder alvará que o autorize,
15

Fala-se em hipótese de exclusão genérica para referir-se a uma exceção genérica aplicável à regra
geral. Por exemplo: “1) REGRA HIPOTÉTICA: A idade mínima para o trabalho é dezesseis anos.
2) EXCEÇÃO GENÉRICA: Ressalvado o trabalho artístico.” Se o sistema pátrio admitisse a
exceção genérica, não haveria qualquer entrave normativo para o trabalho do menor abaixo de
dezesseis anos.
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declinando os critérios a serem observados” (BRASIL, TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO, 2014).
No caso, a contratação da menor para participar do programa
Bom Dia & Cia foi previamente autorizada pelo Juízo da Vara da Infância
e Juventude da Comarca de Osasco/SP, o qual também concedeu alvará
para autorizar sua participação no Programa Sílvio Santos. Além do mais, o
TST constatou que o trabalho realizado pela apresentadora infantil não lhe
trouxe prejuízos pessoais, já que a menor frequenta regularmente a escola
com excelente aproveitamento (BRASIL, TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, 2014).
Destarte, o TST seguiu o entendimento de que não é razoável vedar,
apenas com base na interpretação literal do art. 7º, XXXIII da Carta
da República, a participação de crianças e adolescentes em espetáculos
artísticos. Permissões individuais podem ser concedidas, impondo-se,
contudo, a fiel observância à legislação constitucional e infraconstitucional,
de modo a resguardar a integridade e o bom desenvolvimento do menor.

5 ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS INFANTIS: TRABALHO OU
ATIVIDADE CULTURAL?
Assentadas as bases jurídicas que autorizam individualmente a
participação de crianças e adolescentes em espetáculos artísticos, passase ao debate acerca da natureza jurídica da relação. Afinal, a atividade do
menor em espetáculos artísticos pode ser considerada trabalho? Antes de
responder essa indagação, é preciso estabelecer o significado e o alcance da
expressão “relação de trabalho”.
Para Alves e Malta (1988, p. 28), o conceito filosófico de trabalho
envolve uma atividade consciente e voluntária do homem, dependente de
um esforço. A adoção do referido conceito, por si só, seria suficiente para
“polemizar” a possibilidade de reconhecer a atividade artística do menor
com idade inferior a dezesseis anos como um trabalho. Em regra, a criança
não expressa vontade, em acepção jurídica.
Além do mais, a atividade em comento não consiste propriamente
em venda de força de trabalho. Deveras, diferente de uma relação ordinária
de trabalho, em que o elemento nuclear do ajuste está no cumprimento das
obrigações principais dos contratantes (trabalho x remuneração), o escopo
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principal da atividade artística do menor não é a remuneração. Ou seja, o
intuito exclusivo de obter a renda não é suficiente para viabilizar a relação.
De fato, havendo a observância das normas protetivas, não resta
dúvida de que a atividade artística contribui sobremaneira para o processo
pedagógico de evolução do menor, não apenas por desencadear estímulos
construtivos nas crianças, mas também por abrir-lhes as portas para um
futuro com melhores oportunidades. Vale dizer, a atividade artística
do menor (devidamente autorizada) possui um escopo pedagógico
complementar.
Dentro dessa perspectiva, a manifestação artística do menor não
seria considerada um trabalho propriamente dito, mas uma atividade em
sentido estrito. Para Martinez (2010, p. 95), trabalho e atividade em sentido
estrito são espécies do gênero atividade. Basicamente, o critério de distinção
entre elas está baseado na meta. Enquanto o trabalho, necessariamente
remunerado, visa ao sustento próprio ou da família, a atividade em sentido
estrito tem objetivos diferentes, por exemplo, uma expressão simbólica de
arte.
Porém, havendo desvirtuamento da manifestação artística do menor –
seja do ponto de vista formal (ausência de alvará autorizativo), seja no plano
material (prejuízos à integridade psicofísica da criança ou adolescente) – a
atividade em sentido estrito transformar-se-á automaticamente em trabalho,
e pior: em trabalho proibido, com os efeitos trabalhistas e administrativos
correlatos.

CONCLUSÃO
A leitura óbvia do direito posto, já há muito, deixou de ser considerada
uma técnica de interpretação adequada à solução das controvérsias jurídicas.
Nesse sentido, a vedação do exercício de atividade artística por menores de
dezesseis anos exclusivamente com fundamento na regra do art. 7º, XXXIII,
da CF/88, descredencia o conteúdo aberto e dinâmico de importantes
referenciais teóricos da Constituição, inviabilizando manifestações artísticas
e, consequentemente, a disseminação da cultura.
Inclusive, no plano infraconstitucional, o art. 149 do Estatuto da
Criança e do Adolescente atribui à autoridade judiciária competência para
disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará, a participação
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de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios e certames
de beleza. Em sentido convergente, o art. 8º da Convenção da OIT nº 138,
ratificada pelo Brasil, também ressalva expressamente a possibilidade de a
autoridade competente, mediante licenças concedidas em casos individuais,
autorizar exceções ao piso etário, para fins tais como participação em
representações artísticas.
Destarte, com fundamento no princípio da concordância
prática, técnica hermenêutica que possibilita a conciliação de preceitos
constitucionais, no ordenamento jurídico pátrio, a proibição ao trabalho
para menores de dezesseis anos é norma geral e, aprioristicamente, vale
para todos os ramos de atividade, inclusive o artístico. O que se admite,
com supedâneo em normas infraconstitucionais, são permissões específicas
e individuais, concedidas pela autoridade judiciária, que indiquem as
condições da atividade em consonância com a proteção peculiar inerente a
toda criança e adolescente
Além do mais, do ponto de vista ontológico, o exercício de atividade
artística não caracteriza venda de força de trabalho. Ao contrário da relação
convencional de trabalho, em que o elemento nuclear do ajuste decorre do
cumprimento de suas obrigações principais (trabalho x remuneração), o
propósito pecuniário não é suficiente para viabilizar a relação do exercício
de atividade artística pelo menor. Há restrições que precisam ser observadas
para o resguardo do menor e de seu bom desenvolvimento psíquico e
social, sob pena de encerramento da atividade e aplicação de sanções
administrativas.
Por conseguinte, com a reserva de um tratamento jurídico
diferenciado, sob a constante vigilância da autoridade judiciária,
indispensável para a realização ótima do desígnio pedagógico complementar,
admite-se o exercício de atividade artística por crianças e adolescentes,
independentemente de qualquer limitação etária apriorística.
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A PROFISSÃO DE MÚSICO E A CARÊNCIA DE UMA
REGULAMENTAÇÃO PLENA
A PROFESSION MUSICIAN AND THE LACK OF A REGULATION
Denilson Lopes Ferreira Lima1
Vanessa Batista Oliveira2
RESUMO
A busca por reconhecimento no decorrer da vida artística depende de diversos
fatores relacionados ao caminho que o músico seguirá, seja como profissional
na área educativa, orquestral, acompanhando artistas em viagens, trabalhando
em casas noturnas ou bandas diversas. O rol funcional é apenas exemplificativo,
pois existem muitas outras formas de exercício profissional na música, mas que se
encontram no mesmo dilema da segurança profissional, de uma regulamentação
específica da atividade, efetiva e imprescindível, conferindo direitos e garantias
trabalhistas para que o músico não seja submetido ao arbítrio de certos tipos de
contratos de trabalho. O presente estudo, no tocante à metodologia abordada,
configurou-se por meio de pesquisa bibliográfica e documental, com via descritiva
e exploratória, visando explicar, interpretar e analisar os fatos, buscando o
aprimoramento das ideias. Também procura esclarecer o que há muito se discute
na comunidade musical, que é a garantia profissional, expondo um breve estudo
sobre as principais entidades, como a OMB (Ordem dos Músicos do Brasil) e o
Sindicato dos Músicos; apresentando, ainda, um contraponto com a previdência
social dos artistas franceses e alguns projetos de lei já encaminhados à Câmara
Federal que tratam da regulamentação da profissão de músico.
Palavras-chave: A Profissão na Música. A Ordem dos Músicos do Brasil. Sindicato
da Classe Musical. A Regularização da Profissão de Músico.
ABSTRACT
The search for recognition during the artistic life depends on several factors related
to the way that the musician will follow, being a professional in the educational
field, orchestral, accompanying artists on the road, working in nightclubs and
several bands. The functional role is only illustrative, as there are many other forms
of professional practice in music, but who are in the same dilemma of job security,
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a specific regulation of the activity, effective and indispensable, giving labor rights
and guarantees for the musician does not be referred to arbitration of certain types
of employment contracts. This study, regarding the discussed methodology was
configured through bibliographical and documentary research, with descriptive
and exploratory way, trying to explain, interpret and analyze the facts, seeking the
improvement of ideas. It also seeks to clarify that there is much discussion in the
music community which is the professional guarantee, exposing a brief study of the
major entities such as the OMB (Order of the Musicians of Brazil) and the Union
of Musicians, presenting also a counterpoint to the pension social of French artists
and some bills already submitted to the House of Representatives and dealing with
the regulation of the music profession.
Keywords: A profession in music. The Order of the Musicians of Brazil. Union of
Musical Class. Regularization of The Musician Profession.

INTRODUÇÃO
Proteger a relação profissional na área artística ainda é um tema
bastante delicado e que necessita de efetiva dedicação. Notavelmente,
percebe-se uma grande lacuna referente à sua regulamentação, de uma
legislação aperfeiçoada e moderna em defesa das diversas relações laborais,
dando garantia ao trabalhador da música.
O tema escolhido para a elaboração do presente trabalho se refere
ao exame da Profissão de Músico. Esse trabalhador que proporciona o
entretenimento, colaborando com a formação cultural da sociedade,
merece devida atenção na seara laboral, com todos os seus direitos e deveres
juridicamente protegidos.
Dentro dos direitos sociais garantidos constitucionalmente, notase que o exercício da atividade de músico requer maior atenção, sendo
indispensáveis para sua segurança profissional os direitos já guardados na
lei, ressaltando o Contrato de Trabalho, a anotação da Carteira de Trabalho
e Previdência Social, a Regulamentação Salarial, a Seguridade Social no
âmbito do INSS (Previdenciária), a Previdência Complementar, a Medicina
do Trabalho, o Aviso Prévio e demais garantias trabalhistas protegidas pela
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Esses questionamentos envolvem tanto os direitos dos trabalhadores
urbanos, constitucionalmente elencados em seu artigo 7º, quanto os
individuais, especificamente no exercício das livres relações contratuais e
A PROFISSÃO DE MÚSICO E A CARÊNCIA DE UMA REGULAMENTAÇÃO PLENA

| 357

dentro dos princípios éticos, pois se esbarram na já mencionada deficiência
das garantias trabalhistas, que não são efetivamente materializadas em sua
totalidade, justamente pela falta de uma legislação regulamentadora dessa
profissão que tutele todas as relações de trabalho, abrangendo as diversas
áreas que o músico exerce.
Portanto, é imprescindível não somente a execução de leis que
determinem uma melhor proteção ao músico, mas o seu imediato
cumprimento, principalmente nos campos previdenciário e trabalhista,
quando da contratação deste profissional, dando-lhe o devido respeito ao
exercício da profissão e sua dignidade.
A ênfase no direito comparado é de suma importância ao progresso
desta pesquisa, servindo de fonte primordial para a produção de novas
políticas direcionadas aos direitos do artista. Para tanto, será estudado
um país do continente europeu; em destaque, pode-se mencionar como
uma referência mundial: a França, que norteará com sua moderna
regulamentação previdenciária específica para os artistas, assim conhecida
como “Intermittents du Spetacle”.
Para estabelecer um panorama completo sobre esta perspectiva
temática, alguns questionamentos nortearão esse trabalho, dessa maneira,
serão investigados os seguintes problemas: 1. Em que consiste a profissão
do músico? 2. O exercício da OMB (Ordem dos Músicos do Brasil) e o
respectivo Sindicato dos Músicos realmente cumprem com sua Função
Social para a proteção deste trabalhador? 3. Qual a importância de uma
melhor regulamentação da profissão de músico para o desenvolvimento de
uma política trabalhista, com todos os seus direitos inerentes ao exercício
desta função?
Ante o exposto, pode-se constatar a relevância deste tema para o
exercício do Direito, da própria melhoria da condição social como forma de
harmonizar as garantias previstas no ordenamento pátrio, abrangendo não
somente uma classe específica, mas, a partir desse estudo, a abertura em um
campo mais amplo que abarcará outras áreas culturais e/ou formas artísticas
dentro de um país continental e multicultural.
No que se refere à metodologia abordada, o trabalho configurouse por meio de pesquisa bibliográfica e documental, com via descritiva e
exploratória, visando explicar, interpretar e analisar os fatos, buscando o
aprimoramento das ideias. A abordagem é qualitativa, pois busca uma maior
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compreensão das ações e relações humanas, assim como uma observação
dos fenômenos sociais.

1 ATUAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA MÚSICA
Definindo previamente o Profissional em sua acepção, Francisco
da Silveira Bueno o conceitua como sendo relativo ou pertencente à certa
profissão, a pessoa que faz uma coisa por ofício, o trabalhador em determinada
profissão (Silveira Bueno, 2007). Segundo o Dicionário Priberam3 da língua
portuguesa, profissional é aquele que é remunerado regularmente pelo
trabalho que executa ou atividade que exerce (em oposição ao amador).
Também pode ser definido como aquele que tem conhecimentos da sua
profissão, especialista. (Dicionário Priberam, 2015)
Assim, ser um profissional é desempenhar um ofício, realizando
alguma atividade em troca da remuneração pactuada, de um valor
determinado pela efetuação do trabalho, é produzir riqueza e fomentar
a economia do Estado, trazendo desenvolvimento social. Neste contexto,
o exercício da atividade artística musical se enquadra perfeitamente na
formação de uma pessoa, porém, a atuação profissional não se esgota
somente no cumprimento laboral, pois é preciso tornar-se mais qualificado
na sua área de atuação, sendo necessário ir além de um conhecimento
básico.
Exercer a profissão de músico não somente requer uma formação
acadêmica, pois na maioria das vezes o talento já acompanha a constituição
do ser, a sua mentalidade, o seu caráter. Esta aptidão natural, mesmo sendo
considerado um componente intrínseco dos seres humanos, para Sérgio Luiz
Ferreira de Figueiredo e Fabiano Daniel Silva (2005), o saber musical “não
3

O Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (DPLP) é um dicionário de português
contemporâneo que contém mais de 110.000 entradas lexicais, incluindo locuções e fraseologias,
cuja nomenclatura compreende o vocabulário geral, bem como os termos mais comuns das
principais áreas científicas e técnicas. O dicionário contém sinônimos e antônimos por acepção e
permite ainda a conjugação verbal. É também possível consultar informação sobre a origem de
algumas palavras e a sua pronúncia.
O DPLP permite a consulta de acordo com a norma do português europeu ou de acordo com a do
português do Brasil, com ou sem as alterações gráficas previstas pelo Acordo Ortográfico de 1990.
Para informações pormenorizadas, deverá aceder à secção Como consultar. Quaisquer sugestões
ou correções devem ser enviadas para dicionario@priberam.pt.
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representa nenhum tipo de impedimento para que todas as pessoas tenham
acesso a algum tipo de experiência musical nas séries iniciais, quando o
aprendizado da música ocorre nas escolas de ensino fundamental e médio”,
pois o talento não é elemento essencial do fazer musical na escola4. Cabe
destacar que a formação com base na tradição do ensino musical, muito
bem difundido pelos conservatórios, permanece até hoje como o principal
caminho para a iniciação acadêmica.
É claro que não é possível manter a negativa sobre a precocidade
profissional, onde o músico pode exercer sua atividade desde tenra idade
e trabalhar antes de se diplomar academicamente. Muitos são os exemplos
já conhecido por todos, comprovando desta forma a questão do saber fazer,
baseada nas habilidades pessoais do músico e relativo ao trabalho prematuro.
Seguindo muito bem a trajetória histórica, remetendo-se à origem dos ofícios
artesanais, o sociólogo alemão Norbert Elias (1995) relata, com referência,
a educação do precoce gênio erudito Mozart e seu comportamento, que,
do ponto de vista sociológico, encontrava-se bastante próximo da antiga
tradição dos ofícios artesanais, uma vez que “no interior de tal estrutura
era comum o pai assumir o papel de mestre e ensinar ao filho as artes
do ofício, talvez até mesmo desejando que algum dia o filho excedesse
sua própria perícia”(MOZART, p. 26). Sem dúvida, têm-se um quadro
mais completo e bem-acabado da peculiaridade da tradição musical dos
séculos XVII e XVIII.
Hodiernamente, em relação às muitas formas de se aprender música,
não há uma limitação que resume o aprendizado dessa arte somente
à formação em conservatório, como sendo o único caminho para o
aprendizado, e, sim, a muitos métodos práticos já criados. Souza (2001) já
havia comentado que:
[…] não há mais dúvida de que é possível aprender e ensinar
música sem os procedimentos tradicionais a que todos nós
provavelmente fomos submetidos. Até mesmo a profissionalização
ou a formação de professores de música ou profissionais que
lidam com o ensino de música tem se realizado em espaços nunca
dantes pensados. (SOUZA, 2001, p. 85)

4

O ensino de música na perspectiva de professores generalistas. XIV Encontro Anual da ABEM. Belo
Horizonte, 25 a 28 de outubro de 2005.
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Diante desse contexto relativo ao músico ser ou não academicamente
formado ou ter uma aptidão precoce, percebe-se, independentemente de
legitimação diplomada, que para exercer a profissão de músico não se exige
necessariamente a obrigação de uma formação acadêmica. Esse profissional,
enquadrado perfeitamente como um trabalhador no mundo das artes, é
criador autêntico de uma obra e executor de um instrumento musical ou
do instrumento vocal, considerando-se um legítimo profissional inserido
dentro do mercado de trabalho, independente de formação específica.
1.1 Conceito de Músico
Para falar em que consiste o profissional da música, cabe primeiramente
conceituar o gênero músico, elencando algumas definições relacionadas ao
tipo, dentre inúmeros outros.
Destaca-se primeiramente o que conceitua Silveira Bueno, como sendo
músico “aquele que professa a arte da música compondo peças, tocando ou
cantando; aquele que faz parte da banda, orquestra ou filarmônica” (Bueno,
2007).
Não muito longe, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira conceitua
como “o que compõe peças musicais, toca ou canta, ou pertence a banda ou
orquestra” (Ferreira, 2010).
Outra definição muito bem delimitada é o conceito extraído da CBO:
Na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), disponível
no endereço virtual do Ministério do Trabalho e do Emprego
(http://www.mtecbo.gov.br/), os compositores, os músicos e os
cantores estão catalogados como um grupo ocupacional de base.
Os músicos estão definidos como as pessoas que tocam um ou
vários instrumentos musicais, sejam eles de sopro, cordas ou
percussão, imprimindo uma interpretação pessoal à obra ou
de acordo com as instruções de um regente. Poderá ser ainda
solista, acompanhante ou componente de grupos. Consideramse cantores os indivíduos que cantam em público, apresentandose individualmente ou em grupo, para divertir os espectadores
e incentivar o desenvolvimento da cultura musical. (SOUZA;
BORGES, 2010, p. 157-168)

Em outras palavras, mas dentro do mesmo sentido:
Adota-se o termo músico quando se refere a qualquer pessoa ligada
diretamente à música, em caráter profissional ou amador, exercendo
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alguma função no campo da música, como fazer workshops
em lugares abertos e cursos de férias, de tocar um instrumento
musical, cantando, escrevendo arranjos, compondo, regendo,
ou dirigindo um grupo coral ou algum grupo de músicos,
como orquestras, bandas, big band de Jazz, ou ainda lecionando
ou atuando em terapia musical.
Um músico brasileiro pode ter ou não uma carteira de alguma
instituição que o reconheça como a Ordem dos Músicos
do Brasil. Um músico também pode ou não ter a formação
acadêmico-técnica (através de escolas de música, conservatórios,
faculdades ou universidades). Quando ele não tem formação
alguma, costuma-se dizer que é um músico popular, ou ainda
aquele músico que produz a conhecida música de ouvido, que se
autointitula músico de ouvido, que se tornaram músicos pelo dom
natural e sem ter estudado em um conservatório. (GOUVEIA,
2010, p.32)

Atualmente são vários os cursos de música espalhados em
universidades no Brasil, sempre bastante procurados por estudantes,
músicos profissionais e amadores. No contexto educacional, mas não
distante da habilidade individual do músico, a autora Lucy Green explana
a questão do músico popular profissional e o fator educacional da seguinte
forma:
Músicos populares adquirem alguma ou todas as suas habilidades
e conhecimentos informalmente, fora da escola ou universidade,
e com pouca ajuda de professores instrumentais treinados. Como
é que eles caminham sobre esse processo? Apesar do fato de que
a música popular entrou recentemente na educação musical
formal, temos ainda uma compreensão limitada das práticas de
aprendizagem adotadas pelos músicos. Também não sabemos
por que tantos músicos populares no passado se afastaram da
educação musical, ou como os jovens músicos populares hoje em
dia estão respondendo a essa nova realidade (GREEN, 2002 p.67).

Desta forma, os diversos significados não se esgotam, pois são muitos
os trabalhos científicos desenvolvidos por todo o mundo e que procuram
definir os diversos ramos que a música oferece.
A música faz parte da cultura de um determinado lugar, conferindolhe, muitas vezes, identidade com arrimo em ritmos que são tocados e
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reproduzidos. Cabe salientar, no contexto deste estudo, o que pode ser
definido como cultura. Nas palavras de CUNHA FILHO (2000), eis alguns
dos significados que podem ser atribuídos a este vocábulo:
1) cultura como o conjunto de conhecimentos de uma pessoa,
fazendo referência aos indivíduos escolarizados; 2) cultura como
sinônimo de “arte”, “artesanato” e “folclore”; 3) cultura como um
conjunto de crenças, ritos, mitologias e demais aspectos imateriais
de um povo. Verifica-se, assim, que o termo “cultura” se presta a
uma diversidade amplíssima de designações.

Também existem funções que não são ligadas diretamente à execução
musical, seja de forma profissional ou amadora, mas que exercem um papel
importante neste vasto campo, não necessariamente uma relação restrita a
tocar um instrumento, cantar ou reger. Destacam-se aqueles profissionais
que trabalham em estúdios de gravação, os assistentes de palco, os
iluminadores, engenheiros de som, os roadies5 que montam e desmontam os
instrumentos musicais nos shows e demais técnicos indiretamente ligados
às produções musicais.
Percebe-se, dessa forma, o quão vasto é o conceito deste antigo ofício,
o que provocaria, de forma exaustiva, um maior aprofundamento sobre a
evolução da humanidade que construiu essa arte, nos primórdios da préhistória.
1.2 Classificação do profissional da música
O estudo da profissão está incluído no ramo das ciências sociais e,
no Brasil, há uma vasta bibliografia aplicada no sentido de investigar tais
relações de trabalho ou a qualificação do próprio trabalhador. Segundo a
socióloga Maria da Glória Bonelli, essa temática profissional aparece em
quatro formas:
A primeira delas é identificada como Sociologia das Profissões
e insere-se no debate de modelos analíticos reconhecidos
como centrais a esta especialização. A segunda forma é mais

5

O roadie é o personagem que passa quase despercebido, mas que, para um bom desempenho de
palco, é indispensável, sempre cobrindo a retaguarda do músico nas situações adversas em shows, e
sempre realizando o trabalho mais árduo numa “gig”.
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influenciada pela profissionalização do que pela bibliografia
da área. São trabalhos que recorrem ao argumento profissional
como um aspecto relevante para o entendimento da problemática
que estão estudando. A terceira forma utiliza esse enfoque para
analisar fenômenos sociais distintos do profissional, que se
constituem de maneira semelhante a ele através de “carreiras”. A
última forma não distingue o uso acadêmico do termo profissão
daquele cunhado pelo senso comum, utilizando-o para se referir
a todas as experiências ocupacionais no mercado de trabalho.
(Bonelli, 1999 p. 287)

Exercer a profissão de músico é poder trabalhar e receber por este
ofício, trazendo seu sustento de forma digna, fazendo o que realmente se
gosta, dentro dos parâmetros de sua liberdade e dignidade.
Não existe um direcionamento restrito para esse exercício, pois o
campo é vasto no tocante às várias configurações de se trabalhar na música.
Seja como músico de orquestra sinfônica concursado, com formação
acadêmica em conservatório e universidade; seja como músicos que
executam a música popular em casas de show, acompanhando artistas
nacionais e internacionais ou bandas profissionais; ora como músicos de
bares, restaurantes, barracas de praia, bailes e buffets; ou músicos de bandas
de forró etc.
Todos aqueles supracitados fazem parte do gênero Músico Profissional,
que recebem um valor denominado cachê6. Mas existem exceções, que são
os músicos de orquestras sinfônicas e filarmônicas, uma vez que percebem
vencimentos mensais em decorrência de terem sido admitidos por seleção
ou concursos. Podem também se enquadrar nessa categoria remuneratória
v.g. os músicos de bandas de forró e outros do gênero Forró Eletrônico7, que,
em alguns casos, recebem também de forma mensal, e não por shows. Desta
forma, há um maior vínculo de trabalho frente às instituições que financiam
aquelas orquestras (sinfônicas ou filarmônicas) e aos proprietários que
criam e administram essas bandas de forró, respectivamente.
6
7

Cachê é a remuneração que ator, músico ou outro artista recebe por apresentação.
O forró eletrônico ou forró estilizado é um subgênero do forró originado no início da década de
1990, que procura mesclar elementos tradicionais do forró, como acordeão, a zabumba e o triângulo,
com o teclado, o contrabaixo e a guitarra elétrica a partir de influências do pop e do rock, mas não
discernindo a base original do ritmo.1 Na verdade eletrônico teve sua origem em meados de 1980,
agregando elementos da lambada, do axé music. Não existe contudo uma definição acadêmica sobre
o que consiste e quais as distinções entre o forró eletrônico e tradicional.
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2 ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL (OMB)
Criada pela Lei Nº 3.857 de 22 de dezembro de 1960, a Ordem dos
Músicos do Brasil surgiu com a finalidade de exercer, em todo o país, a
seleção, a disciplina, a defesa da classe e a fiscalização do exercício da
profissão do músico. O artigo 1º desta lei salienta muito bem a manutenção
das atribuições específicas do Sindicato respectivo, que serão explanadas no
próximo tópico sobre o Sindicato dos Músicos.
A Lei foi promulgada pelo então presidente Juscelino Kubistchek
a pedido da classe musical, com a finalidade de organizar de maneira
profissional a classe, além de exercer, em todo país, a seleção, a disciplina, a
fiscalização da profissão e a defesa da classe.
Caius Marcelus Godoy (2014) define, através do contexto histórico,
que “a OMB (Ordem dos Músicos do Brasil) veio com a finalidade de
regulamentar o exercício e a profissão do músico através da Lei 3.857/60”.
O anteprojeto de lei foi escrito por José de Lima Siqueira, que, além
de compositor e regente, também era advogado e presidiu o órgão por três
anos. Sua intenção era promover uma melhor regulamentação, de forma a
proteger aqueles então “julgados pela sociedade e sinônimos de boêmios,
portanto, não respeitados”. (Godoy, 2014)
A OMB, como forma federativa, compõe-se do Conselho Federal dos
Músicos e de Conselhos Regionais, dotados de personalidade jurídica de
direito público e autonomia administrativa e patrimonial, exercendo sua
jurisdição em todo país, através do Conselho Federal, com sede na capital
da República. Havendo no Distrito Federal e nas capitais de cada Estado,
um Conselho Regional.
A lei é taxativa quando menciona, em seu artigo 16, que só poderão
exercer a profissão os músicos regularmente registrados no órgão competente
do Ministério da Educação e Cultura e no Conselho Regional dos Músicos,
cuja jurisdição compreende o local de sua atividade.
Um dos questionamentos centrais deste trabalho é saber qual a
atribuição da OMB nos dias de hoje e sua função social para o pleno
exercício da profissão do músico.
Não há uma definição doutrinária e conceitual em relação à função
social atribuída pela Ordem dos Músicos, mas conclusões extraídas
de algumas decisões proferidas pelo judiciário, quando questionada a
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verdadeira importância dessa entidade, como o seu poder fiscalizatório e a
obrigatoriedade da contribuição anual. Segue abaixo:
1. A Ordem dos Músicos do Brasil, criada pela Lei nº 3.857/60,
com a atribuição de fiscalizar o exercício da profissão de músico,
representa, no sistema constitucional vigente, genuína função
pública, conforme descortinado pelo Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento da ADIN 1717-6. E, tratando-se de função
pública, não se justifica a imposição de limites, senão aqueles
dirigidos à finalidade constitucional, e ditados por uma potencial
ofensa à sociedade em decorrência do exercício da atividade.
2. A inscrição na OMB deve ser exigida somente dos músicos
diplomados com curso superior e que exerçam atividade em
razão dessa qualificação, bem como dos que exerçam função
de magistério, sejam regentes de orquestras ou delas participem
como integrantes.
(TRF4, AC 422421/PR, Rel. Juíza MARGA INGE BARTH
TESSLER, DJU 04.06.03).
(ACÓRDÃO DO STF – cf. RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
Nº 414.426, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 1.º. 08.2011, Plenário, DJE
de 10.10.2011)

No informativo de 16 de junho de 2014, o STF reafirmou o que já
havia consolidado sobre a não obrigatoriedade de inscrição na Ordem dos
Músicos. Trata-se do Recurso Extraordinário (RE) 795467, de relatoria do
Ministro Teori Zavascki, que teve repercussão geral reconhecida.
Reafirma tal jurisprudência no sentido de que:
A atividade de músico é manifestação artística protegida pela
garantia da liberdade de expressão, e, portanto, é incompatível
com a Constituição Federal a exigência de inscrição na Ordem
dos Músicos do Brasil (OMB), bem como de pagamento de
anuidade, para o exercício da profissão.

Tal embate deriva de uma discussão há muito acirrada dentro
da comunidade musical e em determinados estados da federação, mais
precisamente sobre uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região (TRF-3), que considerou em seu julgado o argumento de que a lei
supramencionada foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, e que
a liberdade de expressão diz respeito apenas ao conteúdo das atividades e
não afasta os requisitos legais para o exercício de certas profissões.
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Afirma o Colendo Tribunal que:
O Músico profissional é aquele inserido no mercado de trabalho,
percebendo rendimentos em razão de sua manifestação artística,
para sua sobrevivência e a de seus familiares, não constituindo a
música simplesmente uma atividade de lazer.

Pode-se destacar também a PL 1366/2007, que pretende alterar a
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o trabalho dos músicos, revoga a
Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que instituiu a OMB e dá outras
providências. Sua finalidade é extinguir a Lei que criou a Ordem dos
Músicos do Brasil, possibilitando a manutenção de suas atividades como
Associação de Direito Civil, preservando seu patrimônio.
Diante do exposto, fica o questionamento relativo à função social da
OMB, sua jurisdição em todo o país, autonomia administrativa e patrimonial
e, por fim, seu papel dentro da profissionalização do músico.

3 SINDICATO: DELIMITAÇÃO CONCEITUAL E JURÍDICA E SUA
IMPORTÂNCIA QUANTO À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DOS
MÚSICOS
Diversos são os conceitos sobre o que é Sindicato, cujo significado não
é determinado de forma taxativa, diante das inúmeras obras relacionadas ao
tema.
Buscando a melhor definição que se amolde ao termo em discussão,
cabe selecionar pontualmente algumas opiniões desenvolvidas pela doutrina.
Octavio Bueno Magano (1990) diz que o sindicato “se identifica como o
sujeito por excelência da atividade sindical [...] a categoria organizada”.
Em consonância com os demais autores, Wilson de Souza Campos
Batalha (1992, p. 106) preceitua que “os sindicatos compõem a estrutura
sindical de base, o primeiro grau, com os privilégios de representatividade
exclusiva na base territorial”.
No ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposição contida
na CLT (art. 511, caput), é possível retirar uma definição para sindicato,
que com algumas alterações seria: “Associação para fins de estudo, defesa e
coordenação de interesses econômicos ou profissionais de empregadores ou
de trabalhadores”.
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Sobre o Direito Sindical, existem diversas posições conflitivas que
vêm ao encontro do conceito de Direito Coletivo do Trabalho.
Antônio Álvares da Silva (1979, p. 41-43) prefere a denominação de
Direito Coletivo do Trabalho, quando afirma que “com o correr do tempo,
esta opção terá que ser definitiva, pois não se conhece nenhuma disciplina
jurídica que tenha oficialmente dois nomes aceitos pela doutrina”. Para
ele, este conceito determina com precisão seu real significado, comparado
com a insuficiente e curta denominação de Direito Sindical, afirmando
que a denominação por ele escolhida tem aceitação internacional, além de
possuir precisão terminológica justificada por uma visão mais ampla de
trabalhador, não sendo vista de forma individual, mas como uma categoria,
uma coletividade.
Mencionando, por sua vez, Maurício Godinho Delgado (2005, p.1280),
quando explica sobre o caráter objetivo do Direito Coletivo do Trabalho
em contraponto com o caráter subjetivo do Direito Sindical, prefere o autor
a primeira denominação, afirmando que por meio das relações jurídicas
grupais, coletivas e de labor realçadas pelo caráter objetivo “tendem a serem
superiores, tecnicamente, às subjetivistas, por enfocarem a estrutura e as
relações do ramo jurídico a que se reportam, em vez de apenas indicar um
de seus sujeitos”.
Qualquer categoria, seja ela econômica, profissional ou profissional
diferenciada, tem reconhecida pela lei e pela Constituição Federal, em si,
sua titularidade de direitos. O Sindicato tem como substância não somente
o envolvimento de pessoas, mas seus interesses comuns, quais sejam: a
solidariedade de interesses ou vínculo social básico e de expressão social.
Dotado de personalidade jurídica, é quem representa uma
determinada categoria, materializando-a no âmbito judicial e extrajudicial,
conferido pela Constituição Federal em seu artigo 8º, inciso III, e pode
ser definido como uma associação de pessoas físicas ou jurídicas, que têm
atividades econômicas ou profissionais, visando o interesse coletivo ou
individual, em defesa de seus membros de determinada categoria.
3.1 O Sindicato dos Músicos
Não diferente é o Sindicato dos Músicos, uma associação que não
tem uniformidade de atuação em todas as capitais do Brasil, sendo uns com
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participação efetiva na proteção da atividade musical e outros quase no
anonimato, não fazendo presente na verdadeira atribuição de suas funções.
No caso do sindicato em questão, a luta pelos direitos sociais dos
músicos representa também uma luta pela efetivação de direitos culturais,
que também possuem fundamentalidade, conforme explica Cunha (2011,
p. 121):
Possuem status de fundamentais os direitos culturais inseridos no
texto constitucional bem como aqueles que, mesmo não expressos
na Constituição, tenham existência tão significativa a ponto de
ser incluída nos princípios que informam a fundamentalidade.
Recebem, assim, proteção quanto à supressão do ordenamento
jurídico e têm, como regra, aplicabilidade imediata do ponto de
vista de sua eficácia jurídica.
Uma série de direitos culturais está inserida no Artigo 5o da
Constituição brasileira, gozando, assim, da prerrogativa de
cláusula pétrea, ou seja, são insuprimíveis: os direitos autorais
(XXVII), a liberdade de expressão artística (IX) e o patrimônio
histórico e cultural (LXXIII) são exemplos. Desse modo, nenhum
intérprete pode negar-lhes o status de fundamental.

Cabe destacar v. g. a contribuição do SindMusi – Sindicato dos
Músicos do Estado do Rio de Janeiro frente aos direitos do exercício da
profissão.
É considerado o primeiro sindicato da categoria musical do Brasil
e provém historicamente quando, em 05 de janeiro de 1907, o Presidente
Affonso Pena assinou o decreto 1.637, que “criava” os sindicatos profissionais
e as sociedades cooperativas. A lei dizia que os sindicatos poderiam se
constituir livremente, sem autorização do governo, para estudo, defesa e
desenvolvimento dos interesses profissionais de seus membros.
A partir desse aval concedido a todas as categorias profissionais,
inclusive as liberais, foi criado o Centro Musical do Rio de Janeiro, em 04
de maio de 1907.
A chamada Tabela de Cachês é referente aos Músicos Contratados no
Estado do Rio de Janeiro, que receberão remunerações estabelecidas neste
demonstrativo listado pelo próprio SindMusi/RJ, devendo ser observados
os dispositivos do capítulo 3, da Lei 3.857/60 - artigos 41 a 48 - que tratam
da jornada do trabalho do músico.
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São valores pagos em todas as atividades inerentes, desde um período
de gravação até o acompanhamento de artistas internacionais. Tabela
sempre atualizada e cumprida de forma íntegra para quem é associado e
trabalha profissionalmente.

4 REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MÚSICO NO BRASIL
E O COTEJO COM A ORGANIZAÇÃO SINDICAL DO MÚSICO NA
FRANÇA
A criação de uma Lei que proporcione a tutela das relações de
trabalho do músico profissional é uma questão há tempos aguardada pela
categoria, tendo em vista as inúmeras razões de fato e de direito essenciais
para a qualificação desta atividade.
O crescente mercado musical predispõe inúmeros modelos de
relações contratuais, que demandam uma melhor organização para que
as partes cumpram com suas obrigações, daí a necessidade de uma norma
atualizada, que proporcione maior benefício para ambos.
4.1 A França e sua Organização Sindical - Intermittents du Spetacle
Segundo Marina Petrilli Segnini (2010), Intermitente do Espetáculo
significa um “estatuto jurídico implementado pelo sistema previdenciário
francês - seguro desemprego – vinculado ao Ministère de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement, para os artistas de todos os setores do
espetáculo, cinema e audiovisual”.
Os primeiros dispositivos desta lei foram criados em 1936 para os
executivos e técnicos do cinema, uma proteção social adaptada às suas
particularidades de condições de emprego: vínculo de assalariamento com
múltiplos empregadores e períodos de alternância de emprego e desemprego.
Segundo Pierre-Michel Menger (2005), o regime atual foi criado em
duas etapas, na década de 1960:
Em 1964, o seguro desemprego passa a privilegiar os assalariados
intermitentes técnicos, executivos e trabalhadores dos setores
de cinema e audiovisual. Em 1969, cria-se um novo anexo para
todos os artistas assalariados de todos os setores do espetáculo,
cinema e audiovisual. (Menger, 2005 p. 14)
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Em 1974, o número de inscritos no estatuto intermitente de espetáculo
era de 19.100 inscritos, em 2005, este número era de 140.000 inscritos. Este
crescimento reflete uma série de transformações no campo da cultura e do
emprego, vivenciada na França nas últimas décadas.
Na lógica financeira, a palavra de ordem no contexto da mundialização,
a busca pela redução dos custos influenciou medidas tomadas pela França,
diminuindo os direitos dos intermitentes de espetáculo. Assim, se em
dezembro de 2003 a lei garantia o benefício ao profissional que trabalhasse
507 horas, em 12 meses; a partir de janeiro de 2004, data da última reforma,
o mesmo profissional era obrigado a trabalhar as mesmas 507 horas em
10 meses. Trabalho esse considerado somente se realizado no campo do
espetáculo. Esta mudança possibilitou que, em 2003, novas manifestações
fossem articuladas pelos intermitentes de espetáculo: pas de culture sans
droits sociaux (não há cultura sem direitos sociais).
A organização do movimento dos profissionais de espetáculo na
luta pelos direitos do trabalho é considerada, na atualidade, para Menger,
“um dos movimentos vinculados ao trabalho mais longos da história da
França; inicia-se em 1984, quando há uma ameaça pelo governo francês de
alterações no regime e ameaça de supressão dos direitos”8.
A falta de emprego, a dificuldade de encontrar subsídios para a
criação de espetáculos e o crescimento do consumo de cultura de massa são
fatores que contribuem para que o medo do desemprego e a precarização
do trabalho se intensifique entre os artistas. Desta maneira, os artistas não
estão à margem de um sofrimento vivenciado pelos sujeitos inscritos nas
sociedades mundializadas, nas quais a taxa de desemprego aumenta, assim
como o apelo ao consumo, conforme salienta Christophe Dejours (1998):
“os indivíduos hoje dividem um sentimento de medo por eles mesmos, por
seus próximos, por seus amigos e por seus filhos, frente ao risco de exclusão”.
É comum, por exemplo, que grandes empresas contratem grupos de
teatro para sensibilizar seus funcionários para questões delicadas, como a
integração de pessoas com necessidades especiais ao mercado de trabalho.
Em vez de palestras, é comum o governo ou grandes companhias preverem
animações com artistas de circo para passar uma determinada mensagem.

8

Les intermittents du spectacle sociologie d’une exception. Paris, EHESS, 2005.
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Fica a certeza de que o estatuto de intermitentes do espetáculo explica,
em grande parte, porque a cultura está tão profundamente arraigada na
população francesa – apesar do lado bom e ruim de uma seguridade social
que é uma das responsáveis pelo tamanho da dívida pública do país.
4.2 Regulamentação da profissão do músico no Brasil
Existe um Projeto de Lei em trâmite na Câmara Federal, o PL
4915/2012. Ele dispõe sobre a Regulamentação do Exercício da Profissão de
Músico e dá outras Providências. Porém, há divergências dentro da classe
musical sobre sua constitucionalidade, com o argumento de que haveria o
cerceamento da liberdade artística.
Pela proposta, os profissionais serão classificados como acadêmicos,
técnicos e práticos, e, para exercer a função, será exigida certificação do
sindicato da categoria.
O texto considera músicos os acadêmicos, os diplomados por
instituições de ensino de nível superior, em curso reconhecido pelo
Ministério da Educação; são técnicos profissionais os que comprovarem
formação em conservatórios de música ou em cursos ministrados por
músicos acadêmicos, com duração mínima de 360 horas; já os profissionais
práticos exploram a música sem o conhecimento teórico comprovado, com
o intuito laboral.
O projeto determina ainda que a jornada normal do músico, quando
empregado, não exceda as cinco horas diárias, e o tempo destinado aos
ensaios será computado no período de trabalho. Cada hora de prorrogação
será remunerada com o dobro do valor da hora normal. A cada período de
seis dias consecutivos de trabalho haverá um dia de descanso obrigatório e
remunerado.
No caso de trabalho eventual, o texto também estabelece uma série
de regras para o exercício da atividade de músico. A duração de trabalho,
nessas condições, será limitada a seis horas diárias, com intervalo de 30
minutos a cada hora e meia. A hora trabalhada além do estabelecido no
contrato, ou que exceder a seis horas diárias, será remunerada com o dobro
do valor pago pela hora normal. Quando a remuneração for contratada por
cachê, será remunerada com mais 10% a cada hora acrescida na jornada.
Além disso, contratantes de músicos profissionais terão de adquirir
seguro de vida de cobertura não inferior a 50 salários mínimos, além de
pagar os tributos trabalhistas, previdenciários e sindicais.
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Ainda conforme a proposta, as orquestras, os conjuntos musicais,
cantores, intérpretes e concertistas estrangeiros só poderão se apresentar
no Brasil depois de cumpridos os requisitos para permanência no país a
trabalho.
Na transação com profissionais estrangeiros, o contratante deverá
recolher taxa de 10% do valor do contrato, limitados a dois salários
mínimos, a ser destinada aos sindicatos dos músicos. O pagamento deverá
ser comprovado como condição para os vistos dos sindicatos no contrato
ou nota contratual.
No caso de contratos celebrados com base, total ou parcialmente, em
percentagens de bilheteria, o recolhimento da taxa será feito imediatamente
após o término de cada espetáculo. Os sindicatos poderão ter acesso aos
registros de vendas de quaisquer espécies, para verificação da regularidade
no pagamento da taxa.
O empregador ou contratante de músico que infringir a lei ficará
sujeito à multa entre R$ 1.000,00 (hum mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil
reais). A punição será aplicada em dobro na primeira reincidência, e em
triplo nas demais. Se houver oposição à fiscalização, o empregador ou
contratante se sujeita a multas de R$ 10 mil, também aplicadas em dobro
na reincidência.
O Projeto de Lei tramita apensado ao PL 1366/07 e será analisado
em caráter conclusivo pelas Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Os pontos aqui referidos buscam regular a profissão do músico com
a finalidade protetiva da relação contratual, pois mesmo havendo o direito
constitucional da liberdade de expressão artística, também defendida pelo
Supremo Tribunal Federal, não seria viável desvincular o exercício desta
profissão dos direitos sociais constitucionalmente imunes, deixando o
músico profissional carente de garantias trabalhistas, por força de uma
liberdade artística.

CONCLUSÃO
A escolha da profissão é uma das questões mais difíceis para um
jovem que pretende ingressar no mercado de trabalho, pois esta busca
profissional, na maioria das vezes, é eivada de dúvidas e incertezas, trazendo
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ansiedade pela carência do saber vocacional, e insegurança pelo futuro que
o espera. Quando o talento musical germina numa pessoa, essas incertezas
praticamente desaparecem e uma luz resplandece, trazendo a convicção do
que seguirá por toda sua vida.
Ser um profissional da música é preferir um caminho diferenciado,
quando comparado à maioria das profissões; primeiramente por se originar
de uma aptidão natural, um dom, que vem no DNA de uma pessoa e que,
na maioria dos casos, não necessita de um aprendizado acadêmico. Em
segundo lugar, sua aceitação na sociedade, mais precisamente no seio da
família, onde muitos pais não consentem essa escolha, por desenvolver uma
percepção de que, assumindo esse papel na vida profissional, a pessoa estará
fadada a viver na eterna incerteza, ou que sempre passará por necessidade,
justamente pela instabilidade e insegurança que existem no exercício da
profissão.
Buscar uma regulamentação efetiva para direcionar as relações
de trabalho na área musical requer vontade política de todos e completa
interação frente aos direitos e garantias sociais, reconhecendo sua posição
profissional como artista e como classe trabalhadora e produtiva. Mesmo
havendo uma dependência diante dos nossos representantes no Poder
Legislativo, para que se faça valer uma lei única, que traga benefícios na
ordem trabalhista e garantias para o exercício desta profissão, toda a classe
musical precisa conhecer mais de sua deficiência, mobilizando-se, de fato,
para que essa concretização seja uma verdade indiscutível.
Esse estudo parte de um pressuposto limitativo, focado no interesse
em trazer melhorias na qualidade profissional, mas que também se esbarra
em certos vícios que não foram sanados, em decorrência da própria
mentalidade do artista em viver o agora, sem preocupação com o que o
futuro pode lhe trazer em consequência dessa falta de planejamento
profissional. Além desse desinteresse em querer melhorar as condições
de trabalho, a maioria dos músicos brasileiros está desinformada dos seus
direitos como profissionais, a partir do momento que não se filia a uma
representação sindical e não procura se regularizar frente à Ordem dos
Músicos do Brasil - OMB.
Se tivesse havido um acordo unificado no passado, expresso e
estabelecido por todos que compõe a comunidade artística musical, isso
hoje possibilitaria mais garantias sociais no exercício da função, surgindo
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certos “costumes” que, no decorrer dos tempos, caminhariam para uma
evolução normativa, trazendo um maior efeito nas negociações contratuais
atuais, e uma normatização expressa que nasceria desta necessidade em
benefício de todos, há mais tempo. Mas infelizmente, no presente, há uma
relação calcada na máxima de que cada um deveria contratar por si mesmo,
de forma individual e descartada de um acordo comum.
Outra problemática é a falta de simetria diante da representação
sindical, que permanece, na sua maioria, descrente de uma força única, se
comparada a outras que têm uma participação mais efetiva. Não somente
o exemplo do SindMusi, no Estado do Rio de Janeiro, que foi mencionado
no trabalho, mas outros como o Sindicato dos Músicos, no Estado de São
Paulo – SindMussp, e o Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado Rio
Grande do Sul – SindMusirs, que tem muita força em prol da categoria. Mas
esses são exemplos isolados, quando comparados aos demais sindicatos que
se localizam nos outros Estados da Federação, não tão presentes em defesa
da profissão musical.
Por fim, os projetos de lei que buscam proteção às relações de
trabalho na música e que ainda permanecem sem confirmação oferecem
certo crédito pela boa vontade do legislador em tornar o trabalho do músico
profissional garantido, estabelecendo diretrizes protecionistas às relações
contratuais e trazendo demais benefícios inerentes a qualquer profissão,
mas que não haverá uma definição, se todos, músicos, sindicatos e OMB,
não pressionarem para que seja sancionada uma Lei Federal, moralizando o
trabalhador dessa arte tão importante e de inegável produção de sentimentos
e emoções.

REFERÊNCIAS
BATALHA, Wilson de Souza Campos. Sindicatos, sindicalismo. São Paulo:
LTr, 1992. p. 106.
BONELLI, Maria da Glória. “Estudos sobre profissões no Brasil”. O que ler
na ciência social brasileira (1970-1995) 2 (1999): 287-330.
BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. 39ª. ed. São Paulo: LTr, 2012.
Compiladores: Armando Casimiro Costa, Irany Ferrari e Melchíades
Rodrigues Martins. (4 exemplares)
A PROFISSÃO DE MÚSICO E A CARÊNCIA DE UMA REGULAMENTAÇÃO PLENA

| 375

BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. 2.
ed. São Paulo: FTD, 2007.
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Integração de políticas culturais:
entre as ideias de aliança e sistema. IN: Políticas culturais: teoria e práxis.
Lia Calabre. (org.) – São Paulo: Itaú Cultural; Rio de Janeiro: Fundação Casa
de Rui Barbosa, 2011.
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos culturais como direitos
fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. Brasília: Brasília
Jurídica, 2000.
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 4. ed. São
Paulo: LTr, 2005. p. 1.280.
DEJOURS, Christophe. Souffrance en France. La banalisation de l’injustice
sociale. Paris, Seuil, 1998.
ELIAS, Nobert. Mozart, sociologia de um gênio / Norbert Elias; organizado
por Michael
Schrõter; tradução, Sérgio Góes de Paula; revisão técnica, Renato Janine
Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1995.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da
língua portuguesa. Positivo, 2010;
FIGUEIREDO, Sérgio Luiz Ferreira de & SILVA, Fabiano Daniel. O ensino
de música na perspectiva de professores generalistas. Universidade do
Estado de Santa Catarina – Udesc. XIV Encontro Anual da ABEM. Belo
Horizonte, 25 a 28 de outubro de 2005. p. 04
GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Manual de direito do trabalho. 6. ed.
Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2013.
GODOY, Caius Marcelus. Os músicos e a ordem: a regulamentação da
primeira arte. / Caius Marcelus Godoy. – Campinas: UNISAL, 2014. 29f.
GREEN, Lucy - Instituto de Educação, Universidade de Londres, Reino
Unido.
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-EPREVIDENCIA/437266-PROPOSTA-REGULAMENTA-PROFISSAODE-MUSICO. html http://www.priberam.pt/dlpo/

376 |

Denilson Lopes Ferreira Lima, Vanessa Batista Oliveira

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 4. ed. São
Paulo: LTr, 2005. p. 1280.
MAGANO, Octavio Bueno. Organização Sindical. São Paulo, LTr, 1990.
v.1.

MANNRICH, Nelson. Manual de direito do trabalho. 2. ed. São Paulo:
LTr, 1990. p. 95. V. III: Direito coletivo do trabalho.

MENGER, Pierre-Michel. Les intermittents du spectacle sociologie d’une
exception. Paris, EHESS, 2005.
Revista Musical: Publicação do Sindicato dos Músicos do estado do Rio
de Janeiro, Ano I – Edição I – Jan/Fev/Mar 2015. www.sindmusi.org.br
SEGNINI, Marina Petrilli (2010) – Sofrimento e Prazer no Trabalho
Artístico. Dissertação de Mestrado - CNAM - Conservatoire National des
Arts et Métiers INETOP – Laboratoire Institut National d’Etude du Travail.
Paris (2010)
SILVA, Antônio Álvares da. Direito coletivo do trabalho. Rio de Janeiro:
Forense, 1979. p. 41-43.
SOUSA, Francisco Gouvea de. ANPPOM – Décimo Quinto Congresso/2005:
O conceito de “música popular” e as práticas musicais mineiras do século
XIX.
SOUZA, Jusamara. O formal e o informal na educação musical no
ensino médio. In: ENCONTRO REGIONAL SUL DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, 4., 2001, Santa Maria. Anais…
Santa Maria: ABEM, 2001. p. 38-44.
SOUZA, Sandra e BORGES, Livia de Oliveira - Psicologia & Sociedade;
22 (1): 157-168, 2010: A PROFISSÃO DE MÚSICO CONFORME
APRESENTADA EM JORNAIS PARAIBANOS, Sandra Souza
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil e Livia de Oliveira
Borges Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
WWW. STF.JUS.BR http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=269293

A PROFISSÃO DE MÚSICO E A CARÊNCIA DE UMA REGULAMENTAÇÃO PLENA

| 377

O PAPEL DA SÉTIMA ARTE NO DESENVOLVIMENTO CRÍTICOJURÍDICO À LUZ DO FILME CLUBE DE COMPRAS DALLAS
THE ROLE OF THE SEVENTH ART IN CRITICAL-LEGAL
DEVELOPMENT UNDER THE ANALYSIS OF THE DALLAS BUYERS
CLUB MOVIE
Laís Studart de Meneses1
Taís Vasconcelos Cidrão2
RESUMO
Este artigo tem como escopoprecípuo avaliar a relação recíproca entre cinema e
direito, em outras palavras,a compatibilização da sétima artecom o ensino jurídico
brasileiro, tomando por base o filme Clube de Compras Dallas, que por sua vez,
retrata aspectos fiéis da realidade de homossexuais e soropositivosà época em que
se passou o filme, porém que ainda hoje não se tornaram mitos; fazendo a ficção se
misturar com realidade. Faz-se aqui uma crítica sobrea efetividade metodológica
usada nas salas de aula nas faculdades de direito no país e reflete, ao mesmo
tempo,acerca de uma possibilidade alternativa de aprendizado que consiga de
fato impulsionar o raciocínio dos estudantes, ou seja: o cinema, que como fruto
do imaginário humano se aproxima da realidade social de uma forma tal que
traz consigo uma reflexão sobre o suposto saber jurídico positivo. Um verdadeiro
entender o direito através do cinema. Observa-se que a arte visual funciona como
prática pedagógica, como fonte desabituada, porém independente, que contribui
para a interpretação de fatores legais, pois traz o estudante para mais perto da
realidade do que a própria lei.
Palavras-chave: Direito. Cinema. Arte. Interdisciplinaridade. Didática.
ABSTRACT
The preciput scope of this article is to assess the reciprocal relationship between
cinema and law. In other words, the compatibility of the seventh art with the
Brazilian law education. Based on the film The Dallas Buyer’s Club,which portrays
faithful aspects of gay reality and HIV positive community by the 80’s, that still
did not become myths; making fiction mingle with reality. Is made here a criticism
on the methodological effectiveness used in classrooms in law schools in the
country. It is brought reflections about an alternative possibility of learning that can
actually boost the reasoning of students minds, for example, cinema. As a result of
1
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human imagination,cinema approaches the social reality in such a way that brings
with it a reflection about the supposed legal knowledge. Understanding the law
through films. It is noted that the visual art works as a pedagogical practice, as
unaccustomed source, but independent, contributes to the interpretation of legal
factors as it brings the student closer to reality than the law itself.
Keywords: Law. Cinema. Art. Interdisciplinarity. Didactics.

INTRODUÇÃO
No Brasil, a influência positivista do século XIX consolidou uma
ideianos bancos das faculdades de direito de que o ensino jurídico no país se
dá de uma forma puramente normativista, que determina o entendimento
de atos e fatos jurídicos por meio da leitura de leis e de aulas puramente
expositivas.
Como resultado dessa didática enfraquecida, vê-se a formação de
profissionais desprovidos de senso crítico e despreparados para lidar com
a realidade social e com o aparecimento de novos casos complexos, já que
tudo o que assimilou na faculdade foi por meio de decorar e repetir o que
foi escrito em textos legais.
O desenvolvimento do senso crítico do estudante é a criação do seu
papel ativo/criativo na sociedade, sua capacidade de pensar fenômenos
e problemas existentes na sociedade que estão a todo momento se
transformando de tal forma que faz da ciência jurídica uma verdadeira arte
em mutação, por sempre criar novas possibilidades de atuação humana.
Através do cinema, pode-se melhor visualizar e discutir fatores
práticos associados à teoria (lei) e, consequentemente mais facilmente
relacionar o direito às relações sociais. Esse fenômeno traduz o cinema
(como arte) em uma ferramenta mais eficaz por ser capaz de sensibilizar e
mobilizaro aluno para questões práticas e éticasde uma forma que a letra da
lei crua jamais poderia fazê-lo.
Dessa forma, o cinema funciona como compreensão, já que possibilita
ao aluno se debruçar sobre uma “realidade fictícia” estimulando-o a pensar
sobre as reais consequências advindas daquelas relações que tanto se
assemelham com o real.
Essa nova proposta criativa de ensino, que muito tem se desenvolvido,
por exemplo, nos Estados Unidos e na Espanha nos últimos anos, tem o
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intuito de evoluir o conceito de aprendizado, avultar a relação entre direito
e cinema e salvaguardar a essência do ensino jurídico.
É difícil saber o real significado de “igualdade” ou até mesmo
“dignidade da pessoa humana” quando essas expressões estão simplesmente
disponíveis para o estudante em textos esparsos. É necessário(quando não
basilar) que o aprofundamento e crítica acerca desses conceitos em suas
diversas camadas sejam motivados nos cursos de direito País adentro,
trazendo riqueza e aprofundamento ao conhecimento.
A escolha do filme Clube de Compras Dallas se deupelo fato de que
a obra possui uma abordagem real e, ao mesmo tempo, crítica acerca desses
dois princípios basilares do ordenamento jurídico. O drama é baseado em
fatos reais, na história de vida deRon Woodroof, o que consubstancia ainda
mais a ideia da proximidade entre cinema e realidade. E, apesar do enredo se
dar à época de 1985, percebe-se que a trama ainda é um retrato da realidade
quando da ótica do preconceito.
Neste diapasão, será iniciada primeiramente uma crítica que toma
como objeto a didática nas faculdades de direito do Brasil, após a discussão,
será analisada a possibilidade, utilidade e eficiência do cinema como
ferramenta auxiliar na formação de operadores do direito e, finalmente a
apreciação da proposta deste artigo sob a ótica do filme “Clube de Compras
Dallas”.

O DIREITO ATRAVÉS DAS LENTES: A ALTERNATIVA EFICAZ DO
ENSINO JURÍDICO POR INTERMÉDIO DO CINEMA
É bem verdade que a forma de instrução jurídica de alunos nas
faculdades de direito no Brasil se dá de forma extremamente tecnistadogmática. Essa tendência tem raízes no positivismo, movimento iniciado
na França no século XIX, e que se acentuou durante os governos militares
brasileiros em decorrência de admissão de diretrizes governamentais de
cunho desenvolvimentista, cujo intuito era precipuamente a produção de
mão-de-obra no país.
O que talvez não soubessem à época é que essa didática tem
prejudicado gerações a fio. O prejuízo, entretanto, não está dentro da sala
de aula, lugar onde o aluno está permitido a cometer erros, está exatamente
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no momento em queesse mesmo aluno se depara com a vida prática fora do
ambiente acadêmico.
Hodiernamente, o alicerce principal e muitas vezes único sobre o
qual recai o ensino jurídico é a lei nua e crua. Esse método tradicional acaba
por alienar o estudante de tal forma que ele, até pode ter consciência do que
é e o que sabe, mas não do que poderia ser e conhecer. Em outras palavras,
a consequência imediata desta metodologia é a formação de um ensino
acrítico e a produção de alunos meramente teóricos.
Esse discente em sua maioria intelectual apático e impassível não
consegue por si só (ou quando consegue, com dificuldade) pensar a lei e fazer
críticas a ela. Seu objetivode estar cursando uma faculdade é puramente a
obtenção de um título que possibilite a sua imersão no mercado de trabalho
que, diga-se de passagem, está cada vez mais feroz e sem espaço para mentes
pequenas.Essa é a infeliz realidade.
Diferentemente do que acontecia, por exemplo, na Roma antiga,
quando a justiça se traduzia poética e as acaloradas discussões acerca
de temáticas da práxis jurídica se davam com frequência e intensidade,
hoje o que acontece é a burocratização cada vez mais visível do papel do
profissional do direito.
Mergulhar em textos legais e doutrinas é, sem sombra de dúvidas, se
estagnar a padrões que não condizem mais com a realidade, esta que, por
sua vez, sofre cada vez mais transformações a cada segundo. O direito não
deve apenas ser lido e decorado, deve também ser pensado e criticado, por
que não? A ideia de que a lei é expressão da própria justiça é tão ingênua
quanto falsa. É sabido que igualdade e justiça são, dentre outros interesses,
o que a lei pretende proporcionar, mas tantas vezes não consegue, quantas
vezes mais precisamos provar isso?
A maioria das faculdades de direito do Brasil não estão preocupadas
em formar seres pensantes. E são os docentes quem mais tem que se
conscientizarde seus encargos dentro da sala de aula. Repensar e reformular
o método de ensino, aumentar o desempenho, incitar a criatividade dos
alunos, enfim, formar cidadãos ativos intelectualmente falando.E como
consequência dessa educação fortificada, pode-se destacar a ascensão da
participação na vida política, cultural, social do país pela sociedade. Nas
palavras de Freire (1981, p. 137), “a tendência democrática da escola não
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pode consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas
em que cada cidadão possa se tornar governante”.
O professor se traduz no papel de mestre, um verdadeiro mediador
entre o conhecimento e o aluno. Seu papel é muito maior, muito mais
importante do que se estender à frente do aluno e repassar informações sem
criar links com a realidade social.Seu papel está em moldar uma potencial
mente pensante.Caso contrário, estará a criar robôs, desprovidos de senso
crítico, prontos para aceitarem qualquer imposição vinda da cúpula
governamental.
Para isso, é necessário que se expanda os horizontes sobre a diversidade
de experimentos pedagógicos disponíveis na atualidade que individualizem
e potencializem essas funções. Dessa forma, é possível facilitar, qualificar e
até acelerar o aprendizado do estudante.
Uma das práticas alternativas de ensino é o denominado “Law
andLiteratureMovement” (Movimento Direito e Literatura) advindo dos
Estados Unidos, mas que se expandiu para diversos países ao longo dos
anos. No Brasil teve início na década de 60, hoje já tomando uma posição
de destaque dentro das faculdades de Direito. Dentre obras nacionais de
destaque nesse ramo estão: “O Estudo do Direito através da Literatura” do
autor Luis Carlos Cancellier de Olivo; “Literatura e Direito: uma outra leitura
do mundo das leis”, de Eliane Botelho Junqueira. O lampejo da criação do
movimento foi a reflexão acerca das construções textuais jurídicas, o que
propôs a ideia de interdisciplinaridade entre essas duas matérias, fazendo
com que elas pudessem se alimentar reciprocamente. Segundo Zamboni
(2006, p. 22-23):
É comum se ter a ciência como um veículo de conhecimento;
já a arte é normalmente descrita de maneira diferente, não
é tão habitual pensá-la como expressão ou transmissão do
conhecimento humano. Não obstante, é necessário entender
que a arte não é apenas conhecimento por si só, mas também
pode constituir-se num importante veículo para outros tipos de
conhecimento humano, já que extraímos dela uma compreensão
da experiência humana e de seus valores. Tanto a arte como a
ciência acabam sempre por assumir um certo caráter didático na
nossa compreensão de mundo, embora o façam de modo diverso:
a arte não contradiz a ciência, todavia nos faz entender certos
aspectos que a ciência não consegue fazer.
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Essa prática simbiótica está começando a surgir no cenário
educacional nacional entre o direito e o cinema. Em território espanhol
o movimento “Direito e Cinema” (em espanhol Derecho y Cine), já está
consolidado, contando com uma rica produção bibliográfica que traz
discussões de cunho jurídico a partir da cinegrafia, a exemplo da editora
Tirantlo Blanch, já difundida entre os acadêmicos de direito daquele país,
está a sua coleção “Cine y Derecho” contando com artigos tais como: Una
introducción cinematográfica al Derecho, El Cine y los Derechos de la
Infancia, Eutanasia y Cine e inúmeros outros.
A tentativa de aproximação entre o Direito e outras áreas do
conhecimento é ensejada pelo movimento antipositivista que de
maneira geral pretende reconstruir o papel do estudo jurídico
para além das categorias estritamente dogmáticas e tecnicistas
(SCARPELLI, 2008, p. 206).

Seguindo a mesma linha de pensamento, Ronald Dworkin atenta
para a importância de uma interpretação artística da lei, e não só literária.
Concorrendo para uma diferenciação categórica da descrição e valoração
na teoria jurídica. (DWORKIN, 2005, p. 221).
Nas palavras de Masetto (2003, p. 32), didática é “o estudo do
processo de ensino-aprendizagem em sala de aula e de seus resultados”. É
a verdadeira arte do ensino, uma busca sem fim da qualidade cognitiva e
também da forma de estruturar o pensamento humano.
Através de estudos recentes, chegou-se a conclusão de que a didática
comumente usada nas faculdades de direito é demonstrada debilitada
porque carece de rigor quanto à ampliação de aptidão e ligeireza cognitiva.
De mais a mais, não é surpresa que a assiduidade de professores em cursos
de didática tem aumentado nos últimos tempos com o intuito aprender a
operar a subjetividade do aluno. Esse pensamento consubstancia a reflexão
de Delors (1999, p. 19):
O conceito de educação ao longo de toda a vida aparece, pois, como
uma das chaves de acesso ao século XXI. Ultrapassa a distinção
tradicional entre educação inicial e educação permanente. Vem
dar resposta ao desafio de um mundo em rápida transformação,
mas não constitui uma conclusão inovadora, uma vez que
já anteriores relatórios sobre educação chamaram a atenção
para esta necessidade de um retorno à escola, a fim de se estar
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preparado para acompanhar a inovação, tanto na vida privada
como na vida profissional. É uma exigência que continua válida e
que adquiriu, até, mais razão de ser. E só ficará satisfeita quando
todos aprendermos a aprender.

Partindo da premissa de que o direito não deve fechar os olhos
para as transformações afloradas no contemporâneo advindas também
da globalização, além da literatura, uma das ferramentas alternativas para
o desenvolvimento crítico do aluno é o cinema, que por si só é capaz de
comandar uma diversidade de interpretações acerca de uma realidade
social fictícia mostrada através das lentes de câmeras estrategicamente
posicionadas. É aí onde está a verdadeira riqueza dessa arte. A possibilidade
de que a interpretação do filme seja o pontapé inicial para a interpretação do
próprio direito em si. A criação de questionamentos sobre ideais jurídicos
sobre os quaisse funda o direito e concomitantemente a criação de um
eixo de caráter, já que estes questionamentos se darão sobretudo acerca de
questões éticas.
Explicando, a arte visual se traduz em uma proposta criativa e ao
mesmo tempo eficaz, pois tem uma maior capacidade de sensibilizar o
jurista, no sentido de propiciar ao aluno a transcendênciado tradicional,
se colocando ao lado de personagens e analisando suas caracterizações
individuais cada vez mais multifacetadas e o mundo que o cerca. Isso acaba
por incitar, até de maneira involuntária, a assimilação da perspectiva do
outro. Dessa forma o estudante pode, antes de concretizar sua própria visão
consciente do mundo, experimentar várias outras. Trazendo as palavras de
Horácio Wanderlei Rodrigues:
A forma mais eficaz de construir-se um saber democrático sobre o
Direito é fazê-lo através de uma ciência que esteja comprometida
com a vida e com a justiça social concreta e na qual não haja
restrições à produção do conhecimento. Para isso, é necessária
a constituição de um saber estruturado a partir de métodos e de
paradigmas epistemológicos abertos. (2005, p. 41).

Nesse diapasão, é evidente que o direito não mais deve ser pensado de
forma isolada. As relações sociais são compostas não só por fatores jurídicos,
mas diversas outras contingências que muitas vezes não conseguem ser
previstas. A interdisciplinaridade está exatamente na conexão entre ciências
propedêuticas, a exemplo de filosofia, psicologia, história, economia, etc.
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(importantes para a formação humanística do aluno) e as disciplinas
tradicionais do curso de direito (civil, penal, administrativo...). É importante
destacar que esse liame dificilmente pode ser percebido por essas disciplinas
se estudadas isoladamente, pois esses conhecimentos conversam entre si
eventualmente.
A sétima arte nesse contexto consegue, através da transmissão de
filmes, potencializar o lado artístico-cultural do aluno associado às mais
variadas vertentes de conhecimento. A partir dessa provocação, percebe-se
que o acadêmico sente mais fortemente o impacto que as leis provocam nas
relações sociais que elas mesmas procuram regulamentar. Daí a importância
de se realizarem estudos, artigos,mesas redondas e debates cinematográficos
dentro das faculdadesacerca da temática.
A arte visual já é um atrativo natural, pois acima de tudo é uma forma
de lazer, uma atividade extremamente prazerosa e lúdica para o estudante, e
também porque o que se tem observado na realidade humanaé a prevalência
da imagem sobre o texto.A imagem tem um grande poder de despertar o
intuitivo que leva o aluno do processo de recepção para o criativo. O que
deve ser treinadonos bancos de faculdades é justamente a capacidade de
enxergar as entrelinhas do direito nas telas do cinema.
Não basta ensinar ao homem uma especialidade. Porque se tornará
assim uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. É
necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo
que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é
moralmente correto. A não ser assim, ele se assemelhará, com
seus conhecimentos profissionais, mais a um cão ensinado do que
uma criatura harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender a
compreender as motivações dos homens, suas quimeras e suas
angústias para determinar com exatidão seu lugar exato em
relação a seus próximos e à comunidade (EINSTEIN, 1981, p. 16).

Para tanto, observamos que as produções cinematográficas não
precisam ter cunho estritamente jurídico, a exemplo do filme objeto de
estudo desde artigo que será tratado mais adiante. O quê da questão está no
deslinde da produção do filme que o levará a atingir seu propósito.
De mais a mais, sabendo que o cinema dos Estados Unidos é uma das
indústrias mais bem-sucedidas do mundo e que de lá saíram grandes sucessos
de bilheteria, se faz necessário contextualizar o conteúdo de muitas obras,
como nos chamados filmes de tribunais. A esquematização de julgamentos,
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bem como as próprias leis americanas muitas vezes não se harmonizam
com a prática brasileira. O que não traz nenhum prejuízo para telespectador
estudioso. A saber, o cinema quase nunca tem a intenção de retratar
rigorosamente o real, apenas um escaparate da realidade, que seja suficiente
para transmitir uma lembrança do que é verídico no mundo dos fatos. De
fato, o intuito precípuo é averiguar e despir as suposições, interferências e
consequências das divergências de um determinado segmento jurídico, que,
diga-se de passagem, não são mínimas, pois os desnivelamentos entre os
ordenamentos jurídicos se evidenciam uma verdadeira matriz.
Portanto, pode-se listar uma quantidade significativa de benefícios
educacionais aos estudantes trazidos pelo uso da arte visual nas faculdades,
são elas: a maior sensibilização do aluno quanto à fatos fictícios e reais, nesse
caso, ajudando a recuperar a humanidade do próprio direito enquanto
especialidade, reavivando o papel social da profissão; incentivar a reflexão
crítica do aluno, ajudando-o a questionar verdades postas à sua frente;
treinar a capacidade de síntese de alunos prolixos, bem como a capacidade de
refinar argumentos de alunos lacônicos; maior velocidade no aprendizado,
o cinema tem o papel de potencializar o dinâmico por ser um aprendizado
gostoso e atraente, ajudando na rapidez de compreensão; melhor fixação de
temáticas jurídicas porque o cinema está mais próximo de sua realidade.
Então, observando o cinema sob a ótica transformadora da didática e a
serviço da educação, não são encontradas incompatibilidadesmetodológicas
entre a arte visual e a intelectual.E que, apesar da prática ainda não ser muito
difundida no país e haja poucos estudos feitos sobre a significância dessa
sistemática, é uma prática que deve ser incentivada porque favorece uma
visão multifacetada da realidade, diminuindo a desarmonia entre teoria e
prática. É o verdadeiro “aprender o direito através da arte”.

REFLEXÃO DO FILME CLUBE DE COMPRAS DALLAS: A
INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE DIREITO E CINEMA
A obra cinematográfica abordada neste artigo, traz a reflexão acerca
do preconceito incutido em toda a sociedade à época, havendo assim, uma
espécie de estereótipo a respeito da síndrome da AIDS, acreditava-se que
essa doença estava diretamente ligada a indivíduos que se relacionavam
com pessoa do mesmo sexo, sendo mais recorrente esse pensamento em
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relação às pessoas que são homossexuais masculinos, pela forma de como
expressam o seu desejo.
A bem da verdade, pode-se dizer que para adquirir o vírus HIV, não
necessariamente, a relação sexual homossexual é causa de contaminação,
como também a relação heterossexual sem preservativo está passível da
transmissão do vírus, bem como pelo leite materno, pela transfusão do
sangue, dentre outros, como bem explicou a ciência.
O filme relata a experiência de um homem, que, pelo fato de manter
relações sexuais com pessoas desconhecidas e sem utilização de preservativo,
é contaminado pelo vírus HIV e consequentemente adquiriu a síndrome
da AIDS. Tendo em vista ser bastante preconceituoso, não aceita a sua
realidade, além de sentir-se envergonhado diante dos estereótipos dados a
pessoas que contraíram esse tipo de vírus.
Na trama, o personagem principal mantém uma relação de amizade
com um travesti, que também contraiu o vírus. E, com a intenção de traficar
medicamentos não autorizados pelo órgão de controle da saúde pública,
com a finalidade de facilitar os sintomas dessa doença, acabam por formar
o Clube de Compras Dallas.
Dessa forma, o deslinde da história demonstra a capacidade do ser
humano de mudar sua concepção e até seu preconceito, pois o personagem
principal se vê na mesma situação, qual seja, infectado pelo vírus. Esta obra
repassa o significado de dignidade da pessoa humana, trazendo assim no
seu bojo informações relevantes e que instigam o ser humano a agir com
respeito e empatia. Assim, expõe-se uma breve visão do que seja esse
princípio em questão, sendo garantido pelos direitos da personalidade:
Há direitos que são inerentes à pessoa humana, posto não
poderem ser destacados do homem. Entre esses direitos tidos
como subjetivos, os que se acham nessa esfera pessoal são
chamados direitos da personalidade, que gozam de atributos
físicos, psíquicos e morais da pessoa em suas projeções sociais,
e são na sua origem direitos humanos. Constituem-se, portanto,
em um conjunto de caracteres próprios da pessoa, comuns
da existência humana, ampliando-se a partir do acúmulo de
conquistas históricas, de cunho filosófico, ético, político e
cultural. (RABELO et al., 2014, p. 17).
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É mister informar que, com a perspectiva de repasse dessa cláusula
geral, atingindo especialmente os adolescentes e os jovens, é possível mudar
essa concepção uma vez tão preconceituosa criada acerca desta doença:
É necessário um ensino de arte em que as diferenças culturais
sejam assistidas como soluções que consintam ao indivíduo
aumentar seu próprio potencial humano e criativo, atenuando o
distanciamento vivente entre a arte e a vida. (RICHTER, 2003, p.
51).

Então, deduz-se que as pessoas, ao entrarem em contato com a
obra cinematográfica, tendem a se sensibilizar diante da situação em que os
personagens estão inseridos, aplicando assim à sua realidade.
Cada ser humano constrói em seu próprio consciente a relação
subjetiva com a sétima arte, desta feita, pode ser caracterizada como
pessoal, pois está intrinsecamente ligada ao compartimento mais íntimo
do ser humano, a sua própria consciência, podendo gerar no indivíduo o
autoexame de consciência, e consequentemente a mudança de perspectiva:
Cinema questiona valores, culturas e pulsa determinadas
composições cristalizadas, sejam elas econômicas, sociais, ou
culturais. Sendo assim, a sétima arte inquieta o espectador a
ponto de transmutá-lo em ator. A ação paralisante da crítica
da realidade que se esgota em si mesma tende a consolidar um
espírito pequeno-burguês no sentido que não gera uma ação
revolucionária senão um conformismo decadente ou, melhor dos
casos, a um reformismo de meios-tons; em última instância leva
à aceitação dos males sociais como algo fixo na sua essência e,
portanto, leva à busca de soluções utópicas, ou de consolos no
plano individual. (ALEA, 1984, p. 63).

Com o ponto de vista voltado aos estudantes, de maioria jovem e
adolescente, esse produto cinematográfico envolve o espectador com a
estória da vida de um personagem bastante preconceituoso que começa
a lidar com o seu próprio preconceito por estar inserido no alvo de
discriminação. Assim, transmite-se uma mensagem que é importante ser
amistoso em todas as relações sociais, tendo em vista que, eventualmente,
aquela trama pode ser aplicada a qualquer pessoa e a qualquer espécie de
preconceito. Infelizmente, há ainda bastante negligência sobre este assunto
no âmbitodo ensino jurídico tradicional.
388 |

Laís Studart de Meneses, Taís Vasconcelos Cidrão

O espectador de um filme está submetido a envolver a sua realidade
fática e a realidade ficta, em que se insere num conteúdo de meras ilustrações
que repassam o significado de dignidade, como é o caso do filme em questão.
O realismo do cinema não está na sua suposta capacidade
de captar a realidade ‘tal como ela é’ (que é somente ‘tal como
ela aparenta ser’) mas na sua capacidade de revelar, através de
associações e relações de diversos aspectos isolados da realidade
– isto é, através da criação de uma ‘nova realidade’ – camadas
mais profundas e essenciais da própria realidade. De forma que
podemos estabelecer uma diferença entre a realidade objetiva
que o mundo, a vida nos oferece no seu sentido mais amplo, e
a imagem da realidade que o cinema nos oferece a partir dos
estreitos marcos da tela. Uma seria verdadeira realidade e a outra
seria ficção. (ALEA, 1984, p. 63).

Imerso em ideologias e propício a desenvolver opiniões e reflexões,
o filme “Clube de Compras Dallas” informa a possibilidade de oindivíduo
sentir-se envolto na estória dramática do personagem interpretado por
Matthew McConaughey e desenvolver seu intelecto no sentido de alterar
seu estado mental.
A sociedade impõe uma cultura carregada de virilidade masculina,
em que homens que sentem uma atração erótico-afetiva por homens são
considerados seres “desprezíveis” e, consequentemente, tornam-se alvos de
preconceito e de discriminação. Alguns indivíduos sentem a necessidade de
tentar diminuir a dignidade de pessoas que mantém relações homossexuais
sem motivação alguma. Tem-se a seguir uma jurisprudência a respeito de
preconceito ocorrido dentro de uma corporação:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
GUARDA MUNICIPAL EM SERVIÇO QUE ENCONTRA O
PRONTUÁRIO MÉDICO DO AUTOR, QUE CONTINHA
INFORMAÇÕES SOBRE SUA CONDIÇÃO DE PORTADOR
DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA
(AIDS) – DIFUSÃO DE TAL INFORMAÇÃO DENTRO DA
CORPORAÇÃO – CONSEQUENTE DISCRIMINAÇÃO DO
AUTOR EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO – VIOLAÇÃO
DA INTIMIDADE DO PACIENTE – OFENSA AO ART. 5º,
INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRONTUÁRIO
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MÉDICO QUE É DOCUMENTO SIGILOSO – DEVER NÃO
OBSERVADO PELA ENTIDADE PÚBLICA – NEGLIGÊNCIA
CONFIGURADA – SITUAÇÃO QUE CAUSOU ENORME
ABALO À HONRA DO AUTOR, MÁXIME POR TER
AFETADAS A SUA DIGNIDADE E RELAÇÃO SOCIAL –
DESENVOLVIMENTO DE QUADRO DEPRESSIVO – DANO
MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
CARACTERIZADO – AUTARQUIA MUNICIPAL QUE
RESPONDE PELOS ATOS DE SEUS SERVIDORES NO
EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – QUANTIA FIZADA A
TÍTULO DE COMPENSAÇÃO MORAL QUE SE MOSTRA
EXCESSIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR, 3º Câmara Cível, AC:
7704923 PR 0770492-3, Rel. Fernando Antonio Prazeres, julg.
17.05.2011).

No caso acima, é demonstrado a possibilidade de o indivíduo portador
da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) sofrer preconceito até
mesmo dentro do âmbito de seu trabalho, tendo sua honra e integridade
moral afetadas. Caracteriza então, a falta de sensibilidade e a exacerbada
vontade de denegrir a imagem alheia, ensejando a aplicação do dever de
indenizar, tendo em vista que o alvo do preconceito foi abalado em sua
honra e consequentemente desenvolveu depressão.
É necessário informar que o filme também aborda situações em que
a sociedade ocidental está inserida, mostrando, por intermédio de cenas,
a relação do personagem principal com o preconceito, em que há um
desenvolvimento em sua perspectiva, transformando assim, sua forma de
ver e viver a vida.
Pode-se dizer que, então, a sétima arte demonstra a própria vida,
havendo assim, a reflexão de vários espectadores, da forma intersubjetiva
de cada um, trazendo assim não só uma lição de moral ou uma solução,
mas apenas a vida assim como ela é sob a perspectiva de um indivíduo que
adquiriu AIDS. Percebe-se, porém, que o filme não somente informa sobre
o preconceito acerca da doença, mas também acerca do homossexualismo.
A AIDS é uma síndrome que, talvez por ignorância, fundamenta
a repulsa de outras pessoas, levando assim, o indivíduo portador a um
comportamento de retraimento social, visto que desenvolve um receio
e inquietação. Há também essa relação discriminatória entre AIDS e
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homossexualismo, em que os preconceituosos se sentem no direito de dizer
injúrias e praticar até violência nos casos mais graves. Sabe-se assim, que
o preconceito está em todo lugar e em qualquer segmento da sociedade,
fazendo-se importante a abordagem, sob a influência da sétima arte, como
instrumento para disseminar a sensibilidade e empatia.
Diante de toda essa gama de informações acerca do filme, é possível
transmitir que, ainda há bastante preconceito na sociedade atual e que, por
intermédio de obras cinematográficas, sendo repassadas em salas de aulas ou
sendo amplamente divulgadas, talvez haja assim uma análise mais sistemática
das relações jurídicas e sociais no que diz respeito a discriminação de um
modo geral, debatendo-se sobre a diversidade e gerando uma consciência
sobre a garantia dos direitos humanos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo foi produzido com o objetivo de interligar duas
ciências, quais sejam: o direito e a sétima arte. Sabe-se, portanto que as
obras cinematográficas estão diretamente ligadas a uma linguagem mais
acessível, bem como a uma série de imagens que, na maioria das vezes,
traz um contexto histórico e social determinados a gerar uma consciência e
repassar informações características para atingir seu objetivo.
Com a aplicação da sétima arte nas salas de aula, crê-se que a arte
auxilia a formação social e cultural mais humana dos discentes, abordando
com uma gama de valores éticos, significando a absorção efetiva dos
resultados das relações jurídicas e sociais. Podendo também, motivar o
indivíduo espectador a desenvolver pesquisas e despertar seu intelecto
sensível e ativista.
Incorre dizer que formar pessoas por intermédio da arte resulta
em gradação na atividade psíquica e social, dimensionando assim, a
realidade e o engajamento na praticidade dos ensinos colhidos na escola ou
universidade. Havendo, então, debates enriquecedores e compartilhamento
de experiências sobre o tema tratado no filme.
O cinema traz em seu bojo a didática e a dinâmica que, diversas vezes, os
docentes não conseguem repassar no conteúdo por não estarem preparados
nesse aspecto. Dessa forma, devido à possibilidade de haver um aprendizado
projetado nos moldes do cinema, podem-se incluir filmes que valorizam a
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ética, a moral e os bons costumes. Agregando também sobre a importância
do respeito à diversidade e das relações sociais menos preconceituosas, ou
seja, o tratamento a todos igualmente, independentemente de sexo, cor,
idade, raça, estado físico, dentre outros.
Sabe-se que essa possibilidade de ensino é possível, visto que cinema,
além de ter a característica de entretenimento, também é formador de
opiniões, que abre a reflexão do espectador e consequentemente seu
aprendizado sobre determinado tema, influindo assim, na formação social
e até humana de seus espectadores.
Portanto, é de conhecimento da sociedade que o caminho percorrido
até a igualdade a todos os seus segmentos é extenso e cansativo. Não se
pode dizer que a igualdade será alcançada, incidindo grande quantidade
de arte como objeto de aprendizado aos discentes. Visto que nem todas as
pessoas tem acesso às escolas e universidades, bem como há indivíduos que
possuem bloqueio quanto à formação humanística ou a consciência cidadã.
Embora havendo essa vertente, é cediço informar que a tentativa é
válida, visto que diversos estudos comprovam a efetividade e a importância
de formação dos indivíduos submetidos ao aprendizado por intermédio
do cinema. Dessa forma, o cinema poderá retratar vários ambientes de
realidade inseridos em aspectos jurídicos capazes de desenvolver a ligação
entre arte e direito.
À medida que o filme em questão avança, permite a percepção da
superação de preconceitos incutidos na vida social e a humanização através
da doença já abordada. Traz também a renovação de ideias sobre estereótipos
tidos como pétreos, causando assim, a ruptura com o comportamento
inadequado.
Ocorre que, existe a acomodação acerca do tipo de ensino jurídico,
pois, é certo afirmar que os docentes estão tão somente habituados a repassar
seus conhecimentos baseados na ideia positivista, havendo uma transmissão
de informações, atrelados assim, ao que está na literalidade da lei.
Mazelas essas que devem ser combatidas, sendo necessária a utilização
das ferramentas do debate, das discussões de caso, dentre outras. Gerando
então a influência necessária acerca do desenvolvimento humano para que
desperte a atuação dos alunos nos ambientes como verdadeiros cidadãos.
Deve haver uma revolução na forma de ensino nos âmbitos escolares e
universitários.
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Assim, no artigo em comento, percebe-se as considerações sobre a
interdisciplinaridade entre o cinema e o direito, podendo ser uma forma
alternativa de enxergar o direito, fugindo da exacerbada formalidade que
caracteriza o ensino jurídico. Portanto, é cristalina a necessidade de repassar
as informações com a tradição mantida pelo direito e a formalidade que seja
suficiente para não desvirtuar o estudo jurídico.

REFERÊNCIAS
ALEA, Tomás Gutiérrez. Dialética do espectador. São Paulo: Summus,
1984.
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Apelação Cível nº 7704923
da 3ª Câmara Cível. Ação de Indenização por Dano Moral. Rel. Fernando
Antonio Prazeres. Julgado em 15 mai. 2014. Disponível em: <http://tj-pr.
jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19393251/apelacao-civel-ac-7704923pr-0770492-3> Acesso em: 21 jul 2015.
CLUBE DE COMPRAS DALLAS. Direção: Jean-Marc Vallée. Roteiro: Craig
Borten e MelisaWallack. Interpretação: Matthew McConaughey, Jennifer
Garner, Jared Leto. Estados Unidos: UNIVERSAL PICTURES, 2013. 120
min.
DELORS, Jacques; et. al. Educação: um tesouro a descobrir -Relatório para
a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI.
2. ed. São Paulo: Cortez, 1999.
DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio.Trad. de Luís Carlos
Borges. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
EINSTEIN, Albert. Como vejo o mundo. Tradução H. P. de Andrade. 11.
ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.
FRANZ, Teresinha. Educação para uma compreensão crítica da arte.
Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2003.
FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1981.
LACERDA, Gabriel. Direito no Cinema: relato de uma experiência
didática no campo do Direito. Rio de Janeiro: FGV, 2007.
O PAPEL DA SÉTIMA ARTE NO DESENVOLVIMENTO CRÍTICO-JURÍDICO À LUZ DO FILME CLUBE DE
COMPRAS DALLAS

| 393

MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor
universitário. São Paulo: Summus, 2003.
MORIN, Edgar.Os sete saberes necessários à educação do futuro. São
Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 2000.
NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo:
Contexto, 2003.
PIMENTA, Selma G.; AUASTASIOU, Léa G. C. Docência no ensino
superior. São Paulo: Cortez, 2002. v. 1.
RICHTER, Ivone Mendes. Interculturalidade e estética do cotidiano no
ensino das artes visuais. São Paulo: Mercado de Letras, 2003.
RIVAYA, Benjamín. Derecho y Cine: sobre lasposibilidadesdel cine como
instrumento para ladidáctica jurídica. In: LINERA, Miguel ÁngelPresno;
RIVAYA, Benjamín (coord.). Una introducción cinematográfica al derecho.
Valencia: TirantloBlanch, 2006, pp. 12-28.
ROCHA,Ruth. Direitos Humanos no Cotidiano.Brasília: Ministério da
Justiça e Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, 1998.
SCARPELLI, Jackeline Cardoso. Direito e Literatura: uma relação
interdisciplinar. Grupo de Estudos da Democracia, UCG, Goiânia, 8 a 13
set. 2008. Disponível em: <http://www.grupodemocracia.com/artigos/
LIvro%203/PDFS/0305.pdf>. Acessoem: 20 de abril. 2015.
UNITED NATIONS (UN). Assembleia Geral. A/CN.4/590.Protection of
persons in the event of disasters: memorandum by the Secretariat. Geneva,
5 de Maio a 6 de Junho e 7 de Julho a 8 de Agosto de 2008. Disponível
em: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/656/36/PDF/
N0765636.pdf?OpenElement>. Acesso em: 03 jul. 2014.
VEIGA, Ilma P. Alencastro. Repensando a didática. 23. ed. Campinas:
Papirus, 2006.
ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência. 3.
ed. Campinas: Autores Associados, 2006.

394 |

Laís Studart de Meneses, Taís Vasconcelos Cidrão

OMISSÕES E LACUNAS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PARA
ARTISTAS: DIREITOS CULTURAIS, DIREITOS TRABALHISTAS E
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
OMISSIONS AND GAPS OF LABOR LAW FOR ARTISTS: CULTURAL
RIGHTS, LABOR AND SOCIAL RIGHTS PUBLIC POLICIES FOR
CULTURAL DEVELOPMENT
Ana Luiza Barroso Caracas de Castro1
Victor Henrique da Silva Ferreira Gomes2
RESUMO
A Constituição Federal Brasileira de 1988 trouxe diversos princípios que trazem
proteção aos cidadãos, como a Dignidade da Pessoa Humana, os Direitos
Fundamentais Sociais, definindo um mínimo existencial para que cada um
desses tenha acesso as suas necessidades básicas, como lazer, cultura, educação,
moradia, dentre outras. Obedecendo a essa lógica, o legislador deu grande ênfase
aos direitos trabalhistas, tornando-os cláusulas pétreas, que devem ser garantidos a
todos os trabalhadores, independente de sua categoria. Entretanto, o ordenamento
jurídico brasileiro é omisso ao tratar dos direitos trabalhistas dos artistas, que são
os profissionais responsáveis por criar e disseminar a arte pelo Brasil. Pode-se
afirmar que tal inércia do legislativo traz danos não só à arte, como também ao
desenvolvimento cultural como um todo, pois desvaloriza profissionais essenciais
para o desenvolvimento daquela. A cultura garante o bom funcionamento de
uma sociedade, bem como o desenvolvimento intelectual, a afirmação política e a
dignidade de cada indivíduo inserido neste meio. Por isso, qualquer problema que
prejudique o desenvolvimento cultural de uma nação deve ser solucionado. Diante
do exposto, o tema em questão, além de ser atual, exige uma análise significativa,
pois grandes melhorias podem ser trazidas através dos profissionais das artes,
desenvolvendo a população intelectual e socialmente, bem como gerando uma
melhor afirmação dos sistemas políticos vigentes.
Palavras-chave: Cultura. Proteção aos artistas. Direitos fundamentais. Políticas
públicas culturais.
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ABSTRACT
The Brazilian 1988 Federal Constitution brought several principles that bring
protection to citizens, such as Human Dignity, Social Fundamental Rights, defining
an existential minimum for each citizen have access to basic needs, such as leisure,
culture, education, housing, among others. Obeying this logic, the legislature gave
great emphasis on labor rights, making them immutable clauses, which must be
guaranteed to all workers, regardless of their category. However, the Brazilian legal
system is silent when dealing with some forms of artists, who are professionals
responsible for creating and disseminating art in Brazil. And this omission brings
harm not only to art, but also to the cultural development as a whole, devaluing
professionals essential for its development. Culture is what ensures the proper
functioning of a society, as well as the intellectual, political statement and the
dignity of each individual inserted in this medium, so any problem that harms
the cultural development of a nation must be solved. Given the above, this issue,
besides being current, requires significant analysis because major improvements
can be brought through professional arts, as developing people intellectually and
socially, as well as giving a better affirmation of prevailing political systems.
Keywords: Culture. Protection to artists. Fundamental rights. Cultural public
policies.

INTRODUÇÃO
O presente artigo utilizou doutrinas, revistas científicas, artigos
científicos e outras fontes de pesquisas para discutir sobre a omissão da
legislação trabalhista brasileira em relação aos profissionais que criam,
desenvolvem e disseminam a arte pelo país, conhecidos como artistas. São
muitas as consequências dessa omissão e isso gera danos tanto à arte, como
instrumento cultural, como à cultura do país como um todo.
A cultura é a perspectiva sobre as características que definem um
país, uma sociedade e o sistema político adotado por eles. Por isso, é de
suma importância que seja protegida e suas formas de disseminação
sejam valorizadas e incentivadas. Uma legislação trabalhista que tutele os
profissionais que influenciam no desenvolvimento cultural é uma medida
eficaz para manter o crescimento social e consolidar aspectos fundamentais
dentro da nação. Por causa disso, a atenção do Estado deve se voltar para
essa ligação entre arte e cultura.
No desenvolvimento do texto serão apresentados os conceitos de
cada fenômeno a ser explicado, mostrando-se o entendimento de estudiosos
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sobre o assunto e fazendo-se conexão com a legislação vigente no Brasil.
Será explicada a importância dos profissionais das artes, quais os meios que
devem evoluir e o que já foi feito de significativo a respeito, bem como as
necessidades de afirmação dos direitos fundamentais sociais e de políticas
públicas culturais.
O objeto de estudo é explicar o que é cultura, arte e artista; como estes
conceitos estão interligados e desenvolvem-se juntos; analisar a legislação
vigente a respeito e o que ainda é omisso e precisa melhorar; esclarecer
o mínimo existencial necessário para o desenvolvimento dos indivíduos;
deixar claro a necessidade de afirmação dos direitos fundamentais sociais
e da dignidade da pessoa humana; apresentar a importância de medidas
públicas eficientes para a evolução de toda a cultura nacional. Será ainda
feito um cotejo entre o contrato do artista e os princípios específicos do
Direito do Trabalho, especificamente o Principio da Proteção, principio da
irrenunciabilidade e principio da primazia da realidade.
No que se refere à metodologia abordada, o trabalho configurouse por meio de pesquisa bibliográfica e documental, com via descritiva e
exploratória, visando a explicar, interpretar e analisar os fatos, buscando
o aprimoramento das ideias. A abordagem é qualitativa, pois busca maior
compreensão das ações e relações humanas e a observação dos fenômenos
sociais.

1 DEFINIÇÃO DE CULTURA
Não há como definir, de forma exata e de fácil compreensão, o termo
“Cultura”, pois não é algo palpável; é uma percepção de como os indivíduos
interagem entre si e entre o meio ambiente ao seu redor, na comunidade
em que estão inseridos. A cultura é revelada na análise de diversos aspectos
da sociedade, como a língua falada, as religiões dominantes, os símbolos
de cada região, os costumes quotidianos em geral. De acordo com Adriana
Hartemink Cantini, “Cultura é, portanto, um conjunto de manifestações de
um povo que envolve a língua, os costumes, os valores necessários para a
construção do que se denomina também de identidade nacional, capaz de
identificar o indivíduo como Persona (pessoa)” (CANTINI, online).
Humberto Cunha define cultura como sendo “a produção humana
juridicamente protegida, relacionada às artes, à memória coletiva e ao repasse
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de saberes, e vinculada ao ideal de aprimoramento, visando à dignidade da
espécie como um todo, e de cada um dos indivíduos” (CUNHA FILHO,
2005, p. 86).
Segundo o Professor Doutor Jorge Miranda, que aborda a temática
em seu artigo “Notas sobre cultura, Constituição e direitos culturais”, cultura
pode ser definida da seguinte forma:
Cultura abrange a língua e as diferentes formas de linguagem e
de comunicação, os usos e costumes quotidianos, a religião, os
símbolos comunitários, as formas de apreensão e de transmissão
de conhecimentos, as formas de cultivo da terra e do mar e as
formas de transformação dos produtos daí extraídos, as formas
de organização política, o meio ambiente enquanto alvo de acção
humanizadora. Cultura significa humanidade, assim como cada
homem ou mulher é, antes do mais, conformado pela cultura em
que nasce e se desenvolve.
Para além do que é universal, cada comunidade, por força de
circunstâncias geográficas e históricas, possui a sua própria
cultura, distinta, embora sempre em contacto com as demais
e sofrendo as suas influências. Mas, nos nossos dias de hoje,
a circulação sem precedentes de bens culturais e de pessoas
conduz, algo contraditoriamente, a tendências uniformizadoras
e de multiculturalismo. (MIRANDA, 2006, p. 2)

A cultura depende também do sistema político adotado e dos
parâmetros de serviços sociais, bem como do desenvolvimento econômico.
Por causa disso, ela varia de acordo com cada região do mundo, mais
especificamente com cada País. O Brasil possui uma característica
interessante em relação a sua cultura, pois há uma cultura que abrange
todo o território nacional, referente a alguns fatores, como os linguísticos
e religiosos, porém, por ser um País de larga extensão, há fatores culturais
diferentes dentro de cada sub-região brasileira, como o artesanato e os
costumes, que acabam se interligando de alguma forma dentro do todo.
Pode-se verificar que a cultura jamais é considerada de modo
universal e não há como definir qual tipo de cultura está correta e qual o tipo
de cultura está errada, porque ela não passa meramente de uma perspectiva
das características de cada comunidade e região, sem um cunho de análise
valorativa, devendo ser protegida como uma forma de identidade inerente a
um povo, local ou país. Apesar disso, com a facilidade de comunicação e com
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a “redução de distâncias” trazidas pelas novas tecnologias, as culturas estão
se influenciando, cada vez mais, e, com o passar dos anos, os indivíduos tem
acesso a outras culturas com muita facilidade, gerando uma maior interação
entre toda a população global.
Portanto, o termo cultura, simplificadamente, é a manifestação do
sentir e do pensar de um grupo social, advinda de produções criativas, que
é a arte.
1.1 Arte como fator de consolidação cultural
A arte é uma forma de expressão cultural; é através dela que a “cultura
transforma-se em algo palpável”, pois ela mostra, em forma de matéria ou
imagem, os costumes de um lugar, a história deste, suas crenças, seu sistema
político, dentre outros fatores.
A construção e preservação cultural dependem, diretamente, das
manifestações artísticos-culturais que permitem que esta seja afirmada e
conhecida por todas os indivíduos que lhe pertencem e também aqueles
que tem meramente o interesse de conhecê-la melhor. Em detrimento disto,
o ordenamento jurídico pátrio preocupa-se em proteger essa forma de
expressão.
A arte, em diálogo com a produção cultural, é importante na
construção da cidadania, pois tira a supervalorização das riquezas materiais,
em detrimento de riquezas que expressam a formação histórica de uma
sociedade e suas características intrínsecas, que não são sensíveis à visão.
Ana Valeska Maia, em seu artigo “A Rede de Conversações Entre
Direito, Arte e Cultura”, expressa:
A arte e a cultura possuem uma abordagem essencialmente
plural e integradora. Da atividade cultural emerge a necessidade
de uma coerência para a efetiva compreensão do que somos, do
que desejamos, do que sonhamos para vivermos em um mundo
melhor. Assistir a um filme, ir a exposições e apresentações
teatrais, observar a fluência da cultura popular, acompanhar
a produção literária, tudo isso consiste numa abertura para o
invisível. É uma amplificação do olhar, pois, neste momento,
enxergamos genuinamente pelo olhar do outro e o incorporamos
(MAIA, 2008, p. 66).
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A Constituição Federal Brasileira de 1988 traz em seu texto uma
seção especialmente para a cultura e, em seu artigo 216, nos incisos III e IV,
protege as criações artísticas e os espaços referentes a estas, como pode ser
visto:
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:
[...]
III – as criações cientificas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais; (Grifo Nosso).

A arte é essencial para a civilização de uma comunidade, pois é através
dela que a cultura pode ser afirmada, concretizando aspectos políticos e
costumes reintegrados que influenciam toda a formação de uma nação e a
evolução social naquele território.

2 ARTISTAS: MODALIDADES E BREVE EVOLUÇÃO LEGISLATIVA
NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
Artista é todo e qualquer indivíduo que cria, com fim lucrativo ou
não, algum tipo de expressão que transmita a cultura de uma sociedade.
Essa expressão é arte, que não tem uma forma definida; pode surgir em
diversos meios e de diversos jeitos, por exemplo, por meio de uma pintura,
de uma música, de uma encenação, de uma dança, de uma escultura, dentre
outros.
O artista é quem torna a arte concreta, quem dá vida a esta, ou quem
auxilia para que isso aconteça, ajudando direta ou indiretamente na criação.
Existem diversas modalidades de artistas. Há aqueles que expressam
a arte como um lazer – esses não entram no mercado comercializando a
sua habilidade de desenvolver algum tipo de arte e, por isso, não criam
vínculo empregatício com ninguém. Contudo, existem aqueles artistas que
aprimoram suas técnicas o suficiente para conseguir manter sua subsistência
e da sua família, por meio da venda de sua habilidade e dos resultados de
suas criações.
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Os pintores, os músicos, os artistas plásticos, os compositores,
os atores cinematográficos, as modelos, dentre outros, fazem parte de
diferentes tipos de artistas. Normalmente, essas pessoas fazem dessa forma
de expressão artística uma profissão, de que irão tirar o dinheiro para manter
suas necessidades básicas e essenciais, como saúde, alimentação, educação,
moradia, bem como seu lazer e seus investimentos.
É a partir disso que surge a necessidade de o Direito tutelar a prática
desses profissionais, mais especificamente o Direito do Trabalho, tornando
as relações comerciais que envolvem as ações e criações destes mais
organizadas e mantendo um nível de remuneração satisfatório para todos.
2.1 Legislação de proteção para artistas, suas lacunas e os direitos negados a
estes
O Direito brasileiro protege a classe trabalhadora dos artistas através
de legislação específica, porém não faz isso de forma totalmente eficiente,
porque se preocupa apenas com algumas modalidades de artistas.
Isso acontece porque, na maioria dos casos, os artistas são vistos como
profissionais liberais, não havendo uma relação de emprego. Entretanto,
quando se analisa a realidade dos fatos nos casos concretos, muitas vezes
estão presentes todos os requisitos que configuram este tipo de relação,
elencados no artigo 3º da CLT, mas falta uma proteção especifica do Estado
para determinada modalidade de profissional.
A Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, mais conhecida como Lei dos
Artistas e Técnicos, complementada posteriormente pelo Decreto Federal nº
82.385, regulamenta a profissão de artista e de técnico em espetáculos. É de
suma importância a aprovação dessa lei no âmbito dos direitos trabalhistas,
pois ela surgiu para regulamentar a profissão de artistas que sustentam a
cultura brasileira por meio de suas criações.
Referente ao conceito de artista, a Lei 6533/1978, em seu artigo 2º,
determina que é o “profissional que cria, interpreta ou executa obra de
caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação
pública, através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se
realizam espetáculos de diversão pública”.
A expressão “qualquer natureza” trazida pelo artigo supramencionado
faz entender que essa lei protege todo e qualquer tipo de artista, incluindo
músicos, pintores e tantos outros. Contudo, fazendo-se a análise de todos
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os artigos trazidos pelo texto dessa norma, é nítido que ela se direciona
apenas aos profissionais envolvidos nas artes cênicas, artistas e técnicos
(cenógrafos, iluminadores e afins). Isso traz uma desproteção enorme para
as outras modalidades.
Entretanto, alguns dos artigos da referida lei entram em contradição
com os direitos fundamentais trazidos pelo artigo 5º da Constituição
Federal de 1988. Por causa disso, a lei dos artistas torna-se inconstitucional
ao trazer alguns institutos que são empecilhos para o exercício da profissão
de artista. Exemplos disso são os artigos 6º, 7º e 9º, do texto dessa lei, que,
ao instituírem a obrigatoriedade de registro e apresentação de qualquer
documento como condição para o profissional exercer sua arte, afrontam
a liberdade da atividade artística e intelectual garantida como direito
fundamental pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro.
Abordando esse tema, Ana Carolina Sampaio Lacativa afirma:
De caráter trabalhista, o principal objetivo da lei 6.533/78 é a
regulamentação da profissão de artista, além de visar sua proteção
no ambiente de trabalho. No entanto, por ser uma lei anterior
a Constituição Federal vigente, e a atual legislação autoral,
alguns de seus institutos não apenas se tornaram obstáculos ao
exercício da profissão como também podem ser considerados
inconstitucionais.
Não obstante, a obrigatoriedade de registro na Delegacia Regional
do Trabalho e apresentação de diploma, certificado ou atestado
de capacitação profissional expedido pelo Sindicato da categoria
antes do exercício da profissão assim como a necessidade de
ter um contrato de trabalho padronizado visado pelo sindicato,
instituídos pelos artigos 6º, 7º e 9º da lei afrontam diretamente
a garantia individual expressa no artigo 5º, IX da Constituição
Federal de 1988, no qual é estipulado que “é livre a expressão
da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença” (LACATIVA, 2011,
p.26/27).

O artigo 9º da Lei dos Artistas e Técnicos afirma que “O exercício
das profissões de que trata esta Lei exige contrato de trabalho padronizado,
nos termos de instruções a serem expedidas pelo Ministério do trabalho”.
O Texto teve a intenção de trazer melhor controle dos profissionais da arte
e trazer garantias práticas da efetividade dos direitos trabalhistas. Contudo,
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esse extremo rigor burocrático dificulta ainda mais a aplicação da tutela
trabalhista de que os artistas necessitam.
O Decreto nº 57.125 promulga a Convenção Internacional para
proteção de artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de
fonogramas e aos organismos de radiodifusão. Neste decreto, há também a
problemática de que não é uma proteção generalizada e, sim, algo restrito
apenas a uma classe de artistas.
Uma das modalidades que mais possui seus direitos trabalhistas
desrespeitados é a de músicos, principalmente os de grandes bandas, que
passam horas indo até os locais em que haverá um evento, trabalhando
quase sempre em horários noturnos, em condições insalubres por causa do
barulho excessivo, entre outras condições degradantes. Devido a isso, surgiu
a Lei 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que determina que os músicos
organizem-se em um conselho e oferece inúmeras formas de proteção a esse
tipo de artista.
Todas as legislações especiais conferem algum tipo de proteção
trabalhista aos artistas, porém, como já exposto anteriormente, não existe
uma proteção geral e eficiente, que tutele todo tipo de arte e seus criadores,
de forma que facilite a aplicação dos seus direitos. A realidade dos fatos
demonstra que, em muitos casos, os artistas, mesmo aqueles protegidos por
leis especificas, acabam se subordinando a condições degradantes, sem a
mínima proteção, em que direitos básicos são desrespeitados. Em caso de
não aplicação da lei específica, devem ser aplicadas as normas gerais trazidas
pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela Constituição Federal, em
seus artigos que impõem a obrigatoriedade de garantias para todo tipo
de trabalhador, para todo tipo de relação em que um realiza um serviço
remunerado para outrem.
Não é preciso que toda atividade artística tenha um registro prévio
para que possa ser efetivada como vínculo trabalhista, pois, se há condições
inerentes de uma relação de trabalho, onde há um contratante e um
contratado para prestar determinada atividade, esse trabalhador deve ter
todos seus direitos garantidos por aquele que o contratou.
Por mais impressionante que pareça, os principais direitos que são
negados aos artistas são os mais básicos direitos trabalhistas, aqueles que
vêm como uma garantia ao mínimo existencial. Ao não assinar a carteira de
trabalho, nem criar um contrato de trabalho, que é o que ainda acontece na
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maioria dos casos, o empregador deixa de pagar férias, 13º salário, FGTS e
até os valores rescisórios na hora da dispensa.
Muitos ignoram condições insalubres a que, em muitos momentos,
alguns desses profissionais são submetidos. Há descumprimento do limite
legal imposto para jornada de trabalho, sem contar a não remuneração
por direitos impostos por outros ramos, como os direitos autorais, dentre
outros. Por exemplo, ao serem demitidos, esses trabalhadores não possuem
nenhuma forma de garantia previdenciária, o que degrada não só sua
dignidade individual, como de toda sua família, que fica em condição de
insegurança.
Esses direitos são tidos como direitos básicos do trabalhador e são
concedidos não só pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, bem
como pela Consolidação das Leis do Trabalho, em seus artigos 6º ao 12º,
referentes aos direitos sociais trabalhistas.
2.2 Aplicação do Princípio da Proteção e do Princípio da Primazia da
Realidade nos contratos de artistas como forma de efetivação de direitos
trabalhistas
No que diz respeito à necessidade de regulamentação mais completa
do artista no século XXI, diante de uma lei que hoje se mostra obsoleta
diante de mais de trinta e cinco anos de vigência, há que se ressaltar que o
Direito do Trabalho disponibiliza princípios que podem ser aplicados diante
de uma situação concreta em que se verifique que o artista, de fato, está
na condição de empregado, devendo ser levado em consideração o que, de
fato, acontece na dada relação entre o artista e o tomador de seus serviços,
afastando-se o que estiver meramente no campo formal. Os princípios
exercem relevantes funções no ordenamento jurídico, podendo ser
analisados em três aspectos: a primeira função dos princípios é a integração
do ordenamento jurídico, utilizada no caso em que ocorre a ausência de
disposição especifica para regular o caso em questão; a segunda função dos
princípios é a de interpretação, orientando o juiz e o aplicador quanto ao
verdadeiro sentido e alcance das normas; e, por último, a terceira função
dos princípios é a conhecida como inspiradora do legislador, na função de
elaboração novas disposições normativas.
O Direito do Trabalho apresenta princípios próprios, reconhecidos
pela doutrina e jurisprudência, princípios assegurados pela Constituição
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Federal de 1988, que são utilizados para regulação da matéria em
questão. Esses princípios assegurados pela Constituição Federal de 1988,
bem como pela Consolidação das Leis Trabalhistas, representam papel
fundamental no Direito do Trabalho, pois são norteadores de todos os
direitos trabalhistas, sendo aplicados para solucionar conflitos nesta área.
Pretende-se argumentar se, diante do princípio da primazia da
realidade, é possível destituir a validade de documentos que tentam legitimar
uma suposta atividade de artista autônomo, quando na prática está, na
verdade, exercendo a função na condição de empregado, com a existência
dos requisitos do artigo terceiro da CLT: subordinação, habitualidade,
onerosidade e pessoalidade. Portanto, se estiverem presentes os requisitos
do art. 3º da CLT, na fruição da suposta relação de trabalho entre artistas e
tomadores de serviços, então, restará configurada a fraude em relação aos
direitos trabalhistas.
O princípio da primazia da realidade “baseia-se numa verdade real,
que se sobrepõe sobre uma verdade formal, tendo a realidade sobre a forma”
(SARAIVA, 2010, p. 37). Para Cassar (2013, p. 192), “o princípio da primazia
da realidade destina-se a proteger o trabalhador, já que seu empregador
poderia, com relativa facilidade, obrigá-lo a assinar documentos contrários
aos fatos e aos seus interesses”. Ante o estado de sujeição permanente em
que se encontra durante o contrato de trabalho, algumas vezes submete-se
o empregado às ordens do empregador, mesmo contra sua vontade. Esse
princípio visa à proteção do trabalhador nos casos em que o empregador
burla os fatos para eximir-se de alguma responsabilidade diante do seu
empregado, em relação aos direitos garantidos pelo trabalhador.
A relação de trabalho baseia-se no contrato-realidade, já que os fatos
prevalecem sobre a formalização de um documento ou de um acordo, pois
aqueles poderão ter força probante superiores até mesmo sobre uma norma,
como diz Américo Plá Rodriguez (1978).
Além do princípio da primazia da realidade, num caso em que se
verifique a relação de emprego de artistas com os tomadores de serviços,
como casas de shows ou afins, podem ser aplicados o princípio da proteção
e o principio da irrenunciabilidade.
O princípio da proteção surgiu com a evolução no Direito do Trabalho,
inicialmente como forma de impedir a exploração, visando a melhorar
as condições de vida dos trabalhadores e possibilitando aos empregados
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adquirir status social, bem como os direitos da cidadania. Além deste, o
princípio da irrenunciabilidade tem aplicabilidade no presente estudo. Esse
princípio soma-se com princípio acima estudado, já que ele visa a proteger
o empregado e seus direitos trabalhistas, tornando-os irrenunciáveis. Na
essência do contrato de trabalho, o empregado, em regra, não poderá dispor
dos direitos dele, pois, em razão da imperatividade da norma, o direito
inerente ao empregado é indisponível, assim como pode-se observar na
definição de Américo Plá Rodriguez (1978, p.66): “Por isso cremos que a
noção de irrenunciabilidade pode ser expressa em termos muito mais gerais
na forma seguinte: a impossibilidade jurídica de privar-se voluntariamente
de uma ou mais vantagens concedidas pelo direito trabalhista em benefício
próprio.”
Há que se reconhecer que, diante de uma situação hipotética
de um artista que trabalhe, por exemplo, dois dias por semana, numa
casa de eventos, que são os únicos dias que esse estabelecimento abre,
com a existência dos outros três requisitos da CLT, há que se aplicar o
reconhecimento do vínculo empregatício, com base no que foi estudado de
ordem principiológica, e afastar a aplicação direta da lei 6533/1978, no que
não seja o mais favorável ao trabalhador. Portanto, há que se ressaltar que
devem ser resguardados os direitos mais benéficos aos artistas já previstos
na Lei 6533/1978, devendo serem acrescentados os direitos decorrentes de
vínculo empregatício, previstos na CLT.

DESENVOLVIMENTO DE DIREITOS CULTURAIS E
TRABALHISTAS SOB A ANÁLISE DO MÍNIMO EXISTENCIAL,
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS
A Constituição Federal Brasileira reconhece a importância de direitos
fundamentais culturais. No início das produções legislativas ligadas às
medidas de proteção a sociedade, os direitos culturais estavam relacionados
diretamente com o desenvolvimento da educação; o desenvolvimento da
cultura era sinônimo de desenvolvimento da sabedoria. Atualmente, o
direito à educação, no ordenamento brasileiro, faz parte dos direitos sociais
e não mais dos culturais, previstos no artigo 6º da referida carta.
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Para proteger o desenvolvimento cultural, a Lei Maior, em seus artigos
215 e 216, traz a importância dos direitos culturais e como o Estado deve
garanti-los e torná-los efetivos. Relacionado ao tratamento dessa legislação,
as professoras Ana Maria D’Ávila Lopes e Roberta Laena Costa Jucá,
expressam no artigo “Redefinindo e Promovendo os Direitos Fundamentais
Culturais”:
Com efeito, no art. 215, estabelece-se a obrigação do Estado
de proteger todas as manifestações populares, indígenas, afrobrasileiras e de todos os outros grupos de participantes do
processo civilizatório nacional, enquanto que, no art. 216, se
define o patrimônio cultural brasileiro como o conjunto de
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação
e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira (LOPES E JUCÁ, 2008, p.73).

O acesso à cultura e preservação dos direitos culturais são vistos,
constitucionalmente, como essenciais para o desenvolvimento do
grupo social em que cada individuo está inserido. Porém, para que essa
preservação seja mantida, é necessário que se protejam os responsáveis
pelas produções culturais através de suas manifestações criativas, que são os
artistas. A legislação trabalhista deve ser a responsável pela proteção desses
trabalhadores.
A criação de uma legislação voltada à melhor proteção dos
artistas é de suma importância para garantir o mínimo existencial desses
trabalhadores. Mínimo existencial é a junção de direitos subjetivos que
garantem a dignidade do indivíduo, fazendo com que ele possua as
condições básicas de sua subsistência, como moradia, saúde, educação,
lazer, cultura, desenvolvimento de sua família e tantos outros. Por causa
disso, é responsabilidade do Estado criar uma legislação consistente voltada
para os artistas, com o fito de efetivar os direitos que esses trabalhadores já
possuem por estarem inseridos na sociedade brasileira e serem dotados de
dignidade.
George Marmelstein afirma, sobre a Teoria do Mínimo Existencial, que
“o conteúdo essencial dos direitos sociais teria um grau de fundamentalidade
capaz de gerar, por si só, direitos subjetivos aos respectivos titulares”
(MARMELSTEIN, 2009, p. 314).
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O mínimo existencial relaciona-se diretamente com o princípio da
Dignidade da Pessoa Humana (DPH). Resumindo-se a interpretação de
diversas obras de Ingo Wolfgang Sarlet, grande estudioso sobre direitos
fundamentais, esse princípio encontra-se ligado à condição humana de
cada indivíduo, bem como ligado à sociedade, como um todo, em que seus
integrantes são iguais em direitos e garantias.
A Dignidade faz com o que individuo sinta-se relevante dentro da
sociedade, dá a ele não só condições de sobrevivência, bem como motiva
suas produções diárias. No que se refere aos artistas, isso é essencial, pois
suas produções diárias desenvolvem não só os seus criadores, como a
cultura nacional.
A Dignidade e diversos outros direitos são garantias fundamentais.
São muitos os preceitos fundamentais trazidos pelo ordenamento jurídico
brasileiro, que, pela Constituição Federal, têm força de cláusulas pétreas,
não podendo ser modificados por legislação infraconstitucional, devendo
ser obedecidos a todo o momento, em qualquer tipo de relação jurídica
dentro do Brasil.
Os direitos fundamentais têm grande relevância para a legislação
trabalhista, pois são eles que norteiam esse ramo, justificando todos os tipos
de proteção que deve ser garantida aos trabalhadores.
Os direitos sociais são direitos fundamentais, que também têm
grande influência na efetivação dos direitos culturais, em que os artistas têm
grande importância, com os resultados de suas criações. Sobre os direitos
econômicos, sociais e culturais, afirma George Marmelstein:
Na verdade, conforme já se afirmou, os direitos fundamentais
devem ser vistos como direitos interdependentes e indivisíveis.
Não basta proteger a liberdade sem que as condições básicas para
o exercício desse direito sejam garantidas.
Por isso, o constituinte brasileiro foi bastante feliz ao positivar,
junto com os demais direitos fundamentais, os chamados
direitos econômicos, sociais e culturais, que são inegavelmente
instrumentos de proteção e concretização do princípio da
dignidade da pessoa humana, pois visam garantir as condições
necessárias à fruição de uma vida digna. (MARMELSTEIN, 2009,
p. 173-174).

Como exposto, é muito vantajoso para a sociedade e para o
desenvolvimento da cultura que a legislação brasileira tenha positivado
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todas essas garantias. Porém o ordenamento jurídico trabalhista ainda
possui diversas lacunas e a profissionalização dos artistas demonstra isso,
atrapalhando o desenvolvimento social do país.

4 POLÍTICAS PÚBLICAS ESSENCIAIS AO INCENTIVO À CULTURA
Sem cultura não há sociedade; sem a arte, a cultura perde a sua
expressão. Por causa disso, o Estado Brasileiro deve criar políticas públicas
de incentivo à cultura, pois ela auxilia no avanço social, sem contar que é
uma medida de garantia a Dignidade da Pessoa Humana.
As políticas públicas desvinculadas de preocupação com o
desenvolvimento social devem transformar-se em politicas culturais, que
efetivem o exercício da cidadania e acresçam, cada vez mais, os mecanismos
que disseminam a cultura pelo país. Incentivar a arte é uma das melhores
formas de ampliar o acesso de todos os indivíduos à cultura.
A Constituição Federal Brasileira reconhece, em seu artigo 216A, implantado pela Emenda Constitucional nº 71, de 29 de novembro de
2012, a importância de políticas públicas que ampliem o acesso à cultura
e efetivem os direitos culturais a partir da estrutura do Sistema Nacional
de Cultura, trazendo em seu texto diversos princípios que dão substancia à
política nacional de cultura e suas diretrizes, como mostrado a seguir:
Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em
regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa,
institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas
públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre
os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover
o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno
exercício dos direitos culturais.
[...]
§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema
Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais
sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo.
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão
seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias (Grifo
Nosso).
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O artigo acima transcrito afirma claramente que é de responsabilidade
dos Estados, Distrito Federal e Municípios organizar, em seus territórios, as
leis federais que dispõem sobre o Sistema Nacional de Cultura. Baseando-se
nisso, diversas políticas para o aumento do acesso e apoio à cultura foram
implantadas, o que melhorou, mas não solucionou todos os problemas.
Os legisladores do município de Fortaleza/CE, preocupados com o
acesso à cultura por parte de adolescentes e crianças, positivaram, desde o
final da década de 1980, o abatimento no valor da entrada em espetáculos
musicais, teatrais, circenses e cinematográficos e outras manifestações
culturais, por meio da identidade estudantil (carteira de estudante fornecida
pelo governo). Isso incentivou bastante o acesso dos jovens à cultura, não só
estrangeira, como também a nacional, que é a que mais deve ser propagada,
para garantir a cidadania local.
O Ministério da Cultura criou uma das políticas públicas mais
eficazes do país, que é o “Vale Cultura”. Esse vale consiste em um incentivo
fiscal no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), concedido pelos empregadores
aos seus funcionários com vínculo empregatício formal, por meio de um
cartão magnético que pode ser utilizado em todo o território nacional. Esse
crédito é cumulativo, ou seja, o empregado poderá acumular o valor do
mês anterior para que tenha acesso a um espetáculo com custo mais alto.
O Vale Cultura é uma política do governo para beneficiar os trabalhadores
que ganham até cinco salários mínimos, aumentando o acesso desses
empregados a teatros, cinemas, museus, shows, circos, livros, jornais, dentre
outros meios de propagação cultural. Esse crédito também poderá ser usado
para pagar cursos de dança, fotografia, circo, entre outras atividades.
O Programa Nacional de Apoio à Cultura surgiu como um apoio fiscal
para captar e distribuir, da melhor forma possível, os investimentos para o
desenvolvimento cultural. Sobre a finalidade desse programa, Humberto
Cunha, em seu artigo referente ao Programa Nacional de Apoio a Cultura
(PRONAC), explica:
A Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991, popularmente
conhecida como Lei Rouanet, instituiu o Programa Nacional de
Apoio à Cultura (PRONAC), como instrumento estratégico para
“captar e canalizar recursos para o setor” cultural3, visando a
atingir os seguintes objetivos: contribuir para facilitar, a todos, os
meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício
dos direitos culturais; promover e estimular a regionalização
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da produção cultural e artística brasileira, com valorização de
recursos humanos e conteúdos locais; apoiar, valorizar e difundir
o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos
criadores; proteger as expressões culturais dos grupos formadores
da sociedade brasileira (e responsáveis pelo pluralismo da cultura
nacional); salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos
modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira; preservar
os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico
brasileiro; desenvolver a consciência internacional e o respeito aos
valores culturais de outros povos ou nações; estimular a produção
e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e
informadores de conhecimento, cultura e memória; priorizar o
produto cultural originário do País (CUNHA, 2006, p. 74).

Humberto Cunha, no mesmo texto acima citado, destaca a
importância de políticas públicas culturais:
A preocupação com as políticas públicas culturais vem sendo
paulatinamente ampliada no Brasil, em virtude do florescimento
da consciência de que a cultura tem elevada importância
para o desenvolvimento humanístico, social e econômico das
coletividades. Alguns eventos de alta repercussão e relevância
denotam esta nova postura, tanto por parte do Estado como da
sociedade civil. Na seara jurídica, podem ser mencionadas as
alterações na Constituição Federal de 1988, levadas a efeito por
meio das Emendas n.º 42/2003 e 48/2004 que, respectivamente,
previram a possibilidade de mais recursos financeiros para as
atividades culturais, além de atuação estatal planejada, neste
setor. (CUNHA, 2006, p. 73).

As Emendas Constitucionais nº 42/2003 e 48/2004 trouxeram
alterações ao Sistema Tributário Nacional, modificando as distribuições
fiscais para os Estados e Municípios e direcionando novas áreas de
investimentos. Com isso, houve aumento nos incentivos fiscais direcionados
para diversas áreas de produção cultural.
Entretanto, não é suficiente que existam algumas políticas públicas
de incentivo à cultura, sem que haja valorização dos trabalhadores que
promovem a construção cultural do país.
Melhorias nas condições trabalhistas dos criadores, transformadores
e adaptadores das artes fazem com que a cultura seja mais bem propagada.
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Como se pode verificar, é um sistema todo interligado, em que o investimento
em uma área depende do crescimento da outra.
Há diversas possibilidades para elaboração de políticas públicas
culturais, como adverte Bonfim:
são inúmeras as linguagens e suportes de expressão a serem
contemplados: teatro, música, dança, cinema, comunicação de
massa, artes plásticas, fotografia, escultura, artesanato, livros,
patrimônio cultural (material e imaterial), circo, museus etc., cada
um com a sua complexidade e especificidade a ser considerada.
Uma política abrangente também deve considerar as dimensões
transversais a estas linguagens e suportes: deve pensar em termos
de políticas de capacitação profissional, criação, produção,
circulação e financiamento da cultura. Temos também diferentes
públicos ou segmentos culturais que devem ser enfocados pelas
políticas públicas de cultura: povos indígenas e afrodescendentes,
juventude, portadores de necessidades especiais, comunidades
marginalizadas das grandes cidades e para as comunidades GLBT
(BONFIM, 2003, p. 78-79).

Todos os meios de propagação informados por Bonfim são artísticosculturais. Por causa disso, o incentivo à proteção dos artistas é uma opção de
crescimento de diversos âmbitos, sem que haja alteração do sistema político
adotado no país, dentre outras questões, o que deve ser observado pelo
Estado no momento de criação de medidas públicas eficientes. Poderiam
ser implantados, em forma de políticas públicas, cursos preparatórios para
os produtores de arte e cultura, como uma forma de regulamentar esse tipo
de profissão, trazendo benefícios trabalhistas aos artistas.
O acesso à cultura é fundamental: quanto mais meios forem utilizados
para ampliar a divulgação de produções culturais para a sociedade brasileira
e para o mundo, com o auxilio dos mecanismos de comunicação, mais será
notório o avanço intelectual de todos os indivíduos e as melhorias referentes
à condição de vida destes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cultura é mecanismo de exercício da cidadania e garante aos
indivíduos a sua dignidade, pois os torna informados e inseridos dentro
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do meio social. O maior instrumento de disseminação cultural é a arte,
em seus diversos meios, como a música, o teatro, as telenovelas, os filmes,
as pinturas, as danças e tantos outros. Por causa disso, é tão importante
interligar a cultura com a arte e programar, cada vez mais, o crescimento
desta.
Os artistas criam e dão substância à arte; esta, por sua vez, dissemina
a cultura, gerando avanço social e intelectual dentro da sociedade. Portanto,
a omissão da legislação brasileira trabalhista, no sentido de proteger os
artistas, é algo que atrapalha todo o desenvolvimento do país.
Existem leis especificas que protegem os artistas. Entretanto, essas
leis referem-se a determinadas categorias de artistas, de muitos que ainda
precisam ser tutelados pelo Direito. Sem dúvida, os músicos e os atores
são tipos de artistas que ajudam a disseminar bastante a cultura em nosso
país, mas não podem ser observados de forma individual, pois há diversas
categorias que também precisam ter seus contratos de trabalho afirmados.
Por isso, é essencial que sejam criadas leis gerais que protejam a classe
artística como um todo e leis especificas positivando o direito de cada
modalidade de artista.
Os direitos trabalhistas surgem como forma de manter o mínimo
existencial, a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais
para todos os trabalhadores. Por isso há grande necessidade de proteger
os artistas, sob a análise dos profissionais que esses são, pois, muitas vezes,
são negados os seus direitos mais básicos e fundamentais, desmerecendo o
desforço utilizado por eles em suas produções, bem como prejudicando sua
subsistência e de sua família. Enquanto não for elaborada uma legislação
mais abrangente e direcionada a essa classe, devem ser aplicados os
princípios específicos do Direito do Trabalho, sempre que se constatar a
existência de verdadeiro vinculo de emprego na suposta relação de trabalho
existente entre o artista e o tomador de serviços, resguardados o que for
mais benéfico no dispositivo da Lei 6533/1978.
Portanto, o Estado brasileiro deve criar Políticas Culturais que
incentivem a tutela trabalhista para os artistas. Já foram implantadas diversas
políticas públicas de incentivo ao acesso à cultura, porém ainda faltam mais
medidas referentes à efetivação dos direitos trabalhistas para os produtores
artísticos e intelectuais que fomentam o desenvolvimento cultural. Apenas
o aumento de incentivos fiscais para essas políticas não é suficiente para
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a valorização desses profissionais; é necessária uma proteção mais efetiva
advinda do ordenamento jurídico, para que todo o sistema funcione, e seja
possível verificar um crescimento social efetivo.

REFERÊNCIAS
BONFIM, Eduardo. Políticas públicas culturais. Revista Princípios. Edição
70, Ago/Set/Out, 2003, Páginas 78-79.
CANTINI, Adriana. Direitos Culturais e Políticas Públicas: Uma
Discussão em Aberto. Disponível em: <http://investidura.com.br/
biblioteca-juridica/artigos/direito-constitucional/1854-direitos-culturaise-politicas-publicas-uma-discussao-em-aberto>. Acesso em: 01/08/2015.
CASSAR, Vólia Bonfim. Direito do Trabalho. 7ªed.Niterói, Rio de
Janeiro:Impetus,2013
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. O Programa Nacional de Apoio a
Cultura como embrião do Sistema Nacional de Cultura / The National
culture support program as embryo of the national culture system.
Pensar : revista de ciências jurídicas. Universidade de Fortaleza . Ano 2006
, v. 11 , mês FEV, páginas 73-82 (34).
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Autonomia e democratização da
cultura. In: Democracia Viva, n. 26, p. 86-89, mar/abr 2005.
CUNHA FILHO. Francisco Humberto. Direitos culturais como direitos
fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. Editora: Brasilia
Juridica, Brasília, 2000, 140p.
Decreto nº 57125/1965. Disponível em: <http://www.unesco.org/culture/
natlaws/media/pdf/bresil/brazil_decreto_57125_19_10_1965_por_orof.
pdf>. Acesso em: 09/08/2015.
Emenda Constitucional nº 42/2003. Disponível em: < http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm>. Acesso em:
14/08/2015.
Indenização milionária paga a músico. Disponível em: < https://www.
ascom.ufg.br/p/9101-indenizacoes-milionarias>. Acesso em: 01/08/2015.
414 |

Ana Luiza Barroso Caracas de Castro, Victor Henrique da Silva Ferreira Gomes

LACATIVA, Ana Carolina Sampaio. A Inconstitucionalidade da
6.533/78 sobre a Proibição de Cessão de Direitos Patrimoniais
Contratos de Músicos, Artistas e Intérpretes Musicais. Disponível
< http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/17441/17441.PDF>. Acesso
15/08/2015.

Lei
nos
em:
em:

Lei 3.857/1960. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/
LEIS/L3857.htm>. Acesso em: 09/08/2015.
LOPES e JUCÁ, Ana Maria D’Ávila e Roberta Laena Costa. Redefinindo
e Promovendo os Direitos Fundamentais Culturais. In Direito, Arte e
Cultura / Organização de Francisco Humberto Cunha Filho, Mário Ferreira
de Pragmácio Telles e Rodrigo Vieira Costa. Editora: SEBRAE, Fortaleza,
2008, 255p.
LORENZETTI MESQUITA, Giovana. Ser Top Model no Brasil: Reflexões
à Luz da Legislação Trabalhista. Disponível em: < http://oabcampinas.
org.br/site/ser-top-model-no-brasil-reflexoes-a-luz-da-legislacaotrabalhista/>. Acesso em: 07/08/2015.
MAIA, Ana Valeska. A Rede de Conversações entre Direito, Arte e
Cultura. In Direito, Arte e Cultura / Organização de Francisco Humberto
Cunha Filho, Mário Ferreira de Pragmácio Telles e Rodrigo Vieira Costa.
Editora: SEBRAE, Fortaleza, 2008, 255p.
MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo,
Editora Atlas, 2ª Edição, 2009.
MIRANDA, Jorge. O património cultural e a Constituição – tópicos, in
Direito do Património Cultural, obra coletiva, Oeiras, 1996, pág. 253.
MIRANDA, Jorge. Notas sobre cultura, Constituição e direitos culturais.
O Direito 138º (2006), IV.
OLIVEIRA, Vanessa Batista. Artistas circenses: importância na cultura
brasileira e questões jurídicas relevantes. Fundação Casa de Rui Barbosa.
Disponível em: < www.casaruibarbosa.gov.br>. Acesso em: 03/08/15.
Políticas Culturais: reflexões e ações / organização de Lia Calabre. – São
Paulo : Itaú Cultural ; Rio de Janeiro : Fundação Casa de Rui Barbosa, 2009.
305 p.

OMISSÕES E LACUNAS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PARA ARTISTAS: DIREITOS CULTURAIS,
DIREITOS TRABALHISTAS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

| 415

Profissões Regulamentadas. Disponível em: <http://www.trtsp.jus.br/
geral/tribunal2/LEGIS/CLT/Prof_Regul.html>. Acesso em: 08/08/2015.
RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios do Direito do Trabalho. .São
Paulo: LTr, 1978.
SARLET, Ingo Wolfgang. As Dimensões da Dignidade da Pessoa Humana:
Construindo uma Compreensão Jurídico-Constitucional Necessária e
Possível. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 09 – jan./
jun. 2007, páginas 361-388.
SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais: estudos de
direito constitucional, internacional e comparado, São Paulo: Renovar,
2003, p.1-46.
Vale Cultura. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/valecultura>.
Acesso em: 14/08/2015.

416 |

Ana Luiza Barroso Caracas de Castro, Victor Henrique da Silva Ferreira Gomes

TRABALHO INFANTIL ARTÍSTICO: INSTRUMENTO DE
INCLUSÃO SOCIAL OU MEIO DE EXPLORAÇÃO DA CRIANÇA E/
OU DO ADOLESCENTE?
ARTISTIC CHILD LABOR: INSTRUMENTE OF SOCIAL INCLUSION
OR EXPLORATION MEANS OF CHILDREN AND/OR TEEN?
Morgana Melo Moura1
RESUMO
O presente artigo tem como prioridade a abordagem da situação da exploração do
trabalho de crianças e adolescentes em atividades artísticas. Serão utilizadas como
paradigma as filmagens da película “Cidade de Deus”. A metodologia utilizada
se desenvolveu por meio de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. A teoria da
proteção integral da criança e do adolescente deve ser eficaz na garantia de direitos
dos protegidos que desenvolvem atividades artísticas no Brasil. É sabido que se
defende o reconhecimento por parte do Estado, sociedade e família dessa atividade
como forma de trabalho infantil, devendo ser alvo de intensa fiscalização e uma
regulamentação mais específica.
Palavras-chave: Trabalho Infantil Artístico. Direito Constitucional. Direitos
fundamentais. Direito do Trabalho. Proteção ao Trabalho do Menor.
ABSTRACT
The present article approaches the situation of child labor exploitation and
adolescents in artistic activities. It will be used as paradigm the movie “Cidade de
Deus”. The theory of whole protection of children and adolescents must be effective
in order to guarantee those who develop artistic activities in Brazil are protected.
And what is known advocates the recognition by the state, society and family this
activity in order to child labor and should be target of intense supervision and
regulation more specific.
Keywords: artistic child labor; constitutional right; fundamental rights; labor law;
labor protection of the child.
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1 TRABALHO INFANTIL: BREVE ANÁLISE DAS DISPOSIÇÕES
NORMATIVAS BRASILEIRAS
À criança e ao adolescente são garantidos e devidos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, além do que está disposto no
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990),
preceituado no artigo 3º do mesmo documento normativo. No entanto, é
importante salientar que nem sempre foi desta maneira.
Sabe-se que as famílias, cujas condições não são muito favoráveis à
sobrevivência, acabam expondo seus familiares, alguns menores de idade,
ao trabalho, tendo em vista a necessidade de garantir o sustendo, mesmo
explorando o menor.
Contudo, a preocupação em amparar esta atividade, criando-se regras
claras e expressas para proteção do trabalho infanto-juvenil, só surgiu no
século XIX nos países mais industrializados.
Para compreender-se o que é trabalho artístico infantil, é importante
que se saiba o que é “trabalho infantil”. De acordo com Martinez (2012, p.
607):
A expressão “trabalho infanto-juvenil” abarca o labor das
crianças (infantes), assim entendidos aqueles que têm até doze
anos de idade incompletos, quanto aos adolescentes (juvenis), aí
compreendidos os que têm entre doze e dezoito anos de idade.

Ademais, Garcia, (2012, p. 992), alega:
Quanto à criança e adolescente, permanecem necessárias a
existência e a efetividade de normas protegendo e regulando
a questão do trabalho, por se tratar de pessoas em condições
especiais, em desenvolvimento, com grande interesse social.

Ou seja, trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por
crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima legal permitida para
trabalho, conforme a legislação de cada país, sendo este proibido por lei.
Além disso, o conceito de trabalho infantil adotado pelo Brasil está
definido no Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
e Proteção ao Adolescente Trabalhador, transcrito a seguir: “Trabalho
infantil refere-se às atividades econômicas e/ou atividades de sobrevivência,
com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por
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crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, ressalvada
a condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, independentemente
da sua condição ocupacional”.
Essa definição foi um consenso formulado na Comissão Nacional de
Erradicação do Trabalho Infantil – CONAETI –, composta por representantes
do Governo Federal, das Centrais e Confederações de Trabalhadores, das
Confederações Patronais, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente – CONANDA –, do Fórum Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil – FNPETI –, do Ministério Público do
Trabalho – MPT – e da OIT e UNICEF na condição de observadores.
Este assunto tem sido alvo de grandes debates na mídia social. Grande
parte dessa “categoria de trabalho” é amplamente condenada e combatida
por toda sociedade. Dentre todas as formas impiedosas, as que estão
enquadradas como degradantes seriam aquelas em que crianças trabalham
em lixões, no cultivo de algodão e cana, nas pedreiras, olarias e carvoaria, na
indústria de calçados e confecções e, principalmente, nas atividades ilícitas
(exploração sexual e tráfico de drogas).
1.1 Breve Evolução Legislativa do Trabalho Infantil
Os fundamentos legais deste conceito estão previstos no inciso XXXIII,
art. 7º da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional
nº 20/1998; no art. 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – (Lei
Federal nº 8.069/1990) e na Convenção nº 138 da OIT, ratificada pelo Brasil
(Decreto nº 4.134/2002). As Constituições de 1824 e 1891, não dispunham
expressamente sobre o trabalho infanto-juvenil.
A Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto Lei 5452/43), assim
como o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazem inúmeras vedações
que também estão presentes na Constituição, como a idade mínima para
a realização de qualquer trabalho e a proibição do trabalho do “menor”
em certas condições, como o artigo 403 que proíbe qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir
dos quatorze anos e que o trabalho do menor não pode ser realizado em
locais prejudiciais à sua formação.
A proibição legal do trabalho precoce soma-se à compreensão de que
a exploração demasiada de crianças e adolescentes no labor é uma violação
dos seus direitos fundamentais e está inserido no campo da violação dos
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direitos humanos. A proibição ética do trabalho infantil está fundada nos
princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art.
227 da Constituição Federal e dos artigos 3º, 4º e 5º do ECA.
Em 1919 foi criada a Organização Internacional do Trabalho, OIT,
sendo o Brasil um dos membros criadores. Nesse mesmo ano, foi aprovada
a Convenção n. 5 da OIT, esta limitava a 14 anos a idade mínima para a
admissão em canteiros, indústrias, minas, centrais elétricas, construções
navais, transportes e construções.
Em 1934, o Brasil, diretamente influenciado pelas regras estabelecidas
pela OIT, promulgou a primeira Constituição que trouxe proteção ao
trabalho do menor. Essa Carta de 34 vedou o trabalho dos menores de 14
anos, além do trabalho noturno aos menores de 16 e aos menores de 18
anos.
Devido ao golpe militar de 1964, com o fito de legalizar o regime,
foi outorgada a Constituição de 1967. Houve um retrocesso em relação à
proteção ao trabalho do menor nesta Carta, pois reduziu a idade mínima
para realização de trabalho infantil. Passou a ser de 12 anos o limite, que
antes era 14 anos de idade.
Já a Constituição de 1988, tendo os direitos fundamentais como
principal objetivo, em seu art. 227, prioriza a proteção ao menor. No art.
7°, XXXIII, que teve redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998,
expressamente, estabelece a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos”. Observa-se o aumento
da idade mínima para o trabalho, ressalvando a condição de aprendiz, e a
adição de proibição ao trabalho perigoso ao menor de 18 (dezoito) anos.
Por fim, Silva (2010, p.850) alega que a família é afirmada como base
da sociedade e tem proteção do Estado, mediante assistência na pessoa de
cada um dos que a integram e, em seguida, assevera:
Essa família, que recebe a proteção estatal, não tem só direitos.
Tem o grave dever, juntamente com a sociedade e o Estado, de
assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais da
criança e do adolescente enumerados no art. 227: direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária. Colocá-los a salvo de toda forma de
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negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão é exigência indeclinável do cumprimento daquele dever.

Desta forma, como afirma Silva (2010), a família é a maior instituição
de proteção ao menor, tendo em vista que deve haver intervenção da mesma
em caso de desleixo. E, além de ser a maior instituição de proteção ao menor
de idade, a família é a base para que a criança ou adolescente cresça com uma
boa educação, em busca de princípios sociais e culturais que lhe favoreçam.
Como foi bem explanado, as crianças e os adolescentes precisam de
cuidados especiais, assim como deve ser bem protegidos diante de tantos
infortúnios.
As normas de proteção ao trabalho do menor se justificam em
razão de sua titularidade de direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, gerando o chamado princípio da proteção
integral, estabelecido pelo sistema jurídico, de modo a assegurar
o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e dignidade (art. 3º do Estatuto da
Criança e do Adolescente). (GARCIA, 2010, p. 997)

Em face do exposto, pode-se concluir que a proteção integral à criança
e ao adolescente deve prevalecer não só para a restauração, esperança e
perspectiva de um futuro mais proveitoso, mas também para combater
o trabalho infantil indevido. É preciso assegurar educação de qualidade
para que as crianças e os adolescentes possam visar um amanhã de mais
prosperidade e bonança.
1.2 Trabalho Artístico Infantil
Sabe-se que a legislação brasileira não busca proteger esses menores
trabalhadores que se lançam em empreitadas muitas vezes mal-sucedidas,
colocando sua vida em risco. Não se garante o mínimo de direitos
trabalhistas, nem o cumprimento das leis específicas para menores, como
o ECA. Além disso, na legislação brasileira, a interferência da Justiça do
Trabalho em questões de infância e juventude não é pacífica acerca desse
tema.
No entanto, em uma de suas decisões, a Justiça do Trabalho estabeleceu
sua competência para autorizar o trabalho de menores, de acordo com o
entendimento unânime da Terceira Turma Regional do Trabalho de São
Paulo (2ª Região), com base na nova redação do artigo 114, inciso I, da
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Constituição, que fixa a competência da Justiça do Trabalho para julgar
todas as ações oriundas da relação de trabalho (Emenda Constitucional
nº45/2004) e que teve como relatora do processo a desembargadora Rosana
de Almeida.
A interferência da Justiça do Trabalho em questões de infância
e juventude não é questão pacificada. Abert (Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão) ingressou no Supremo Tribunal Federal
com uma ação de inconstitucionalidade (ADI 5326) questionando as
recomendações dos TRTs.
Segundo a Abert, são os juízes da infância e da juventude as autoridades
mais adequadas para analisar os pedidos e afirma que a Constituição,
ao prever a proteção integral de crianças e do adolescente, reservou essa
competência às justiças especializadas da infância e da juventude. São os
juízes que estão mais acostumados a lidar com a situação da criança de
forma global, analisando contexto familiar, educacional e cultural.
Entretanto, o cerne da questão do “trabalho artístico infantil” é um
pouco delicado, pois depende da atividade efetivamente desempenhada e da
forma como é realizada.
Não há como se inserir as modelos menores como aprendizes, uma
vez que a profissionalização não está ligada a uma educação formal. A lei
do aprendiz não se aplica nesse caso. Os juízes do Juizado da Infância e
do Adolescente, apenas regulam a questão fornecendo autorização para
participação de alguns dos trabalhos das modelos executados no Brasil.
A exigência das modelos frequentarem uma escola formal dificilmente é
fiscalizada e os pais quase nunca respondem por autorizarem a desistência
escolar. Não há políticas públicas destinadas a tratar de problemas
alimentares decorrentes do trabalho, que, no caso das modelos, pode ser
considerada uma doença laboral.
Como bem explicou o procurador Arnaldo Hossepian, que assinou
o documento em nome do MP-SP, seria mais adequado deixar essa questão
com a Justiça do Trabalho, por conta da similaridade dos temas, pois foi
uma forma de aperfeiçoar o trabalho das duas Justiças.
Não se pode duvidar que a CLT atribua ao “Juiz de Menores” referida
competência. Nem que o artigo 149 do ECA, embora se refira apenas a
“autoridade judiciária” competente, sem especificá-la, estipula, no artigo
146, que “a autoridade a que se refere esta Lei é o Juiz da Infância e da
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Juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização
judiciária local”.
De qualquer modo, apenas para exemplificar, no Seminário “Justiça
do Trabalho e Infância e Juventude”, realizado aos 27 de fevereiro de 2014,
na Escola Paulista da Magistratura EPM, pelo TJ-SP e TRT-2, chegou-se
à conclusão de que, de fato, a competência é da Justiça do Trabalho para
dirimir questões envolvendo relações de trabalho. Fato similar ocorreu em
6 de novembro de 2014, na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
em evento conjunto com o Tribunal Regional do Trabalho daquele estado
(TRT-12).
Com isso, no trabalho artístico infantil, segundo Garcia (2010,
p.1006):
Permite-se essa atividade apenas quando não possa gerar
qualquer prejuízo ao menor, sendo admitida como forma de
manifestação do direito fundamental de liberdade de expressão
(art. 5º, inciso IX, da CF/1988). Mesmo não tendo a criança idade
mínima, exigida pelo texto constitucional, a participação em
referidos programas seria excepcionalmente admitida, mediante
autorização judicial, desde que ausente qualquer prejuízo ao
menor com fundamento no princípio da razoabilidade, bem
como por ser considerada, preponderamente e em essência, uma
atividade artística, e não um trabalho ou emprego propriamente.

Com base nos incisos IV e IX do artigo 5º da Constituição Federal,
uma parte de doutrinadores afirma que a proibição de trabalho por
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, não deve ser absoluta,
principalmente quando se tratar de trabalho infantil artístico, no qual se
insere o mesmo na televisão. A justificativa para tanto seria o direito à livre
manifestação artística e cultural. De acordo com Rafael Dias Marques:
Desse modo, o trabalho artístico realizado por menores de
dezesseis anos é, em princípio, proibido, mas pode ser aceito,
com a devida autorização judicial e cautela correspectivas à
proteção integral, desde que seja essencial, como por exemplo,
na representação de um personagem infantil. (MARQUES, 2009)

Amauri Mascaro Nascimento (2003, p. 846) admite flexibilização
da vedação constitucional em certos casos, por acreditar nos benefícios
trazidos ao artista mirim: “Há situações eventuais em que a permissão para
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o trabalho do menor em nada o prejudica, como em alguns casos de tipos de
trabalho artístico, contanto que acompanhado dos devidos cuidados”.
Na televisão, em telenovelas e programas de auditório, há crianças
que trabalham de verdade, da mesma forma que adultos. Então, surge a
seguinte pergunta: se há proibição do trabalho infantil, por quais razões este
tipo de labor é permitido no meio artístico profissional?
Segundo a doutrina dominante, a atividade deve ser compreendida
como gênero, no qual derivam duas espécies, o trabalho e a atividade em
sentido estrito. Martinez (2012, p.608) as diferencia:
Enquanto o ‘trabalho’, indispensavelmente remunerado, tem por
escopo o sustento próprio e, se for o caso, familiar do trabalhador,
a forma identificada como ‘atividade em sentido estrito’,
prestada, em regra, sem qualquer onerosidade ou mediante
uma contraprestação meramente simbólica, tem objetivos
diferentes, ora relacionados com o intento de aperfeiçoamento,
ora associados a ações meramente solidárias.

A diferença entre essas duas espécies está na natureza jurídica. O
trabalho tem uma finalidade consolidada, qual seja o sustento do indivíduo
e de sua família através de um salário. Com isso, concluímos que de acordo
com a Convenção n. 138 da OIT, dispõe sobre a finalidade de desenvolver
uma atividade em sentido estrito.
Não se deve entendê-las como um trabalho as hipóteses em que
crianças e adolescentes atuam como modelos, atores, cantores ou desportistas
mirins, caracterizado por garantir o sustento do indivíduo, mas sim como
atividade - em sentido estrito- com o fito de aprimorar as qualidades artísticas
dentro dos limites físicos, morais, sociais e, principalmente, psíquicos.

2 CIDADE DE DEUS: BREVE ANÁLISE DO LABOR INFANTIL SOB
OS HOLOFOTES DO DIREITO DO TRABALHO
Mais que uma ficção, este filme mostra a realidade cruel de várias
famílias. Nesse espetáculo cinematográfico houve a participação massiva de
atores mirins, visto que se pode observar a violência e a construção do sentido
do mal-estar visual deste, fazendo com que a maioria dos espectadores se
aproximasse de uma realidade não tão próxima da sua.
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Como meio de expressão cultural e artística, este filme tem como
cenário o comportamento delinquente numa favela cujas áreas que são
representadas por esta película são degradáveis, de condições habitacionais
precárias e ausência de infraestruturas.
Ou seja, como todo espetáculo cinematográfico, este tem o papel
de mostrar diferentes tipos de culturas e costumes. Há uma frase de Karl
Marx que aborda justamente a ideia de que toda sociedade está sujeita a
mudanças: “O homem é o produto do meio”.
É a partir da convivência e do meio em que o ser humano vive que
novos pensamentos surgem e, consequentemente, a maneira de analisar
fatos e acontecimentos. Neste caso, as pessoas que nasceram e cresceram
nesse meio da favela, geralmente são pessoas pobres, fato que faz delas
pessoas socialmente desfavorecidas, além de não terem escolheram estar
naquele habitat. A vida os trouxe àquele local e, assim, devido aos costumes
e civilização, criou-se um tipo de vivência.
Portanto, pode-se afirmar que a cultura abrange os aspectos materiais
e espirituais de um determinado povo. E é exatamente essa diversidade
cultural que o filme busca representar. Além disso, o cinema é a força
motriz para que todo esse aprendizado seja partilhado. Ou seja, contar
uma história, que, neste caso, trata-se sobre a pobreza e violência urbana
e acabou atingindo os espectadores. Segundo Moscarielo (1985, p. 55), o
verdadeiro significado de um filme situa-se, portanto, numa área marginal
relativamente ao seu centro aparente. Os numerosos indícios disseminados
pelo autor ao longo do texto deverão pôr o espectador de sobreaviso e ajudálo a não confundir a aparência com a substância.
Com isso, em nível infraconstitucional, deve-se transcrever o disposto
no Estatuto da Criança e do Adolescente:
Art. 149- Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de
portaria, ou autorizar, mediante alvará:
I - a entrada e permanência de criança ou adolescente,
desacompanhado dos pais ou responsável, em:
[...]
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão
II - a participação de criança e adolescente em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
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Desse modo, deve haver uma análise de cada caso. Segundo o artigo
“Cidade de Deus em foco”, publicado pela Revista da Associação Nacional
dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, assim como outro
com o mesmo teor do conteúdo chamado “A polêmica sobre a violência
em Cidade de Deus”, publicado na Revista de Arte, Mídia e Política, aborda
que, dentre as várias cenas do filme supracitado, uma chamou mais atenção,
onde mostra a reação de um menino à punição de um traficante.
A criança, que estava interpretando na cena, levaria um tiro na mão
ou no pé por ter furtado na comunidade. Ela chora e, então, pede para levar
um tiro na mão, mas, na verdade, foi surpreendida e levou um tiro no pé.
Então, diante de tanto realismo, com uma criança exposta a uma
situação limite, surge uma pergunta: como se atingiu tamanha verdade na
interpretação? Como a criança reagiu após a cena? Como o psicológico foi
afetado? De acordo com o filme, a criança, aparentemente com 7 (sete) anos
de idade, deve ter imaginado a pior coisa ao ter feito a cena parecer tão
verdadeira.
A Constituição Brasileira é bastante esclarecedora quando alega que
menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, exceto como aprendizes e
somente a partir dos 14 anos.
Mas, como visto anteriormente, não é o que se vê na TV. “As pessoas
assistem com mais naturalidade quando o trabalho é artístico. Mas tanto em
novelas quanto nas lavouras há trabalho infantil e ele é proibido”, afirma o
procurador Rafael Dias Marques, (online).
No Brasil, segundo o Ministério do Trabalho, não existe
regulamentação legal clara para atividades artísticas de meninos e meninas.
Costuma-se levar em consideração o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
ratificada no Brasil, que permite à autoridade competente, no caso o Juizado
de Menores, conceder, por meio de permissões individuais, exceções à
proibição da lei.
O elenco do filme “Cidade de Deus” é quase que em sua totalidade
composto por crianças e adolescentes. Este foi indicado para o Oscar em
diversas categorias e representa uma verdadeira violação dos direitos
fundamentais de crianças e adolescentes.
Outro fator agravante é que os atores desse filme eram crianças
pobres, algumas, até eram moradores de rua, que viram naquele filme a
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oportunidade de suas vidas. Como poderiam imaginar que estariam sendo
exploradas e violadas? O fator econômico pode ter sido uma justificativa
plausível diante da situação em que estas famílias vivem.
O filme gerou incontáveis polêmicas, desde a “estética da pobreza” até
a transformação da violência em um espetáculo cinematográfico visto por
várias pessoas, que, infelizmente, equipararam à realidade do Brasil como
sendo um país rodeado por fatos parecidos como estes.
Com isso, pode-se verificar na jurisprudência que o tema é bastante
abrangente, tendo como principal objetivo a proteção dos direitos e da
dignidade da criança e adolescente:
[...] TRABALHO DECENTE E COMBATE IMEDIATO
E PRIORITÁRIO AO TRABALHO INFANTIL E ÀS
PIORES FORMAS DE TRABALHO DO ADOLESCENTE.
[...]PRINCÍPIOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS NO
TRABALHO DE 1998; CONVENÇÃO 182 DA OIT.
EFETIVIDADE JURÍDICA NO PLANO DAS RELAÇÕES DE
TRABALHO.
A Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 e a
Organização Internacional do Trabalho, por meio de vários de
seus documentos normativos cardeais (Constituição de 1919;
Declaração da Filadélfia de 1944; Declaração de Princípios e
Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998; Convenção 182)
asseguram, de maneira inarredável, a dignidade da pessoa
humana, a valorização do trabalho e do emprego, a implicação de
trabalho efetivamente decente para os seres humanos, a proibição
do trabalho da criança e o combate imediato e prioritário às
piores formas de trabalho do adolescente [...].
(TST - RR: 757003720105160009 75700-37.2010.5.16.0009,
Relator: Mauricio Godinho Delgado. Data de Julgamento:
17/09/2013, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 20/09/2013)

Outrossim, Sandra Regina Cavalcante, (online), frisou que “não é
justo que a exposição e o sacrifício da infância de alguns seja em benefício
do divertimento de muitos”. De fato, existem várias controvérsias ou até
incertezas sobre esse assunto. Mas, também, há muito trabalho a ser feito
para que haja a erradicação deste problema que é o labor por crianças e
adolescentes, desde que por meio da fiscalização do trabalho como pela
própria sociedade em alerta contra as ilegalidades existentes.
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CONCLUSÃO
Apesar de ainda não ser pacífico o entendimento sobre a competência
referente ao assunto da autorização do trabalho infantil, entre a Justiça do
Trabalho e Juízes da Infância e da Juventude, a atuação do Judiciário deve
buscar a proteção integral de crianças e adolescentes em todos os níveis,
inclusive os artistas. O judiciário do trabalho apenas propugna por regras
claras, que assegurem a proteção a esses seres em peculiar condição de
desenvolvimento. Não busca criar embaraços desnecessários. Somente não
há mais espaço para autorizações sem regras claras, que evitem prejuízos
para todos, até mesmo para os contratantes.
Com isso, fica evidenciado que, desta forma, a proteção só ocorre
verdadeiramente por meio de um trabalho em conjunto, nunca isoladamente,
não excluindo a atuação do Juizado da Infância e da Juventude, somando
esforços para a concretização e máxima eficácia do comando constitucional
(art. 227) e infraconstitucional (art. 1º e seguintes do ECA) de proteção
integral e absolutamente prioritária de crianças e adolescentes.
Quando, excepcionalmente e por decisão fundamentada, autorizarem
trabalho que envolva manifestação artística antes da idade mínima, nos
termos do artigo 8º, da Convenção 138 da Organização Internacional do
Trabalho, estão cônscios os juízes do trabalho de que o alvará deve ser
individual e específico para cada contrato, com ou sem vínculo empregatício,
recomendando-se seja observado o princípio da proteção integral, atendidos
os interesses da criança ou adolescente com absoluta prioridade sobre
quaisquer outros.
O crescimento do trabalho infantil é notório. Além disso, o
trabalho infanto-juvenil está, cada vez mais ganhando espaço no meio
de comunicação, mas alguns desses trabalhos acabam desrespeitando a
dignidade da pessoa humana por terem um conteúdo inapropriado.
É válido afirmar que não há como se vedar, indistintamente, atividades
desenvolvidas por crianças e adolescentes, já que, por vezes, estas podem
representar, efetivamente, o exercício do direito destes atores mirins, que
se encontra insculpido no inciso IX, do art. 5º, da Constituição Federal de
1988, de liberdade de manifestação da atividade artística.
É necessário ter em vista que as tarefas desenvolvidas por crianças e
adolescentes no mundo artístico podem se dividir em duas modalidades:
428 |

Morgana Melo Moura

atividade em sentido estrito e trabalho. É necessário não perder esta
diferenciação de vista, porquanto as consequências jurídicas diferem entre
estes dois sistemas.
No que se refere à idade mínima para a admissão à atividade artística,
em sentido estrito, não se pode aplicar o quanto disposto no inciso XXXIII
do art. 7º da CF/88, porquanto este dispositivo versa sobre o trabalho, e o
artista mirim ora tratado é exercente de atividade em sentido estrito.
A Lei poderia ter determinado limites mínimos de idade para o
exercício de atividade em sentido estrito, mas não o fez. Contudo, isso não
quer dizer que estes não existam. Tal demarcação deve ser feita, portanto,
por interpretação do sistema jurídico vigente, aferindo, em cada caso
concreto, se a criança ou o adolescente possui condições físicas e mentais
para cumprir a meta da atividade, através da utilização da razoabilidade.
No que se refere à prestação de trabalho, o legislador é categórico
ao afirmar que é proibida a prestação de qualquer espécie de trabalho por
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
14 (catorze) anos.
Assim, a realização de trabalho antes do patamar etário dos 16
(dezesseis) anos é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo que
a única exceção é a realização da aprendizagem, mesmo assim a partir
dos 14 (quatorze) anos. Mesmo no caso do trabalho infantil artístico não
será possível a sua realização antes do limite etário constitucionalmente
estabelecido.
Com isso, pode-se concluir que ao falar de trabalho artístico infantil,
a palavra “limite” está em primeiro lugar. Por isso, é necessário que se tenha
uma atenção especial àqueles que são, fortemente, protegidos, não só pelo
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também pela norma
suprema que rege a organização do Estado Nacional, a Constituição da
República Federativa do Brasil.
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VIDA BANDIDA - UMA METÁFORA DE VIDAS INJUSTAS EM
CONSTRUÇÃO
THUG LIFE - A METAPHOR OF UNFAIR LIFE UNDER
CONSTRUCTION
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RESUMO
O presente artigo procurou tecer breves reflexões e apontamentos sobre o piloto
da primeira série de TV produzida no Sertão Paraibano: VIDA BANDIDA (2014).
Escrito em 2005 pelo cineasta Marcelo Paes de Carvalho, o roteiro mantém-se
atual e apresenta histórias comuns de personagens ainda invisíveis na sociedade,
a exemplo de travestis e prostitutas. Esse trabalho artístico, em fase de construção,
traz a expressão “vida bandida” para fazer uma metáfora de “vida injusta” e
retratar as agruras de um Brasil com graves problemas sociais, que quase sempre
desembocam nos corredores forenses.
Palavras-chave: Vida Bandida. Direito e Arte. Direitos Humanos e Formação.
Audiovisual.
ABSTRACT
This article aims to weave brief reflections and notes on the pilot›s first TV
series produced in the Hinterland Paraibano: Bandits (2014). Written in 2005 by
filmmaker Marcelo Paes de Carvalho, the script remains current and presents
common stories of characters still invisible in society, like transsexual and
prostitutes. Under construction, artwork, brings the term “thug life” to a metaphor
of “unfair life” and portray the hardships of a Brazil with serious social problems
that often culminate in forensic corridors.
Keywords: Life Thug. Law and Art. Human Rights and Formation. Cinema.
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INTRODUÇÃO
“A vida é feita de escolhas... Ou da falta delas” é o slogan da primeira
série de TV produzida no Sertão Paraibano (em processo de construção),
roteirizada e dirigida pelo cineasta Marcelo Paes de Carvalho e realizada em
parceria com a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus
Sousa-PB. Em imagens, a reflexão que o slogan provoca já está estampada
em vários trabalhos artísticos (de diversos tempos e lugares) que retratam
as agruras de um Brasil com graves problemas sociais, que quase sempre
desembocam nos corredores forenses, a exemplo dos filmes JUÍZO (2007)
de Guta Ramos e DE MENOR (2013) de Caru Alves.
O presente artigo procurou tecer algumas das tantas reflexões que o
trabalho audiovisual propicia, em especial no campo jurídico.
O roteiro Vida Bandida (2005)5
A ideia partiu de um sonho de Marcelo Paes de Carvalho, ele
compartilhou o sonho e passamos a sonhar juntos, pois já dizia
Raul Seixas, “Sonho que se sonha só, é só um sonho! Sonho que
se sonha junto é realidade!” (CAVALCANTI, 2014).

Em contraposição ao título VIDA BANDIDA (que num primeiro
olhar anuncia violência), essa fala da produtora executiva da série, Janeide
Cavalcanti Albuquerque,6 sinaliza o espírito colaboracionista que permeia a
construção criativa do trabalho que o presente tópico pretende apresentar.
Sabendo que toda criação artística (e cultural) cria um horizonte de
expectativas, sendo o próprio trabalho artístico uma das fontes que ajudam
a escrever a história de um lugar em um determinado tempo, surgiu a ideia
de conversar com os principais realizadores do projeto (o diretor/roteirista
5

6

Este tópico foi escrito por Eliene Rodrigues de Oliveira a partir de entrevistas concedidas pelos dois
principais realizadores do piloto da série VIDA BANDIDA: Marcelo Paes de Carvalho (diretor/
roteirista) e Janeide A. Cavalcanti (produtora executiva). Assim, serve essa nota para justificar os
motivos pelos quais os coautores do artigo estão sendo citados neste tópico que compõe o presente
artigo por eles escrito.
Janeide Albuquerque Cavalcanti, produtora executiva do trabalho em questão, é professora
universitária no âmbito da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus Sousa-PB.
Essa sua fala foi em resposta à pergunta de onde surgiu a ideia da referida produção artística no
âmbito de uma instituição de ensino superior.

432 |

Eliene Rodrigues de Oliveira, Janeide Albuquerque Cavalcanti, Marcelo Paes de Carvalho, Luisa
Albuquerque Cavalcanti

e a produtora executiva) para saber um pouco mais sobre o universo da
criação de VIDA BANDIDA, bem como sobre as suas motivações.
O roteiro VIDA BANDIDA, escrito em 2005 pelo cineasta Marcelo
Paes de Carvalho é inspirado em fatos reais por ele vivenciados e/ou
observados e traz a expressão “vida bandida” para fazer uma metáfora de
“vida injusta”. Trata-se de histórias reais que, nos seus dizeres,
muitos brasileiros ainda vivem todos os dias, infelizmente. É a
história da prostituta que foi molestada sexualmente quando
era criança, do médico que oferece um tratamento desumano
em hospitais de norte a sul do país, bandidos que estão naquela
vida por uma série de tragédias anunciadas. A ideia aqui não é
justificar, mas sim, buscar uma reflexão de que existem causas
para determinados comportamentos. O ser humano não nasce
mau. (CARVALHO, 2014)

Do encontro do cineasta com a professora/produtora cultural, em
2014, nasceu o primeiro Curso de Produção Audiovisual no campus SousaPB da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Nesse contexto,
revela o roteirista/diretor que a ideia de conceber o seu sonho escrito em
2005 – o roteiro VIDA BANDIDA – adveio das possibilidades oferecidas
pelo Curso de Extensão da Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG), do aprofundamento do trabalho dos alunos e da grande vontade
de contar uma história que precisava ser contada. “É uma história que pode
ser contada em qualquer cidade brasileira, pois onde há seres humanos,
há desigualdades e injustiças”, ele diz (CARVALHO, 2014). Valendo-se da
metáfora, Cavalcanti (2014) acrescenta: “A vida bandida ocorre em qualquer
lugar, só mudam as pessoas”.
Antes de ser um convite para poderes públicos, afirma o diretor, a
série televisiva VIDA BANDIDA é um convite para a própria sociedade
refletir sobre ela mesma que, nas suas palavras, “muitas vezes olha para
determinado indivíduo e o recrimina, sem perceber que todos somos reflexos
de vários estímulos que recebemos (ou não) ao longo da vida” (CARVALHO,
2014). Na mesma linha de pensamento, a produtora executiva vislumbra o
trabalho audiovisual em questão como sendo “um convite à reflexão dessa
vida bandida que vivemos, para o público e o privado. O social é carente de
entendimento do povo, pois não se concebe o público sem a participação do
povo!” (CAVALCANTI, 2014).
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Tais depoimentos convidam Humberto Mariotti (2000) que, em
seu texto Competitividade e Violência Estrutural, provoca o despertar
de que vários dos conflitos violentos dos tempos atuais resultam de
comportamentos humanos baseados no paradigma de exclusão. Para o
autor, tem prevalecido um comportamento de competitividade que, ao
contrário da teoria evolutiva de Darwin (em que o indivíduo compete para
sobreviver sem a necessidade de eliminar o outro) baseia-se na eliminação
do outro (considerado inimigo, adversário).
Mariotti (2000, p. 2) diz que a noção do outro como sendo adversário
desvia a sociedade da possibilidade de superar seu comportamento bélico.
No seu entendimento, o modelo de pensamento linear – modelo mental
do “ou/ou” e do “sim/não”7 – não abre caminho para o “meio termo”, de
modo que as pessoas passam a enxergar o outro pelo viés de “ou amigo
ou inimigo” e os acontecimentos pelo parâmetro de “certo ou errado” e
“bom ou mal”. Tudo isso, percebe-se, sempre na lógica da exclusão. Lógica
essa que confronta as vivências e experiências, vez que a lógica do “sim/
não” e do “ou/ou”, nos dizeres do autor, não satisfaz às situações postas na
vida cotidiana, notadamente aquelas relacionadas aos afetos e emoções
(geralmente dotados de contradições). Para satisfazer tais circunstâncias,
explica o autor, faz-se necessária a amplitude de um padrão de pensamento,
de modo a incluir os termos “talvez” e “e se?”. A isso ele denomina de padrão
mental de pensamento sistêmico, que significa lidar com valores e com a
aleatoriedade. Nas suas palavras, “um modelo de inclusão” (MARIOTTI,
2000, p. 2).
O modelo proposto pelo autor é do pensamento complexo, que
possibilita ao ser humano ampliar sua consciência e perceber que, numa
sociedade, é impossível existir sem o outro. Para Mariotti (2000), estamos
vivenciando um momento de violência estrutural pelo simples fato de
que o ser humano, ao invés de competir naturalmente, tem agido com
competitividade baseada na eliminação do outro. Citando Humberto
Maturana, ele ensina que “o outro precisa ser respeitado porque é o outro,
7

“[...] vivemos em uma cultura na qual predominam os valores gerados pela exclusão do modelo
mental predominante: ou eu ou o outro; ou venço ou sou vencido; ou elimino ou sou eliminado. Eis
a essência da competitividade. Ela é um valor produzido pelos nossos condicionamentos de base, e
desse modo é justificável (e justificada) por esses mesmos condicionamentos.” (MARIOTTI, 2000,
p.4)
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não por ser rico, erudito, porque é um grande técnico ou tem poder político
e econômico” (MATURANA apud MARIOTTI, 2000, p. 6-7).
E continua:
[...] Respeitá-lo significa reconhecer em primeiro lugar a sua
legitimidade como ser humano. Os demais atributos podem ser
importantes, mas vêm depois. Desrespeitar essa premissa é uma
violência. Nossas sociedades estão diante de um absurdo: somos
seres que, a despeito de precisarem tanto de inclusão, adotam
como preferencial um sistema de pensamento que é antes de mais
nada excludente. Essa — e não a competição em si — é a causa
básica da violência de nossa cultura. A competitividade é apenas
uma das muitas manifestações dessa violência estrutural, que nós
mesmos construímos e de cuja responsabilidade não podemos
fugir. (MATURANA apud MARIOTTI, 2000, p.6-7)

Tem-se a impressão de que o pensamento de Mariotti conecta, em
muitos aspectos, com o olhar de Marcelo Paes de Carvalho, para quem o
cinema/audiovisual é uma ferramenta social poderosíssima para a tomada
de uma consciência sobre a importância de olharmos com sensibilidade (e
despidos de preconceitos) para as pessoas que cruzam nossos caminhos.
Nas palavras do cineasta:
[...] as histórias de vida contadas em VIDA BANDIDA não são
histórias que surpreendem. São histórias vividas por muitos, mas
que muitas vezes, seja por vivermos uma vida atribulada, seja
por preconceito, olhamos para o outro lado, mesmo sabendo que
haverá, algum dia, uma consequência desastrosa para esse ato. O
grande despertar que o trabalho VIDA BANDIDA busca é o de
que ninguém nasce mau, de que somos frutos de todas as coisas
que vivemos na vida, sejam as boas, sejam as ruins, e de que
ainda estamos tão longe de alcançar uma justiça social mínima
(CARVALHO, 2014)8

Outro texto de Mariotti (2002), também oportuno para essa reflexão
é Os cinco saberes do pensamento complexo. Pontos de encontro entre as
8

No mesmo sentido, Cavalcanti (2014) entende que o grande despertar que a série televisiva
propiciará para a sociedade é a conscientização. Nas suas palavras, “o paradoxo de uma educação, já
disse James Baldwin, é exatamente isso: à medida em que uma pessoa amplia a consciência ela passa
a analisar, cuidadosamente, os fatos”.
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obras de Edgar Morin, Fernando Pessoa e outros escritores, notadamente
os apontamentos sobre o livro Ensaio Sobre a Cegueira de José Saramago.
Segundo o autor, Saramago questiona o pensamento único, provoca o
despertar de um sentido global e incentiva a retomada do pensamento
complexo, transdisciplinar, que, nos seus dizeres é uma maneira de visão
e de entendimento do mundo, expressada num comportamento que
questiona o padrão mental dominante: a cegueira (MARIOTTI, 2002, p.4).
Citando Edgar Morin, o estudioso explica:
[...] Trata-se de uma evidência marcante da realidade do complexo
que, como observa Morin, vem do latim complexus — aquilo que
é tecido junto. Como na metáfora moriniana: os fios compõem o
tapete; este só é tapete por causa dos fios; mas o que o constitui é
a relação entre os fios de sua contextura e o conjunto da tapeçaria.
(MORIN apud MARIOTTI, 2002, p.6)

Assim, abrir os olhos para uma VIDA BANDIDA é reconhecer uma
sociedade ainda competitiva (e movida pela exclusão) para, a partir disso,
desconstruir preconceitos, intolerâncias, medos, e desenvolver habilidades
(próprias do ser humano) capazes de acolher o outro. Talvez esse seja
o convite do trabalho audiovisual em questão: antes de julgar o outro (e
excluí-lo), reconhecê-lo nas suas fragilidades (e potencialidades). Quem
sabe esse seria um dos caminhos para minorar os conflitos humanos?

VOZES QUE COMPÕEM VIDA BANDIDA – UMA BREVE REFLEXÃO
SOCIAL
Da saída do roteiro para o set de gravação (Sousa-PB9, CajazeirasPB e Cachoeira dos Índios-PB) vivências e experiências dos realizadores
do piloto da série VIDA BANDIDA representam verdadeiros testemunhos
sobre famílias brasileiras desamparadas pelo poder estatal. Os depoimentos
de alguns integrantes da equipe técnica do trabalho em questão retratam
o universo sócio-geográfico-político da temática do trabalho audiovisual,
tanto numa visão nacional, quanto local, conforme se observa nas falas
9

Cidade do interior do Estado da Paraíba conhecida por conter um dos maiores aglomerados de
pegadas de Dinossauros do mundo.
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de Reginaldo Almeida Garça (assistente de logística) e Luan de Oliveira
(diretor de logística), respectivamente:
O piloto do projeto VIDA BANDIDA explicita todo o abandono de
uma comunidade geograficamente situada no sertão nordestino
e que pode ser encontrada em qualquer outra parte territorial do
nosso país, com os mesmos dramas sociais e familiares que por
alguns são fomentados, explorados e em determinados momentos
são maquiados quando convenientes. (GARÇA, 2015).
[...] O que mais me chamou a atenção no projeto Vida Bandida
foram as cenas gravadas na comunidade em Cajazeiras/PB. Ali
eu pude tocar em algumas expressões da Questão Social, desde a
organização da comunidade em torno de sua identidade cultural
até os caminhos da vida, em que muitos de nós somos obrigados
a escolher pela ausência de oportunidades para crescer como um
humano integral, como uma pessoa de direitos. (OLIVEIRA,
2015).

Pelo que se extrai das falas acima, a vivência no cenário de locação
do piloto da série propiciou/propicia inúmeras reflexões sobre uma
família brasileira, ainda com deficiências estruturais. Demonstram, ainda,
engajamento político e preocupação social, verdadeiro convite para se pensar
sobre a realidade brasileira face aos direitos fundamentais que a todos são
garantidos constitucionalmente. Ainda nas palavras de Luana de Oliveira
(2015), “o Vida Bandida pode propiciar para a sociedade o despertar dos
valores humanos de compaixão e de paz. Especialmente pode contribuir
para a formação de uma cultura de paz”
E nos dizeres de Reginaldo Garça:
[...] Penso que a questão social seja a consequência do verdadeiro
problema em nosso país que é a ausência do poder público em
áreas fundamentais, como saúde, moradia digna e educação
qualificada para auxiliar na formação de cidadãos consciente
e livres [...] Então, eu chego à conclusão de que mais que um
convite ao poder público, o Vida Bandida causa reflexões sobre
quais oportunidades estão, realmente, sendo dadas e para quem.
(GARÇA, 2015).

Percebe-se que as imagens registradas em VIDA BANDIDA
documentam fragmentos de deficiências de infraestrutura urbana, moradia
e saneamento básico, dentre outros traços de carências econômicas e sociais.
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Tudo isso será levado ao público por meio das artes e documenta, de certo,
uma faceta do sertão paraibano, a exemplo da cena em que as crianças
jogam bola em um campo de futebol inundado de esgoto. Outra cena foi
gravada em uma casa que não tinha energia elétrica e banheiro. Essa é a
realidade – é o cotidiano – de parte da comunidade que recebeu a equipe de
VIDA BANDIDA. É um cenário real retratado numa ficção (porque se trata
de um trabalho audiovisual ficcional, muito embora inspirado em fatos
reais). É uma ficção encenada num cenário real: região carente do Sertão
Paraibano. É uma contradição marcante apresentada ao público, por meio
das artes, que abre caminho para inúmeras reflexões em diversos campos do
conhecimento: social, econômico, educacional, jurídico, dentre outros. É o
conflito silencioso (pelo próprio cenário) dentro de um trabalho audiovisual
com temática de conflito, cuja metáfora é justamente essa: a vida é, sim,
injusta (bandida).
Para o preparador de elenco, Maycon de Carvalho (2015), o grande
despertar da experiência trazida com VIDA BANDIDA foi olhar para as
crianças e adolescentes com sinceridade e entender que é necessário
encontrarmos politicas públicas eficientes para o enfrentamento da
violência e do abuso em nossa juventude. Nas suas palavras, “uma escola
pública, o serviço de saúde e uma série de carências provocam um despertar
de temas adormecidos e recorrentes na fala de indignação da população”
(CARVALHO, 2015).
Vale lembrar que, classificados como direitos sociais, os direitos de
acesso à saúde, educação e moradia compreendem garantias básicas do
ser humano e estão relacionados à intervenção do Estado para assegurar
a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana, ao menos o
mínimo necessário para seu gozo.
É sabido que o processo das garantias fundamentais é histórico.
Por meio de reivindicações a partir de experiências de desrespeito aos
direitos é que as Declarações Universais foram construídas, assim como as
Cartas Constituintes10. Por séculos as normas que hoje definem os direitos
10

Vale lembrar que com o advento da Constituição de 1988 foram promulgados atos internacionais
relativos à garantia de direitos sociais, em especial, o Pacto internacional sobre direitos econômicos,
sociais e culturais de 1966 (Decreto n. 591 de 1992) e o Protocolo adicional à Convenção americana
sobre direitos humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais – Pacto de San
Salvador – de 1988 (Decreto n. 3.321 de 1999). Tais documentos representam a participação do
Brasil em um esforço internacional para a promoção da dignidade humana.

438 |

Eliene Rodrigues de Oliveira, Janeide Albuquerque Cavalcanti, Marcelo Paes de Carvalho, Luisa
Albuquerque Cavalcanti

fundamentais foram se estruturando, se modificando, simbolizando,
portanto, os direitos fundamentais hoje difundidos, conquistas históricas.
Ingo Wolfgang Sarlet, no ensaio Os Direitos Sociais como direitos
fundamentais: contributo para um balanço dos vinte anos da Constituição
Federal de 1988, considera que a problemática da eficácia e efetividade dos
direitos fundamentais sociais é um dos temas mais debatidos na doutrina
e jurisprudência constitucional brasileira nos dias atuais. Para o autor,
existem doutrinadores que negam a condição de autenticidade dos direitos
sociais como sendo direitos fundamentais (o conteúdo do regime jurídico,
bem como a aplicação do mesmo) motivo que reafirma a necessidade de
uma leitura constitucionalmente adequada da fundamentação (filosófica)
e da fundamentalidade do conteúdo dos direitos sociais, no tocante à
Constituição Federal de 1998.
Sarlet explica que o Poder Constituinte de 1988, ao reconhecer os
direitos sociais como sendo um conjunto heterogêneo (e abrangente) de
direitos fundamentais dificultou a própria compreensão do que são os
direitos sociais. Para o autor, os direitos fundamentais somente podem ser
considerados verdadeiramente fundamentais quando (e na medida em que)
lhes são reconhecidos (e assegurados) um regime jurídico privilegiado no
contexto constitucional.
Nesse sentido, Rodrigo Vitorino Souza Alves, em seu texto
Constitucionalismo brasileiro e direitos fundamentais: um breve panorama
histórico, acompanha Bobbio e considera a Constituição Federal de 1988
a melhor produção normativa da história brasileira no tocante à tutela
jurídica de direitos fundamentais para a vida humana digna, os quais, nos
seus dizeres “são considerados de aplicabilidade imediata. Entretanto, em
termos de efetividade, isto é, de eficácia social, resta um longo caminho a
ser percorrido”.
Paula Piovesan, em seu artigo DIREITOS HUMANOS GLOBAIS,
JUSTIÇA INTERNACIONAL E O BRASILI, aponta que, no Brasil, o
processo de incorporação do Direito Internacional dos Direitos Humanos
é decorrente do processo de democratização iniciado em 1985. Ensina a
autora que as inovações inseridas pela Carta de 1988 – notadamente os
Direitos Humanos, como princípio orientador das relações internacionais
– foram imprescindíveis para a incorporação dos mecanismos de proteção
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dos direitos humanos (PIOVESAN, 2000, p.100). Ainda, nas palavras da
autora,
além das inovações constitucionais, acrescente-se a necessidade
do Estado brasileiro de reorganizar sua agenda internacional,
de modo mais condizente com as transformações internas
decorrentes do processo de democratização. Este esforço se
conjuga com o objetivo de compor uma imagem mais positiva
do Estado brasileiro no contexto internacional, como país
respeitador e garantidor dos direitos humanos. Adicione-se que
a subscrição do Brasil aos tratados internacionais de direitos
humanos simboliza ainda o aceite do Brasil para com a ideia
contemporânea de globalização dos direitos humanos, bem
como para com a ideia da legitimidade das preocupações da
comunidade internacional no tocante à matéria. (PIOVESAN,
2000, p. 101).

Por tudo isso, VIDA BANDIDA representa mais um espaço de reflexão
sobre o direito ao acesso à saúde, à moradia e à educação, que continua
estampado no papel, mas não tem se efetivado nos rincões brasileiros. Serve
o trabalho audiovisual em questão para aguçar o debate sobre o abismo entre
o rol de garantias e direitos fundamentais (e humanos) e a sua aplicabilidade
e, quiçá, possibilitar o despertar de novas formas de interpretação da
constituição, para que os lidadores jurídicos11 não diminuam a força dos
princípios constitucionais e/ou atuem em meros procedimentos processuais
legais calcados em argumentos vazios ou em argumentos que visem apenas
o “embate” (contencioso) entre as partes legais.

O CORDEL VIDA BANDIDA (2014)
Desde minha tenra idade, em dias de feiras livres, assistia muito
poetas declamadores de livretos de cordéis e ali comprava
“versos” de José Pacheco, Leandro Gomes de Barros, João
Martins de Athayde e outros, vindo em seguida adquirir o livro
11

Termo inspirado na fala do professor Dr. Luiz Gonzaga Silva Adolfo que coordenou o grupo
Direito, Arte e Cultura junto ao I Encontro Internacional de Direitos Culturais – UNIFOR (2012)
e, no ensejo, disse que prefere falar em “lidadores do direito” em vez de “operadores do direito”,
pois, segundo ele, os profissionais jurídicos não podem operar, mas construir.
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Brasil Caboclo, quando um dia declamei em pleno congresso de
violeiros de Campina Grande “Confissão de Cabôco” de Zé da
Luz. Além da literatura de cordel tive influencias nas poesias de
Catulo da Paixão Cearense, Paulo Setubal, Luiz Dantas Quezado,
José Laurentino, Chico Pedrosa e as músicas do rei do baião Luiz
Gonzaga. Publiquei o livro Enigmas e Cicatrizes e tenho mais de
20 cordéis publicados (AMADOR, 2015).

E dessa trajetória de vivências e experiências literárias (e da vivência
no processo criativo do piloto da série em questão) nasceu o Cordel VIDA
BANDIDA: o primeiro desdobramento artístico do piloto da série televisiva
de mesmo nome. Logo após as gravações do piloto da série VIDA BANDIDA,
que aconteceram em dezembro de 2014, o poeta e ativista cultural Nivaldo
Amador12 concebeu os escritos populares inspirados no roteiro da série. E
uma releitura do seriado sob os olhares de um nordestino – que participou
do curso de formação e teve a experiência sensível no set de gravação –
apresenta personagens definidos que convidam a sociedade para mais uma
reflexão, agora, em formato de literatura popular. É o que o poeta popular
revela:
Como uma paixão ou mesmo instinto sempre tenho me inspirado
em tudo que tenha roteiro que possa ser historiado, deixando fácil
de ser compreendido, com uma linguagem fácil e popular. Não
foi diferente com o roteiro da série “Vida Bandida”, do cineasta
Marcelo Paes de Carvalho, mais com intuito de distribuir com
toda a equipe de produção (AMADOR, 2015)

E mais uma vez o slogan de VIDA BANDIDA convida o público para
adentrar na história de duas crianças pobres, reféns da falta de recursos
econômicos e de estabilidade emocional familiar. E mais uma vez o slogan de
tantas vidas injustas convida o público para a descida dos véus das injustiças
e para refletir sobre as mazelas sociais. E assim, o cordel inicia “A vida é feita
de escolhas / E numa escolha, vivemos. / Enfrentamos consequências, / Que
resultam o que crescemos. / Cada cabeça, uma sentença,/Das escolhas que
fazemos. [...]” (AMADOR, 2015).
Não se pretende com este tópico analisar o Cordel, mas apenas
apresentá-lo ao leitor e tentar demonstrar a importância de um trabalho
12

Que integrou a equipe técnica do trabalho em questão.
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artístico que gera novos trabalhos artísticos. É sabido que cada linguagem
artística tem um formato, que o mesmo tema gera infinitas possibilidades de
criações (ainda que numa mesma linguagem artística). E isso é muito rico
pela diversidade de possibilidades de pulverização de uma mesma temática.
No caso em tela, claro está, trata-se de outra linguagem artística: do roteiro
cinematográfico para a literatura de cordel.
Nesse sentido, é importante revelar ao leitor que os versos do Cordel
que seguem aos versos supracitados sinalizam a ambiência do lugar onde o
episódio inicia, mas com um dado novo que, parece-nos, sofreu a influência
do próprio cenário da locação das gravações do piloto da série, no que
se refere às deficiências estruturais, a exemplo da falta de saneamento
básico. Em outras palavras, tem-se a impressão de que a vivência do poeta
Nivaldo Amador no set de gravação serviu de inspiração para o cordelista
ressignificar a ambiência do roteiro cinematográfico, trazendo para a
literatura de cordel um dado novo, qual seja: o lixão. Trata-se do verso “em
um lixão deste mundo”. O roteiro da série apresenta que o cenário inicial
é um campo de futebol. E agora, no Cordel, o poeta Amador caracteriza
o campo de futebol como sendo um lugar pobre. Ilustra-se: “Em um lixão
deste mundo / Neste Brasil de Brasís;/ Num campinho / de pelada / Sem ter
regras, nem juiz, / Meninos brincam de bola” (AMADOR, 2015)13.
Na sequência, o poeta apresenta os protagonistas – as crianças
Gabriel e Michael – e com maestria já informa ao público duas personagens
invisíveis e alvo de preconceitos de grande parte da sociedade atual: as
travestis e as prostitutas. No caso em tela, representados por Brenda e Rose,
conforme se apresenta14:
“Já no beco da Favela, / Passam em frente a um Salão,/ Quando
Brenda num psiu, / Pergunta: - Michael e então, / Cadê sua
mãe menino? / Ele responde: Sei não!/ Brenda é um travesti,/
Que acolher, / Sempre quer./ E a mãe de Michael é Rose,/ Uma
sofredora mulher,/ Pobre, viciada, alcoólatra,/ Sem ter escolha
qualquer./ Lá vão esses dois meninos,/ Um do outro tagarela/
13

14

Trecho extraído da Página Oficina VIDA BANDIDA: “No dia que chegamos para gravar as cenas
neste campinho de futebol, ele estava completamente coberto de esgoto, a céu aberto. E esta é a única
opção de lazer para crianças e jovens no bairro, um campo que na verdade é apenas um descampado
com 2 pedaços de madeira para chamar de gol. Estas são as opções de lazer que estamos oferecendo
aos nossos jovens... Aqueles que esperamos que sejam o futuro da nossa nação.” (VIDA, 2015)
Cópia da íntegra do texto Cordel VIDA BANDIDA encontra-se no item “Anexo” deste artigo.
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Frente o lar de Gabriel,/ Se despedem sem querela,/ Quando sua
mãe Berenice,/ Se debruça na janela./ Interrompendo a conversa,/
Berenice grita e brada: / Que não quer essa amizade, / Que pra ela
não agrada,/ Dizendo que a mãe de Michael/ É devassa e viciada.”
(AMADOR, 2015)

E por aí o Cordel VIDA BANDIDA vai meandro adentro nos dramas
das personagens apresentadas na série, a exemplo do tráfico de drogas e
das crianças que, reféns de problemas sociais, já nascem em comunidades
precárias. Crianças, a quem são oferecidas poucas possibilidades de escolha
para uma melhor formação humana (e condições de vida). É o que ilustra
trecho do Cordel a citar a contradição de vida dos menores Michael e
Gabriel:
“Com oito anos depois / A favela tem comando. / Vira o império
das drogas, / Com Michael no contrabando / E a Agente Tutelar,
/ Quer vir tirá-lo bando. / E na frente das escolas, / Michael e
Gabriel são bons./ Um vende drogas com força, / O outro bala e
bombons. / Dois partidos diferentes, / Dois amigos daemons. /
Cada um no seu oficio, / Cada missão uma escolha. / Por falta de
assistência / De uma opção caolha.” (AMADOR, 2015)

Em seu texto Uma Ideia de Justiça na Literatura de Cordel do Nordeste
Brasileiro os pesquisadores Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Jamilla de Paulla
dos Santos apresentam um rico estudo sobre a importância da literatura
de cordel do Nordeste brasileiro para a construção de uma crítica social e
jurídica de transformação. No texto, os autores revelam que as produções
culturais populares desempenham uma importante função social,
especialmente nas comunidades mais carentes, conforme se vê:
[...] A denominada literatura de cordel, [...] tem inspirações já de
séculos e se consagra como um meio bastante louvável de levar
reflexão crítica e cultura a uma parcela da população, mormente
aos menos favorecidos economicamente, que muitas vezes
não têm acesso a outras manifestações culturais mais custosas.
(ADOLFO; SANTOS; 2012, p.11)

Assim, o trabalho do poeta Amador, para além da própria temática
que o impulsiona, é um convite para se pensar sobre a importância das
várias linguagens para tratar de um mesmo tema. No caso em tela, para
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a tomada de consciência e socialização do(s) despertar(es) que o trabalho
audiovisual VIDA BANDIDA propõe.

VIDA BANDIDA – UMA CONEXÃO COM OS ESTUDOS DE
DIREITO & ARTE
Pesquisadores têm publicado livros e artigos sobre suas vivências e
experiências acerca do fenômeno Direito & Cinema, que tem despontado
no campo jurídico no Brasil, em especial, nas Escolas de Direito, com as
quais o pesquisador (observador) está envolvido. Alguns trabalhos têm
demonstrado iniciativas inovadoras de professores em sala de aula, valendose do cinema como ferramenta pedagógica. Seja como for, o que se pode
observar é que o Cinema tem articulado de muitas maneiras quantos sejam
os usos que dele façam.
Neste trabalho que ora se apresenta, o Cinema está ligado no contexto
do Direito, como se o encontro dos dois fosse uma ponte de experiências
para a construção e transmissão de saberes, utilizando a expressão “saber
sensível”15. Em outras palavras, o nascedouro do piloto da série televisiva
VIDA BANDIDA se deu no âmbito de uma Instituição de Ensino Superior,
cuja equipe integrou 10 (dez) acadêmicos de Direito. Por outro lado, a própria
temática da série em questão, como já mencionado, dialoga fortemente com
o universo jurídico, vez que tem na essência o despertar pelas lutas em prol
dos direitos humanos.
Assim, o debate é particularmente relevante no presente tópico, que
passamos a tecer algumas breves considerações:
Lançado em maio de 2015, o trailer do piloto da série VIDA BANDIDA
apresenta imagens que sinalizam assuntos tidos de difíceis soluções: drogas,
prostituição, homossexualismo, violência, pobreza e intolerância religiosa.
Para os iniciados em Direito & Cinema, especialmente aqueles que
lidam em sala de aula com filmes para trabalhar temáticas jurídicas, as
breves imagens do trailer representam um farto material a ser estudado.

15

Extraída do texto O Sentido dos Sentidos. A Educação (Do) Sensível de João Francisco Duarte Jr.
(2001).
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Para o campo do Direito & Música16, linha de estudos de Direito &
Artes ainda pouco explorada, a letra da música apresentada no trailer é um
convite para o mergulho nesse campo.
A música “Cabidela” (2012), concebida pelo grupo musical Seu Pereira
e Coletivo 401, marca presença no trailer VIDA BANDIDA, conforme trecho
de letra:
Cheiro de sangue, rastro de bala / Não me abala tanto quanto
uma família com fome / Pra matar a fome, o homem mata um
leão por dia / Por muito menos mata um homem / Tá faltando
leão no sertão / Tá faltando leão na favela / Tá faltando leão no
subúrbio / O povo tá matando cachorro a grito, gato, cadela / A

16

Vladmir Passos de Freitas (2011), em seu artigo Direito e música é tema rico e pouco explorado,
cita a estreia do programa “Direito é Música” na rádio da UFMG (2007) como sendo uma louvável
exceção de instrumentos pedagógicos do ensino jurídico pautada na criatividade. Para o autor, é de
costume as pesquisas acadêmicas (TCC, dissertações e teses) nortearem sobre assuntos amplamente
debatidos e, por vezes, reproduzirem os escritos anteriores sem ampliar reflexões. Freitas (2011)
desconhece estudos sobre a música popular brasileira e o Direito e considera um vasto caminho
para ser explorado via paralelo de letras/canções e a aplicação do Direito, como, por exemplo, a
partir das músicas “Cabocla Tereza” (1940) de Raul Torres e João Pacífico; “Saudosa Maloca” (1951),
“O casamento do Moacir” (1967) e “Vide verso meu endereço” (1975) de Adoniram Barbosa; “O
pequeno burguês” (1969) de Martinho da Vila; “Charles anjo 45” (1969) de Jorge Benjor; “Acorda
amor” (1974) de Chico Buarque, dentre outras.
Nas suas palavras, para além de ser um estudo prazeroso que enriquecerá a cultural jurídica, vale
observar que “a música sempre exteriorizou aspectos ligados ao Direito. E as referências foram se
alterando à medida que o Brasil e o mundo mudavam” (FREITAS, 2011).
Em 2012, o blog Direito na Música – que relata notícias do projeto de extensão de mesmo nome,
conduzido pelos cursos de Música e de Direito da Universidade Federal de Sergipe (UFS), divulgou
o artigo DIREITO E MÚSICA: dois caminhos e um só rumo inspirado no livro Uma metáfora: a
música e direito escrito pela professora Dra. Mônica Sette Lopes. Segundo nota de apresentação
do projeto, a ideia é suscitar à comunidade acadêmica debates e reflexões sobre temáticas que
permeiam o universo musical, a exemplo de direitos autorais, violência e discriminação. Uma das
expectativas é a inserção do projeto nos programas jornalísticos da Rádio da Universidade Federal
de Sergipe (DIREITO UFS, 2012).
É possível perceber que o formato do trabalho, especialmente o programa de rádio, dialoga com
o trabalho iniciado na Universidade Federal de Minas Gerais, e que as iniciativas pioneiras se
transformam em fontes ‘mestras’ para a geração de outros trabalhos em outras instituições (cada
qual com suas especificidades, realidades e demandas locais).
Outra iniciativa que merece destaque é o projeto Samba no Direito, idealizado por Carmela Grüne,
que busca, por meio do samba, aproximar a população ao universo jurídico, conforme livro Samba
no Pé & Direito na Cabeça recém-publicado pela Editora Saraiva. Nas palavras da autora, em nota
jornalística do Diário do Nordeste (2012), a motivação para esse trabalho é “o desejo de ver o
conhecimento jurídico popularizado como agente reativo da cidadania, combatente da inexistência
social e do sentimento de nadificação” (GRUNE apud DIÁRIO DO NORDESTE, 2012).
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moela tá roncando, o cano deu o disparo/ É bala comendo gente,
é gente comendo barro / É barro, é lama preta, é berro de mãe
aflita - Será que morreu de morte matada ou morte morrida?/
A vida continua na próxima esquina / Carreira de pivete, de
cocaína / Pipoco de carabina / Foco na carnificina / O medo se
dissemina / O analista examina /Lampião e lamparina / Morte e
vida Severina [...] Cheiro de sangue, cheiro de sangue, cheiro de
sangue / Do churrasco mal passado de Zé / Cheiro de sangue,
cheiro de sangue, cheiro de sangue / Do picado de Dona Tereza
/ Cheiro de sangue, cheiro de sangue, cheiro de sangue / Da
galinha cabidela dela Cheiro de sangue, cheiro de sangue, cheiro
de sangue / Com vinagre cozinhando na panela.

A letra conduz o leitor/espectador ao universo da violência, cujos
protagonistas, geralmente, acabam por frequentar os corredores forenses
(e ambientes policiais). A letra da música apresenta elementos (por vezes
cinestésicos) que conduzem o público a sensações imagéticas de uma
ambiência violenta, de um cotidiano miserável, de uma vida tribulada, a
exemplo das expressões “cheiro de sangue”; “rastro de bala”; “família com
fome”; “Morte e Vida Severina” e “medo se dissemina”. A repetição do termo
“cheiro de sangue”, de certo modo, faz uma metáfora do enraizamento (que
se alastra) de tantas mazelas sociais no nosso país.
Outro aspecto interessante acerca do movimento Direito & Cinema
é a vivência e experiência dos acadêmicos de Direito da Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG), campus Sousa-PB, junto ao curso de
formação em audiovisual e, especialmente, no set de gravação do piloto da
série em questão.
Para a assistente de câmera e acadêmica do 7º Período de Direito
da referida Instituição, Andressa Silva Marques, o que mais lhe chamou
a atenção no trabalho em questão foi a temática (a desigualdade social) e
o modo como ela foi desenvolvida no ambiente da comunidade escolhida
para ser a locação. Nos seus dizeres, vislumbrar a interseção entre o Cinema
e o Direito
[...] foi uma forma ainda melhor de aprender e se humanizar, pois,
na universidade, vemos apenas o lado teórico de muitos temas
que foi abordado no piloto da série, como o Direito Penal, os
Direitos Humanos e outros. Assim, inseridos nas universidades,
apesar de estudarmos sobre esses assuntos, ficamos um pouco
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longe da realidade das coisas. Trabalhar nesse projeto, sabendo
que grande parte dos acontecimentos ali atuados é uma realidade
de muita parte da população, é uma forma de nos aproximar e
nos humanizar ainda mais sobre o direito, quando este pode ser
apenas um método mecânico de aprender. (MARQUES, 2015)

E acrescenta:
[...] é possível fazer uma grande relação do piloto da série
com diversos assuntos que é visto na universidade, o mais
predominante, no entanto, são os direitos humanos, já que, na
série, grande parte dos personagens não vivem em condições
muito adequadas. É visto, também, a questão das drogas e como
esse pode afetar a vida dos jovens que vivem nesse ambiente.
Enfim, o piloto da série tem muita referência ao que aprendemos
dentro do âmbito acadêmico de direito. (MARQUES, 20015)

Para Nathália de Morais Nogueira, bacharel em Direito pela
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG),17 que atuou na
assistência de roteiro, a sua decisão em integrar a equipe se deu pelo
interesse na construção da narrativa que retrata o homem por seu lado mais
humano e imperfeito (NOGUEIRA, 2015). Para a acadêmica, a vivência (e
experiência) de lidar, na prática, com o processo criativo de um trabalho
artístico que aborda questões sociais e jurídicas foi de imenso valor pela
oportunidade de
[...] integrar um grupo genuinamente interessado em levantar
questões sociais importantes, que muitas vezes são transmitidas
sob uma ótica amena, talvez como subterfúgio para afastar da
realidade. Na contramão desse argumento, a série Vida Bandida
em momento algum busca se afastar do retrato fidedigno,
mantendo-se repleta de problemáticas importantes e valorosas
no mundo jurídico e social. Acredito que o audiovisual (assim
como a literatura) consegue comunicar-se de modo mais eficaz
com as pessoas desde que ele se proponha a retratar de modo
fidedigno, compromisso esse feito na série. (NOGUEIRA, 2015)

Segundo Nogueira (2015) é possível identificar nas aulas de Direito
algumas passagens envolvendo a temática da série, notadamente o Direito
17

Na época do processo criativo em questão, Nathália de Morais Nogueira cursava o 10º Período de
Direito.
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de Família e o Direito Penal. Ambos, segundo a aluna, envolvem eixos
presentes no trabalho artística VIDA BANDIDA, a exemplo da abordagem
de crianças e seu respectivo desamparo social. A criminologia também, ela
diz, “é colocada em perspectiva, visto que na série há toda uma estruturação
motivacional do protagonista e demais personagens que se envolvem com
o universo do crime.” (NOGUEIRA, 2015). E acrescenta o seu grande
despertar com a vivência: “A desconstrução dos papeis pré-determinados é
um “despertar” importante para a sociedade, desmistificando os estereótipos
e conceitos equívocos presentes na cabeça de muitos” (NOGUEIRA, 2015).
Os depoimentos demonstram a grande contribuição, em termos de
formação jurídica, advinda da experiência criativa no trabalho audiovisual
da série VIDA BANDIDA. Acrescenta-se, aqui, um relato de Maycon de
Carvalho, preparador de elenco e acadêmico do 2ª período de Direito da
mesma Instituição:
Sem dúvidas isso de fato é mais valoroso em termos de ação
e divulgação das condições dos processos sociais que são
enfrentados nos tribunais da vida. E falta o Direito, o estudante,
o professor, a instituição de ensino, enxergarem que existe nessa
metodologia Direito & Cinema, uma forma pratica e teórica de
entendimento das questões jurídicas. Creio o que se assemelha
o piloto da série e a sala de aula é o preconceito. Em ambos os
lugares existe uma divisão social, uma divisão intelectual...
(CARVALHO, 2015)

E revela uma vivência em sala de aula:
Uma vez, na aula um professor de Direito expos seu pensamento
em relação a maioridade penal, usando um argumento
estritamente preconceituoso, lembrei logo da série vida bandida,
pois o enredo é justamente a vida de dois adolescentes que ficam
à mercê das condições sociais e de politicas publicas para os
pobres. Tanto na ficção e como na sala de aula o preconceito surge
por pensamentos sem uma coerência e imparcialidade como de
fato a justiça deve ser.

Além de vivenciar a construção de um produto artístico e aprender a
fazer audiovisual no sertão, foi o sentido social que o roteiro propõe, mostrar
que independente de onde a história aconteça, ela será real e que precisará
ser encarada de fato pelo publico e pelo poder publico. (CARVALHO, 2015)
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Se a proposta de VIDA BANDIDA é provocar o despertar e não
simplesmente levar uma mensagem pronta, os depoimentos apresentados
neste tópico ampliam a percepção sobre a relação entre Direito & Cinema e
apresentam um outro substrato para a contribuição de uma linha de estudos
ainda incipiente nas Escolas de Direito no Brasil: a comunhão entre teoria e
prática (no campo de interseção entre os dois saberes em questão). No caso,
reflexões teóricas a partir da própria vivência artística, num cenário real e
ainda com deficiências estruturais básicas para a formação de vidas dignas
(aos moldes dos direitos básicos garantidos pela Constituição Cidadã).
Nesse sentido, uma das grandes contribuições do projeto VIDA
BANDIDA é seu caráter de pulverizar saber sensível em várias frentes do
campo de formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A série televisiva abre caminho para inúmeras reflexões, especialmente
nos fazendo lembrar que muitos direitos que hoje estão amparados pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ainda estão no
mundo ideal.
Que o desassossego que o trabalho audiovisual desperta, sirva para a
conscientização transformadora do potencial ético (e jurídico) no sentido
de renovação de crenças para enxergar o próximo com sensibilidade e
amorosidade, bem como de valores na materialização dos direitos humanos.
Que eles saiam do papel. Que mais trabalhos artísticos possam registrar
mazelas sociais e servir de alerta para o não esquecimento de que os direitos
humanos são conquistas históricas. Portanto, há muitas conquistas a serem
alcançadas e o poder transformador das artes é de grande valia para esse
processo.
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ANEXO – CORDEL VIDA BANDIDA
A vida é feita de escolhas
E numa escolha, vivemos.
Enfrentamos consequências,
Que resultam o que crescemos.
Cada cabeça, uma sentença,
Das escolhas que fazemos.

Eram cinco sem camisas,
Contra cinco encamisados;
,Pés descalços, pé na bola
Todos juntos, misturados.
Só que Gabriel e Michael,
No campo eram destacados.

A vida é feita de escolhas,
De resistência e pronúncia;
Quem vive sem opção,
Sempre é refém de denúncia,
Caminhos indefinidos -,
Cada escolha uma renúncia.

Michael dribla dois ou três
E o goleiro se prepara,
Numa trave com dois ganchos
E de travessa uma vara.
Quando a bola estufa a rede...
- Foi de Michael, tá na cara!

Pois se tenho cem caminhos,
Somente um me promove!
Tantas escolhas nefastas,
Quando uma me comove,
Só pra viver com saudade
Das outros noventa e nove.

Gritam gol e Michael vibra
Quando corre Gabriel,
Gritando e abraçando,
O seu amigo fiel
E depois saem abraçados
Comemorando o “painel”.

Pois vou contar uma história
Cheia de cisma e procelas,
Onde o mundo compressor,
Cria sadismo e querelas;
Escolhas, sem opções.
Escolha, por falta delas.

Já no beco da Favela,
Passam em frente a um Salão,
Quando Brenda num psiu,
Pergunta: - Michael e então,
Cadê sua mãe menino?
Ele responde: Sei não!

Em um lixão deste mundo
Neste Brasil de Brasís;
Num campinho de pelada
Sem ter regras, nem juiz,
Meninos brincam de bola,
Fazendo um mundo feliz

Brenda é um travesti,
Que acolher, sempre quer.
E a mãe de Michael é Rose,
Uma sofredora mulher,
Pobre, viciada, alcoólatra,
Sem ter escolha qualquer.
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Lá vão esses dois meninos,
Um do outro tagarela
Frente o lar de Gabriel,
Se despedem sem querela,
Quando sua mãe Berenice,
Se debruça na janela.
Interrompendo a conversa,
Berenice grita e brada:
Que não quer essa amizade,
Que pra ela não agrada,
Dizendo que a mãe de Michael
É devassa e viciada.
Ameaça Gabriel,
Já lhe dando de bandeja,
Não ter mais direito a bola,
Ir com ela pra igreja.
- Não quero essa amizade
Aonde quer que esteja!
Michael sai sem entender
Mas mesmo assim se comporta,
Vai chegando em sua casa,
Numa rua feia e torta
Vê sua mãe discutindo,
Com uma negra, na porta.
Essa moça bem vestida,
É a Agente Tutelar,
Que insiste na conversa,
Que é pra Rose melhorar,
“Seria bom pra seu filho”,
Quando vê Michael chegar.
Com a camisa no ombro,

Entra na pobre choupana,
Tendo ali um sofá velho,
Vendo a vida desumana:
Uma Tv de 14
E uma garrafa de cana.
Quando abre a geladeira,
Que só tem neve de gelo,
Escuta uma conversa,
De busca de amor e zelo.
Seus olhos prova uma lágrima.
Só de briga e desmantelo.
Já de noite Michael estuda
Sua tarefa e descansa,
A mãe de ressaca acorda,
Tristonho ele faz cobrança,
Que quer ganhar uma bola,
Para o dia da criança.
Rose entra em desespero
Num desajuste fatal;
Uma aidética, sem dinheiro,
Sem diálogo e sem aval;
Não quer mais que Michael estude,
Se revolta e passa mal.
Nervosa, manda o menino
Se virar vendendo bala;
Pega um saco com um pó branco
Faz um canudo e inala,
Faz careta e se esparrama,
No sofá de sua sala.
Solfejando para o banheiro,
O seu hino preferido,
Michael canta, quando escuta,
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Uns estrondos, um estampido...
É invasão em sua casa,
Por traficante e bandido.
Vieram acertar com Rose
A “paga” de uma bolada,
Das drogas que consumia,
Pra resolver a parada,
Não encontrando dinheiro,
Rose foi assassinada.
Michael foi ameaçado
Por esta vida bandida,
Miraram sua cabeça
Mas recuaram, em seguida.
Ai Michael chega na sala
E encontra Rose sem vida.
Brenda chega, abraça Rose
E depois chega a Agente,
Ficam os três abraçados,
Num silêncio renitente,
Somente Michael soluça,
No meio daquela gente.
Michael órfão, mundo aberto,
Guetos de fúria e procela.
Quando Deus fecha uma porta,
Deixa aberto duas janelas,
Que a vida é feita de escolhas,
Ou senão da falta delas.
Com oito anos depois
A favela tem comando.
Vira o império das drogas,
Com Michael no contrabando
E a Agente Tutelar,
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Quer vir tirá-lo bando.
E na frente das escolas,
Michael e Gabriel são bons.
Um vende drogas com força,
O outro bala e bombons.
Dois partidos diferentes,
Dois amigos daemons.
Cada um no seu oficio,
Cada missão uma escolha.
Por falta de assistência
De uma opção caolha.
Dois caminhos, com sentenças,
Soprando o vento, qual folha.
Só que a mãe de Gabriel,
Tá enferma com CA,
Precisando de remédio;
Mas, sua fé é rezar.
Michael logo é sabedor,
Lhe traz grana pra ajudar.
E Berenice renega
Quando Michael lhe oferece;
Diz que é dinheiro sujo
E Gabriel lhe obedece;
Ver a mãe morrendo à mingua,
Quando tudo favorece.
E naquele submundo
De baleiro e traficante,
Chega um dia Gabriel
De seu trabalho ambulante.
Vê a mãe já quase sem vida,
Sob missão protestante.
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Grita, corre e lhe socorre,
Entre cristãos protestando.
Com a mãe nos braços sai,
Quando vem Michael com o bando;
Grita Gabriel: Me ajuda...
Michael: Deixe, qu’eu comando.
Ali com a arma em punho,
Esbraveja e se atreve;
Já vai rendendo um taxista,
Fazendo ele ser mais breve,
Com destino ao hospital;
Chegando lá, tá em greve.
Pra que pagamos impostos
Quando não há assistência?
Porque tem tanta injustiça,
Tanto suborno e carência?
Por isso se faz “justiça”,

Ser meio de sobrevivência!
Brasil da desigualdade,
Dessa, “Vida Louca Vida”.
Violência é o alimento,
De uma pátria reprimida,
Que vive sangue e tragédia,
Vivendo a Vida Bandida.
Sem escolha ou opção
Toda estrada é comprida:
Desgoverno, desrespeito,
De regime genocida.
Não sei se na força bruta,
O mundo sai da disputa
Ou vira “Vida Bandida”.
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POSFÁCIO

O positivismo normativista impôs a redução do direito às normas
jurídicas, rejeitando suas dimensões fática e axiológica. Em nome de uma
suposta pureza metodológica, foram expurgados da Ciência do direito
quaisquer outros elementos culturais, bem como os valores, estes considerados
como insuscetíveis de justificação racional. A tarefa da Ciência jurídica foi
limitada à atividade de descrição dos sentidos possíveis dos textos normativos,
desvinculada tal descrição da formulação de juízos axiológicos. Nesse
contexto, a aplicação do direito foi explicada como uma operação lógicodedutiva, efetuada mediante subsunção silogística pela qual seria revelada a
solução jurídica correta. A cisão operada pelo positivismo normativista entre
direito e outras manifestações culturais resultou na noção de que direito e arte
não possuem qualquer relação e que, qualquer tentativa de estabelecimento
de relação desta natureza corresponderia a uma contaminação irracional da
pureza metodológica da Ciência jurídica.
Diferentemente do que apregoa o positivismo normativista,
interpretar a norma jurídica não significa apenas explicar descritivamente
os sentidos possíveis desta, mas compreendê-la em seu aspecto valorativo. A
interpretação/aplicação das normas jurídicas, além da formulação de juízos
de realidade, depende, igualmente, de juízos de valor aptos a revelarem os
valores contidos nas normas jurídicas. Estes juízos axiológicos formulados
no ato de interpretação/aplicação do direito são passíveis de justificação
mediante argumentação racional. O resgate dos valores para o âmbito da
ciência jurídica, o qual configura ruptura com o positivismo normativista
e constitui fundamento do neopositivismo, permitiu a reaproximação do
direito com outras formas de manifestação cultural, entre as quais a arte.
A construção de norma jurídica, resultante da interpretação/aplicação
de normas jurídicas de hierarquia superior, consiste em manifestação
artística, o que, implica dizer que a norma jurídica é obra de arte. Esta já era
a lição de Ulpiano, baseado em Celso, ao definir o direito como “ars boni et
Posfácio
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aequi”. 1 Não surpreende, pois, que, na mitologia grega, as Musas, entidades
divinas que inspiram as artes, sejam irmãs da deusa Diké, que simboliza
o direito, todas filhas de Zeus. As musas são filhas da deusa Mnemosine,
personificação da memória, razão pela qual as artes são capazes de eternizar
seus criadores. Já Diké é filha de Têmis, divindade que personifica a Justiça,
o sendo incessante o desejo da filha de realizar os anseios maternos.
A concretização de direitos, enquanto manifestação artística, envolve
uma tensão permanente das forças apolínea e dionisíaca. A força apolínea
relaciona-se com os valores jurídicos da segurança e da igualdade em sentido
formal, bem como com a manutenção da ordem posta, manifestando-se,
especialmente, na dimensão normativa do direito, ou, mais especificamente,
na intenção de construção de uma ordenação normativa totalizante das
condutas humanas. A força dionisíaca, por sua vez, pode ser relacionada
com o valor jurídico da liberdade, manifestando-se, sobretudo, na dimensão
fática do direito e no desejo de transformação da ordem posta, em busca da
justiça social.
Dionísio e Apolo, juntos e harmonizados pelas habilidades de Hérmes,
deverão inspirar o aplicador da norma jurídica e guiar-lhe o pensamento na
construção da norma do caso concreto. A norma, enquanto manifestação do
espírito apolíneo, influencia o sentido a ser dado aos fatos vividos. Por outro
lado, os acontecimentos da vida, em sua diversidade inesgotável produzida
pela inspiração dionisíaca, influenciam o sentido a ser dado à norma.
Somente com o equilíbrio entre norma e vida, segurança e liberdade, Apolo
e Dionísio, é possível a concretização dos direitos. Alcançado este intento, o
direito torna-se arte e a justiça, realidade.
Rafael Marcílio Xerez2
Organizador

1

2

“arte do bom e do justo” (Tradução do autor). DIGESTO, 1.1. In: Corpus Iuris Civilis. Lyon:
Jean Ausoult, 1560. Disponível em: <http://ams historia.unibo.it/176>. Acesso em: 05 set. 2012.
CARNELUTTI, Francesco. Arte do direito. Trad. de Amilcare Carletti. São Paulo: Pillares, 2007, p.
66.
Doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Direito pela Universidade
Federal do Ceará. Professor dos Cursos de Pós-Graduação em Direito (Doutorado e Mestrado) e
Graduação em Direito da Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho
de Fortaleza.
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APRESENTAÇÃO

O 5º Simpósio Temático do IV Encontro Internacional de
Direitos Culturais discutiu temas ligados aos direitos culturais e suas
transversalidades. Sendo o tema da cultura, por definição, amplo e
envolvente, não poderia deixar de se esperar a apresentação de trabalhos
que refletissem a onipresença da dimensão cultural nos mais diversos
subsistemas sociais e suas interferências recíprocas.
A preocupação com uma religião sadia e tolerante e com os direitos
culturais, a partir da perspectiva habermasiana das liberdades religiosas,
marcou o texto elaborado por Francisco Junior de Oliveira Marques,
estudo muito oportuno, em um momento em que a intolerância religiosa
e a intolerância com a religião passam a permear as mais diversas esferas
discursivas.
As especificidades da violência contra a mulher no contexto indígena
constitui o objeto de reflexão do trabalho apresentado por Valdênia
Lourenço de Sousa e Lidiany Alexandre Azevedo. Os conflitos decorrentes
da afirmação da diversidade, expressa em uma cultura própria, a partir da
realidade dos surdos no Brasil, são examinados por Tatiana Façanha Borges
e Vanessa Batista Oliveira, discussão que se revela também oportuna em
um momento em que foi editado o Estatuto da Pessoa com Deficiência
(Lei 13.146/2015), adotado a partir da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência. O tema da diversidade também permeia o texto
apresentado por Ana Larissa Alencar Santana, Tatiana Márcia de Saboia
Santos, Tatiana Viana Leitão Souza e Solange Maria Morais Teles, sobre a
vivência dos travestis em escolas e no ensino superior brasileiro, a partir de
uma análise bibliográfica no período de 2011 a 2015.
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A aplicabilidade da tese do direito ao esquecimento no ordenamento
jurídico brasileiro foi o tema do trabalho apresentado por Jonathan Vallonis
Botelho e Luiz Gonzaga Silva Adolfo. A reflexão sobre uma regionalidade
nordestina específica e das interfaces entre a Constituição e a cultura se
encontra presente no texto elaborado por Roberto Guilherme Leitão. A
especificidade mais geral do “jeitinho” na cultura jurídica brasileira, por sua
vez, foi analisada por Rodrigo Vieira Costa e Brenda Luciana Maffei.
A riqueza dos temas e a multiplicidade de questões levantadas pelos
trabalhos ora apresentados com certeza contribuirão para o aprofundamento
da discussão sobre o papel da cultura na afirmação do respeito à diversidade
e na compreensão das identidades que marcam sociedades plurais como a
brasileira. Cumpre-se, dessa forma, não apenas por exigências acadêmicas
ou de atendimento a exigências de entidades de fomento, um imperativo
de divulgação do conhecimento produzido por ocasião do IV Encontro
Internacional de Direitos Culturais, esperando que os estudiosos e o público
em geral venham a se sentir estimulados a prosseguir com as reflexões acima
indicadas.
Eduardo Rocha Dias1
Organizador
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em Direito da Universidade de Fortaleza. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em
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administração pública e restrições a direitos, previdência privada e direito à saúde, sob as vertentes
pública e privada.
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PREFÁCIO

Por ocasião do IV Encontro Internacional de Direitos Culturais
– EIDC, realizado pela Universidade de Fortaleza, através do Programa
de Pós-Graduação em Direito Constitucional – PPGD/UNIFOR, mais
especificamente do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais GEPDC foram submetidos pela comunidade acadêmica trabalhos científicos
de acordo com o disciplinado em edital, sendo os referidos trabalhos, após
aprovação, divididos em pertinências temáticas para efeitos de apresentação.
O Encontro Internacional de Direitos Culturais, que teve sua
primeira edição no ano de dois mil e doze, manteve uma sólida postura
de continuidade fato que culminou, nesta última edição, com o aumento
significativo de trabalhos submetidos à avaliação, permitindo a criação
de nove simpósios temáticos, a saber: ST1 - Direitos Autorais e Conexos;
ST2 - Patrimônio Cultural; ST3 e ST6 - Direito, Políticas, Economia e
Fomento à Cultura; ST4 - Direito, Arte e Cultura; ST5 - Direitos Culturais
e Transversalidades; ST7 - Direitos Culturais e Constituição; ST8 - Direitos
Culturais, Memória e Verdade; ST9 - Conflitos Culturais.
O Simpósio Temático sobre Direitos Culturais e Transversalidade
ocorreu no dia seis de outubro no campus da Universidade de Fortaleza
Unifor, com a apresentação de sete trabalhos científicos com as seguintes
temáticas: A aplicabilidade da tese do direito ao esquecimento no
ordenamento jurídico brasileiro; A vivência dos travestis em escolas e no
ensino superior brasileiro: uma análise bibliográfica do período 20112015; As faces de Janus do jeitinho na cultura jurídica brasileira; Reflexões
acerca da violência contra a mulher no contexto indígena; Surdez no Brasil:
diversidade e conflitos culturais; Tolerância religiosa, direitos culturais
e religião sadia no espaço publico uma abordagem habermasiana das
Prefácio

| 463

liberdades religiosas aos direitos culturais; Constituição, cultura e região: a
transversalidade cultural da diversidade nordestina.
A produção dos estudos na esfera dos Direitos Culturais não sofre o
limitador natural que envolve as demais temáticas jurídicas, pois no espectro
dos direitos culturais, quanto, mais ampla e inclusiva for a abordagem, mais
fielmente se cumpre a pesquisa pretendida.
O caráter transversal do simpósio temático que ora se apresenta
enriquece o campo dos estudos dos Direitos Culturais porque religa ou
reconecta a vivência da cultura humana ao Direito, humanizando-o.
O tear contemporâneo das relações humanas e a complexidade de
direitos que os circulam exigem do pesquisador atual uma visão ampliada
e desprendida, menos limitadora e que dê espaço para as reflexões de
múltiplos olhares.
Assim é que nesse espaço de encontro e pesquisa tratou-se de temas
como indigenato, memória, silêncio, costumes, violência, gênero, religião,
segregação e cultura, tomando o direito como mediador e ao mesmo tempo
limitador dessas inúmeras vivências humanas.
A produção desses estudos e a formulação de opiniões críticas sobre
os mesmos engrandecem, ampliam e sedimentam a área de pesquisa na
esfera dos Direitos Culturais, inserindo-os, indubitavelmente na órbita dos
Direitos que dignificam a humanidade.
Márcia Sucupira Viana1
Organizadora
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Coordenadora Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade Fanor DeVry Brasil. Advogada. Mestre
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poesias e imagens. (2010) e A Princesinha Prendada (2014).
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A APLICABILIDADE DA TESE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO
NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
THE APPLICABILITY OF THE THESIS OF THE RIGHT TO
FORGET IN THE BRAZILIAN LEGAL SYSTEM

Jonathan Vallonis Botelho1
Luiz Gonzaga Silva Adolfo2
RESUMO
A revolução tecnológica ocorrida nos últimos anos mudou substancialmente a
forma de comunicação e armazenamento de dados; por outro lado, questões como
proteção individual e privacidade na rede tornaram-se manifestas. Este estudo
objetiva examinar o cabimento da tese do direito ao esquecimento no ordenamento
jurídico brasileiro, caracterizando-o como um novo direito da personalidade,
que traz seu fundamento de existência da cláusula geral da dignidade da pessoa
humana. Logo, fez-se necessário analisar os contornos da atual sociedade para
situar o momento em que surge o direito ao esquecimento frente aos princípios
constitucionais, visando afastar críticas ao efeito censor em sua aplicação. Tecemse breves considerações acerca da constitucionalização do Direito Privado e
do princípio da dignidade da pessoa humana. Ao fim, conclui-se que se tem o
nascimento de um novo direito da personalidade cujo bem jurídico a ser protegido
é a memória individual.
Palavras-chave: Direito ao esquecimento. Direitos da personalidade. Dignidade da
pessoa humana. Direito de informação. Privacidade.
ABSTRACT
The technological revolution that has occurred in recent years has substantially
changed communication and data storage. On the other hand, individual
protection and internet privacy are issues that have arisen. This study aims at
examining the suitability of the act of the right to be forgotten in the Brazilian law,
being characterized as a new personality right, which is brought by the general
clause of the human dignity. Therefore, it was necessary to analyze the outlines
of today’s society to contextualize the moment in which the “the right to be
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Advogado, Pós-graduando em Direito Civil e Processual Civil pela Uniritter Laureate Universities.
Doutor em Direito pela Unisinos (2006). Professor do Programa de Pós-graduação em Direito da
Unisc. Professor do Curso de Direito da Ulbra.
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forgotten” arises in the face of the constitutional principles, aiming at preventing
the criticism to the censoring effect in its enforcement. Brief comments are made
on the constitutionalizing of the private law and on the human dignity principle.
Finally, it is concluded that a new personality right is born, and the legal interest to
be protected is the individual memory.
Keywords: Right to be forgotten. Personality rights. Human dignity. Right to
Information. Privacy.

1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento tecnológico alcançado nos últimos anos,
principalmente com o advento da internet 2.0, modificou substancialmente
a técnica que o ser humano utiliza para se relacionar com as coisas e com
seus semelhantes.
A partir do desenvolvimento de uma dimensão virtual que possibilita
a perpetuação da existência contínua através de um avatar, aos poucos
percebeu-se que a internet atingira o status de oráculo agregador de todo o
conhecimento humano já produzido e conhecido, e também de sua função
no arresto do colhimento de informações pessoais de seus utilizadores.
O controle temporal de dados passa por uma evolução conceitual
histórica que faz repensar a concepção de privacidade, que é problematizada
nesta pesquisa pela existência da possibilidade de equacionar a aplicabilidade
do direito ao esquecimento de forma a torná-lo eficaz no conflito aparente
diante de princípios constitucionais como o direito à liberdade de
expressão e informação. Assim, a fundamentação teórica do trabalho se
deu, principalmente, pela abordagem de estudos referentes à sociedade
informacional contemporânea, organizada em rede, e da aplicabilidade da
tese do direito ao esquecimento na responsabilidade civil, tendo em vista
que são incipientes a literatura e a jurisprudência acerca do tema do direito
ao esquecimento.
Por outro lado, nem todas as situações de veiculação atual de fatos reais
ocorridos no passado ensejam a aplicabilidade do direito ao esquecimento.
É o que se observa, de forma mais latente, nos casos de pessoas que possuem
o direito à privacidade e à intimidade “mitigado” por serem figuras públicas,
ou por terem protagonizado algum evento histórico cuja rememoração é
indissociável do indivíduo. Porém, a hipótese aventada no estudo é de que,
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sob a ótica da tutela da dignidade da pessoa humana, os casos concretos
devem ser analisados individualmente, para que fatos pretéritos e sem
interesse público não sejam aventados deliberadamente e de forma danosa,
ferindo a garantida proteção à pessoa.
O objetivo geral deste estudo coincide com o problema proposto,
ou seja, determinar a aplicabilidade da tese do direito ao esquecimento no
ordenamento jurídico brasileiro através da autodeterminação informativa
do indivíduo.
O objetivo específico é conceituar o direito ao esquecimento como
um novo direito da personalidade, com base no permissivo reconhecido
pelo Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça
Federal (CJF), também fundamentado na possibilidade constitucionalmente
prevista do reconhecimento de novos direitos, no caso como um dos direitos
da personalidade pertencente ao rol não-exaustivo do artigo 11 do Código
Civil.
Saliente-se que o dever jurídico quanto à efetividade da garantia
fundamental à privacidade, quando compreendido sob o escopo do
direito ao esquecimento, envolve não apenas uma tese jurídica, mas um
dever constitucionalmente previsto, contido no conceito de disciplina da
privacidade extraído da Carta Magna nos incisos X, XI, e XII do artigo 5o
e no artigo 21 do Código Civil, responsáveis por fornecer a tutela protetiva
da privacidade.

2 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E SEUS DESAFIOS FRENTE
AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
É inegável ao espírito mais observador a percepção da rápida e
profunda transformação que as estruturas sociais vêm sofrendo nas duas
últimas décadas. A evolução tecnológica em curso na sociedade como
forma de servi-la, e suas prováveis consequências, não escapam da análise
dos estudiosos sociais. Por isso, é necessário que se tenha em perspectiva o
contexto fático deste tempo e o papel que o ser humano desempenha com
suas características atuais na sociedade, eis que pré-requisito primordial
para se estudar a fenomenologia dos conflitos, propostas e soluções.
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Nesse passo, parte-se da nova compreensão que se deve ter na relação
entre o ser humano e a tecnologia.3 Por uma dificuldade histórica ligada
a uma cultura humanista ocidental-europeia, enxerga-se a relação do ser
humano com a tecnologia de forma muito opositiva, mas é necessário
ter em perspectiva que existem outras culturas, como as indígenas, que
estabelecem com a técnica – instrumentos – uma relação diferente desta
visão dicotômica.4
Entender que, atualmente, tudo o que o ser humano desenvolve e
produz é através da tecnologia demonstra o caráter simbiótico entre o ser
humano e a tecnologia; já não é dissociável. Neste sentido, Lemos e Di Felice5
destacam que esta é a profundidade de um pensamento que não caracteriza
a técnica como algo externo ao humano:
Aqui, devemos pensar, portanto, na perspectiva do
desenvolvimento do conhecimento, assim como na perspectiva
da inovação e das modalidades de transformação, em uma
sinergia com a tecnologia, numa relação simbiótica, e jamais
opositiva nem hierárquica.

Essa é a caracterização de um novo tipo de humano, evoluindo
daquele que observava a natureza, conhecia e descobria, para um humano
conectado – que adquire seus conhecimentos a partir da interação e conexão
com tecnologias e sistemas de informação.
A sociedade em rede teorizada por Castells e Cardoso caracteriza-se
por uma evolução social em que as pessoas trocam mensagens conectadas
através das tecnologias, “ligando a realidade virtual com a virtualidade real,
vivendo em várias formas tecnológicas de comunicação, articulando-as
conforme suas necessidades”.6

3

4

5
6

A palavra tecnologia deve ser compreendida como os instrumentos utilizados em
atividades mecânicas e também como a técnica em uma atividade cerebral.
LEMOS, Ronaldo; DI FELICE, Massimo. A vida em rede. Campinas: Papirus 7 Mares,
2014, p.18.
Ibidem, p.19.
CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo (Org.). A sociedade em rede: do conhecimento à acção
política; Conferência. Belém (Portugal): Imprensa Nacional, 2005, p.20. Disponível em: <http://
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/sociedade-em-rede-do-conhecimento-%C3%A0ac%C3%A7%C3%A3o-pol%C3%ADtica>. Acesso em: 24 jan. 2015.

468 |

Jonathan Vallonis Botelho, Luiz Gonzaga Silva Adolfo

Esse novo cenário, em que se apresentam novos paradigmas sociais,
principalmente os baseados nas tecnologias de comunicação e informação,
propõe um novo panorama para estudo e reflexão das necessidades sociais
e do amparo que o Direito deve proporcionar aos cidadãos que sofrem
alguma lesão, no caso desse estudo,7 a lesão aos direitos da personalidade,
em que exsurgirá o direito ao esquecimento.
Assim, passa-se ao estudo dessa nova conjuntura social, pois
analisar o contexto e reconhecer suas bases axiológicas será fundamental
para a compreensão do motivo da necessidade de regulamentação, no
sistema jurídico pátrio, do direito ao esquecimento como uma nova tutela
pertencente aos direitos da personalidade com base no princípio basilar
constitucional da dignidade da pessoa humana.

3 UM NOVO MODELO DE SOCIEDADE: REDE COLABORATIVA
É tarefa árdua analisar o comportamento dos atores sociais para
determinar, com antecedência, quais serão seus anseios e quais serão as
medidas necessárias para manter o equilíbrio social. Instigar pensamentos
reflexivos, concatenando os diversos campos sociais, é uma das atividades
primordiais dos bancos acadêmicos.
Inicialmente, adentra-se a análise observando que a sociedade em
rede se comunica de forma horizontal e não-hierarquizada, e os indivíduos,
de acordo com seus níveis de informações, se agregam em núcleos de
conhecimento para, ao mesmo tempo, criar, propagar e consumir o
conteúdo nos novos media.
Nesse particular, afirma Ferrari:8
O desenvolvimento da democracia digital e a possibilidade de
criação de comunidades segmentadas por interesses específicos,
geradas a partir de inputs emergentes que utilizam vários
recursos, meios e canais para o afloramento espontâneo de uma

7

8

O objetivo desse estudo não é um aprofundamento teórico sobre a sociedade em rede, apenas situar
o contexto social atual em que surge o direito ao esquecimento como um dos novos direitos da
personalidade.
FERRARI, Pollyana. A força da mídia social. São Paulo: Factash, 2010, p.27.
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nova democracia social, estão sendo capazes de transformar a
sociedade em que vivemos.

A rede, dessa forma, se estrutura de forma online, em que um
agregado social e participativo é fundamental para a produção e a extração
de informações, conhecimento e geração de valores. Dyson9 ressalta:
As comunidades básicas das pessoas vão refletir suas vidas diárias
à medida que cada vez maior número delas ficar online: sua
família estendida; seus colegas de trabalho, inclusive clientes e
fornecedores e possíveis concorrentes; seus colegas de escola; e
assim por diante. (grifei)

Como se observa, a amplitude das redes é um fato que, ao mesmo
tempo em que se espera seja um avanço pró-evolutivo, também pode ser
extremamente prejudicial quando há lesão de direitos da personalidade, em
especial com a divulgação de informações sobre o indivíduo sem que haja
interesse coletivo, visto que a difusão informativa não está mais concentrada
no poderio de poucas empresas, quando vigia a então sociedade de mass
media.
A dinâmica colaborativa das redes é resultado de uma transformação
do modelo capitalista ligado às novas tecnologias e foi responsável por
um novo paradigma para a sociedade, originando uma sociedade em rede
que, consolidada em um âmbito público global, se cobre de potencial para
consolidar soluções de forma compartilhada diante das grandes questões
sociais, com base na interação multinacional e multicultural.10
Todavia, em que pese toda essa caracterização inclusiva das novas
mídias, não está imune a análises críticas, como a problematizada por Bruno
Fuser,11 em que salienta um ambiente em que se propagam tantas vozes
desorientadas e o efeito se torna uma torre de babel, por isso a exigência de
uma organização para que haja participação direta das pessoas “conectadas”
ao campo político, por exemplo. E assinala o autor:

9
10
11

DYSON, Esther. Release 2.0. Rio de Janeiro: Campus, 1998, p.26.
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 2.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
FUSER, Bruno. Sociedade em rede, inclusão digital e cidadania cultural. In: OLIVEIRA, Catarina
Tereza Farias de; NUNES, Marcia Vidal (Org.). Cidadania e cultura digital: apropriações populares
da internet. Rio de Janeiro: E-papers, 2011, p.16.
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No entanto, as tecnologias digitais, que são constitutivas dessa
nova esfera pública, não significam necessariamente novas
formas de participação cidadã. As mesmas contradições inerentes
à globalização – a manutenção de estruturas de poder político,
econômico e cultural – se manifestam nas formas de uso de tais
tecnologias pelos governos.

De fato, ainda se discute como esta nova forma colaborativa de
conhecimento poderá, incisivamente, atuar nas esferas tradicionais de
organização do poder, até então geridas pelo Estado. Vislumbra-se que a
internet é o motor propulsor da revolução na sociedade da informação, mas,
enquanto o ambiente virtual não encontrar balizas normativas, a solução é
buscar no Estado Democrático a proteção através de seu corpus legis.

4 O SURGIMENTO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO COMO UM
NOVO DIREITO DA PERSONALIDADE COM BASE NO PRINCÍPIO
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Estado
Democrático brasileiro alicerçou-se sobre novos fundamentos insculpidos
em seu artigo 1o, dentre os quais se encontra a dignidade da pessoa humana,
princípio que se irradia por todo o ordenamento jurídico, afetando,
inclusive, o Direito Privado, traçando um novo paradigma ao instituto com
a valorização da pessoa como tal.
A relação entre os indivíduos e dos indivíduos com a sociedade
tornou-se o ponto primordial afeto ao princípio da dignidade da pessoa
humana. A cabo da Segunda Guerra Mundial, em que o homem provou
ser capaz das maiores atrocidades, foi aprovada pela Assembleia Geral das
Nações Unidas a Declaração da ONU, de 1948,12 que estabelece em seu
1o artigo: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos
outros com espírito de fraternidade.” A partir desse marco, o princípio da
dignidade da pessoa humana tornou-se um valor universal, visando manter
a paz como um objetivo final da humanidade.
12

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos.
DHNet, [s.d.]. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm>.
Acesso em: 25 jan. 2015.
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Quando se trata do princípio da dignidade da pessoa humana, a
doutrina majoritária concorda que é difícil, quiçá impossível, determinar
uma conceituação fechada do princípio. Seu real significado está em um
conteúdo sem fronteiras que existe pelo simples fato de o ser humano ser
uma pessoa humana.
Cabe a análise de Sarlet:13
A dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é
algo que simplesmente existe, sendo irrenunciável e inalienável,
na medida em que constitui elemento que qualifica o ser humano
como tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte que não se
pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser titular
de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade.

Ao contrário da maioria dos institutos jurídicos que podem ser
conceituados e determinados, aqui o princípio em estudo não contém tal
característica. No entanto, de acordo com Miranda,14 a caracterização da
dignidade possui algumas diretrizes básicas:
a)A dignidade da pessoa humana reporta-se a todas e a cada uma
das pessoas e é a dignidade da pessoa individual e concreta.
b) Cada pessoa vive em relação comunitária, mas a dignidade que
possui é dela mesma, e não da situação em si.
c) O primado da pessoa é o do ser, não o do ter; a liberdade
prevalece sobre a propriedade.
d) Só a dignidade justifica a procura da qualidade de vida.
e) A proteção da dignidade das pessoas está para além da
cidadania portuguesa e postula uma visão universalista da
atribuição de direitos.
f) A dignidade da pessoa pressupõe a autonomia vital da pessoa,
sua autodeterminação relativamente ao Estado, às demais
entidades públicas e às outras pessoas.

A partir dessa noção, tornou-se necessário compatibilizar o valor da
pessoa humana com os outros valores sociais e políticos decorrentes da vida
em sociedade.
13

14

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1998, p.104.
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 2.ed. Tomo IV. Rio de Janeiro: Coimbra,
1998, p.168-169.
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Em importante ensinamento, Sarlet15 ressalta que a dignidade é
um princípio intrínseco da pessoa humana, e não se pode pensar que um
ordenamento jurídico é que possa concedê-lo, pois, quando a doutrina e a
jurisprudência falam em direito à dignidade, “se está falando de um direito a
uma existência digna, sem prejuízo de outros sentidos que se possa atribuir
aos direitos fundamentais relativos à dignidade da pessoa”.
Assim, a inserção do princípio da dignidade da pessoa humana na
Constituição Federal de 1988 como norma constitucional explícita irradiase por todo o sistema jurídico, seja ele constitucional ou infraconstitucional.
Estabeleceu-se uma garantia de valorização da pessoa humana de modo a
reforçar a ideia contemporânea de que a razão da existência do Estado é em
função das pessoas; dessa forma, é necessária a leitura dos enunciados legais
à luz deste princípio.
De certo que defender a tese do direito ao esquecimento levanta
vozes com a falsa premissa de que se imporia uma espécie de censura ou
tolhimento da liberdade de expressão. Como dito, se a discussão começa
sob os pilares de uma falsa premissa, não há por que continuar no debate.
Nesse ponto, é importante que se entenda, como sustenta Sarlet,16 que
o princípio da dignidade da pessoa humana é o núcleo de todos os direitos
fundamentais, e que gravitam ao seu redor. Assim, a existência de cada um
dos direitos fundamentais é uma expressão material em maior ou menor
nível do princípio da dignidade da pessoa humana.
Dessa forma, tem-se um sistema axiológico harmônico, cujo princípio
da dignidade da pessoa humana é um critério interpretativo nas mãos dos
operadores do Direito e, em conjunto com o artigo 2o da Constituição
Federal de 1988,17 abre a possibilidade para novas posições jusfundamentais,
caracterizando, assim, uma forma operativa do princípio em estudo.
Analisando as premissas levantadas, tem-se que, diante do conflito
entre direitos fundamentais, há que se privilegiar, no caso concreto, aquele
15

16

17

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição
Federal de 1988. 9.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.71.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1998, p.115.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil [1988], cit.:
“Art. 5. [...]. § 2o: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.”
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que garanta maior eficácia e efetividade do direito com maior conexão ao
princípio da dignidade da pessoa humana.
Ao final dessas considerações, conclui-se que a dignidade é uma
qualidade intrínseca à pessoa humana; cada um possui a sua e exige seu
respeito. É árdua a tarefa do aplicador do Direito de identificar um possível
conflito e procurar uma solução para o equilíbrio. Contudo, somente diante
de um caso concreto pode ser feito o cotejo de uma relativização do princípio
da dignidade da pessoa humana.

5 CONCEITUAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO E A
REGULAÇÃO ESTRANGEIRA
O direito ao esquecimento recebe também outras denominações, tais
como “direito de ser deixado em paz” ou “direito de estar só”. A ideia de um
direito ao esquecimento ganhou maior relevância prática e complexidade a
partir do desenvolvimento das novas tecnologias, principalmente a internet,
onde o tráfego informacional deixa resíduos que perenizam informações
tanto abonadoras quanto aviltantes da pessoa noticiada. Tal situação não
é exclusiva da sociedade brasileira e há tempos vem sendo enfrentada em
sociedades onde a massificação tecnológica ocorreu primeiro, como na
Europa.
Nesse estudo não se analisará o Direito estrangeiro; apenas se
demonstrará que há regramentos legais de proteção frente às atuais
violações quando se trata de proteção de dados pessoais. Até mesmo porque
nos filiamos ao bom termo esposado por Dominguez Martinez18 quando se
trata de analisar esse Direito:
A abordagem do Direito estrangeiro em pesquisas sofre diversas
críticas, principalmente no que tange à incapacidade de se
estudar um ordenamento jurídico em toda a sua magnitude e sob
todas as perspectivas, fazendo com que qualquer comparação
seja ineficiente e falsa. A existência de determinado regramento
na legislação de um país não significa, por si só, que tal norma ou
instituto tenha legitimidade, aceitação ou efetiva aplicação. Assim,
18

DOMINGUEZ MARTINEZ, Pablo. Direito ao esquecimento: a proteção da memória individual
na sociedade da informação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p.112.
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para que se faça um tratamento acurado sobre um ordenamento
jurídico específico, seria imprescindível não apenas o exame da
existência legal de um ou outro instituto, mas realizar seu cotejo
com a avaliação da opinião da doutrina, bem como conferir sua
aplicabilidade na jurisprudência.

Contudo, o direito ao esquecimento tornou-se matéria de discussão
global, principalmente com a consolidação da internet em rede; desse
modo, não se pode desconsiderar as formas de sistematização sobre o tema
existentes.
De início, cabe informar que o Tribunal de Justiça da União Europeia
é a jurisdição suprema que garante a aplicação uniforme em todos os
Estados-Membros da União. Assim, caso alguma norma de um EstadoMembro seja incompatível ou contrária às instruções europeias, ela não
será aplicada e não se darão introduzidas novas regras de Direito interno
contrárias à legislação da União.
Também, os Regulamentos e as Directivas são os principais
dispositivos legais europeus. Têm-se os Regulamentos, de aplicabilidade
direta e vinculativa para todos os Estados-Membros, pessoas individuais ou
coletivas; e de outro lado, as Directivas, que são de aplicação apenas em
condições especiais, destinando-se a todos ou a determinados EstadosMembros.
Tais regulamentações reacenderam na Europa a importância do
armazenamento, da divulgação e do tratamento das informações pessoais,
sobretudo na internet.
O caso emblemático que envolve o tratamento de dados e questiona
se há o direito ao esquecimento na Europa ocorreu com o julgamento do
“Processo C – 131/12”, em 13 de maio de 2014. No caso, cidadão espanhol,
com base em seu direito da autodeterminação pessoal e na lei espanhola de
proteção de dados, pleiteou a retirada de informações indesejadas do motor
de busca Google Spain.
O cerne da matéria estava se os motores de busca realizam o
tratamento de dados, ou seja, conforme o art. 2o, “b” da Directiva no 95/46/
CE.
Os motores de busca alegavam que não faziam o tratamento de dados,
eis que realizam apenas a captação automática de dados, sem qualquer
ingerência sobre seu conteúdo, devendo os servidores que armazenam
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os conteúdos ser acionados, pois, através de protocolos como “robot.txt”,
“noindex” ou “noarchive”, poderiam fazer a desindexação de qualquer
informação disponibilizada.
Ao cabo, sobreveio o julgamento que decidiu que os motores de
busca, tais como o Google, são também responsáveis pela retirada de
informações, já que exploram a internet auferindo lucros, não podendo
somente ter a benesse e sem ônus na exploração da atividade, entendendo
pela autodeterminação informativa do cidadão.
Também, quanto ao pedido de análise se há tutela do direito ao
esquecimento no ordenamento jurídico europeu, o Tribunal se manifestou
positivamente ao reconhecê-lo:
Os artigos 12o, alínea b), e 14o, primeiro parágrafo, alínea a),
da Diretiva 95/46 devem ser interpretados no sentido de que,
no âmbito da apreciação das condições de aplicação destas
disposições, importa designadamente examinar se a pessoa em
causa tem o direito de que a informação em questão sobre a sua
pessoa deixe de ser associada ao seu nome através de uma lista
de resultados exibida na sequência de uma pesquisa efetuada a
partir do seu nome, sem que, todavia, a constatação desse direito
pressuponha que a inclusão dessa informação nessa lista causa
prejuízo a essa pessoa.
Na medida em que esta pode, tendo em conta seus direitos
fundamentais nos termos dos artigos 7o e 8o da Carta, requerer
que a informação em questão deixe de estar à disposição do
grande público devido à sua inclusão nessa lista de resultados,
esses direitos prevalecem, em princípio, não só sobre o interesse
econômico do operador do motor de busca, mas também sobre
o interesse desse público em aceder à referida informação numa
pesquisa sobre o nome dessa pessoa.
No entanto, não será esse o caso se se afigurar que, por razões
especiais como, por exemplo, o papel desempenhado por essa
pessoa na vida pública, a ingerência nos seus direitos fundamentais
é justificada pelo interesse preponderante do referido público em
ter acesso à informação em questão, em virtude dessa inclusão.19
19

A íntegra da decisão pode ser consultada na Jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu.
Comunicado de imprensa no 70/14. Disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=9089>. Acesso em: 12 jul. 2015.
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Como se pode observar, o Tribunal decidiu pela existência do direito
ao esquecimento, permitindo o apagamento de informações pretéritas
indesejadas, sem contemporaneidade e interesse público. Da mesma forma,
com a decisão proferida, criaram-se dois blocos distintos de cidadãos
quando o tema abordado é o direito ao esquecimento: de um lado, aqueles
que vivem sob a égide do ordenamento jurídico europeu e podem utilizar
seu direito de autodeterminação informativa contra os motores de busca, e
de outro, aqueles sob a égide de outros ordenamentos – como o Brasil.
Como se observa, busca-se o reconhecimento do direito ao
esquecimento não como um direito absoluto – aliás, nenhum o é –, mas a
possibilidade de se permitir o apagamento e a impossibilidade de divulgação
de informações pretéritas sem que haja a prevalência de interesse público e
atualidade na informação que se busca difundir.

6 O MARCO CIVIL DA INTERNET – LEI NO 12.965/2014
Apesar de o direito ao esquecimento não ser exercido exclusivamente
no mundo virtual, tem relação direta com o Marco Civil da internet (MCI),
eis que, em maior parte, é nesse ambiente, através dos meios eletrônicos
e tecnológicos, que se dá a divulgação e a disseminação de informação
pretérita, lesando interesses individuais, sem qualquer interesse social que
justifique tal violação a um direito fundamental.20
Até a publicação da Lei no 12.965, em 24 de abril de 2014,21 o Brasil
não possuía uma legislação específica referente à internet. Inobstante faltasse
um regramento próprio, a tutela de direitos era protegida genericamente
através dos já existentes mandamentos constitucionais e legais nacionais.
Em razão dos episódios de espionagem envolvendo o governo norteamericano, através da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos
(NSA), e vazados pelo ex-funcionário da CIA Edward Snowden, ganhou

20

21

DOMINGUEZ MARTINEZ, Pablo. Direito ao esquecimento: a proteção da memória individual
na sociedade da informação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p.134.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece em
seu art. 1o os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 19 jul.
2015: “Art. 32. Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.”
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força o projeto de Lei no 2.126, de 2011, que se arrastava na Câmara dos
Deputados e passou a tramitar com regime de urgência, tendo tramitado de
forma rápida no Senado, que aprovou seu texto final.
Conforme Dominguez Martinez,22 o texto final do MCI possui
três pontos básicos que constituem sua espinha dorsal, quais sejam: a
neutralidade da rede, a proteção à privacidade e a garantia de liberdade do
internauta.
Outro ponto basilar, a liberdade de expressão, foi previsto no artigo
2o. É um princípio previsto constitucionalmente, o que impede qualquer
prática de censura. Entretanto, como nenhum direito é absoluto, não é
irrestrito e permissivo à prática de atos ilícitos e causadores de dano, o que
enseja a responsabilidade civil e criminal dos causadores.
A privacidade do indivíduo foi abordada em seu artigo 7o23, bem
como a proteção do indivíduo, que restou garantida no artigo 8o: “A garantia
do direito à privacidade e a liberdade de expressão nas comunicações é
condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.”24
Assim, para além dos três pilares-base da lei, outra questão
importante e diretamente afeta ao direito ao esquecimento é a abordagem
da responsabilização dos provedores que, conforme o artigo 18 do MCI,
traz a seguinte regra geral: “O provedor de conexão à internet não será
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros.”25
De acordo com o artigo 19 do Marco Civil da internet, a responsabilidade
do provedor de conteúdo só advém após o descumprimento de ordem
judicial, como o que determina que algum dado seja imediatamente retirado
sob a alegação de que possa causar danos pela manutenção e disponibilização
da informação. De tal modo o dispositivo legal, in verbis:

22
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DOMINGUEZ MARTINEZ, Pablo. Direito ao esquecimento: a proteção da memória individual
na sociedade da informação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p.134.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece em
seu art. 1o os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 19 jul.
2015.
Idem.
Idem.
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Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo
gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não
tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do
seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o
conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições
legais em contrário.26

Referido artigo sofreu críticas por judicializar a questão ignorando
outras formas de solução de conflitos, pois “condicionar a retirada de
um conteúdo à ordem judicial específica não atende satisfatoriamente
à velocidade com que o caso deve ser resolvido, possibilitando a ampla
divulgação de material ilícito”.27
Contudo, o artigo 2128 traz exceção, com a possibilidade de retirada
de dados em caráter emergencial quando envolver conteúdo sexual e nudez.
Assim, a exceção deveria ser a regra, pois, ao optar pela judicialização
para determinar a exclusão de conteúdos lesivos a um indivíduo, o
legislador enfraquece a proteção dos direitos individuais. Dessa forma, a
responsabilidade dos provedores é subjetiva quando a disponibilização de
conteúdo é gerada por terceiros, e somente quando descumprida ordem
judicial.
Por fim, da análise da Lei no 12.965, de 2014, ocorreu de fato o pior
cenário que se poderia prever com relação à proteção do indivíduo e à
autodeterminação informativa. Talvez, no afã de dar uma resposta imediata
à pressão do governo após os escândalos de espionagem internacional, o
Congresso não tenha dado a devida atenção à matéria do julgamento do
“processo C-131/12” 29 que tramitou no Tribunal de Justiça da União Europeia
e entendeu que os motores de busca, como o Google, são responsáveis pela
26
27

28
29

Idem.
DOMINGUEZ MARTINEZ, Pablo. Direito ao esquecimento: a proteção da memória individual
na sociedade da informação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p.141.
BRASIL. Lei no 12.965, op. cit.
Trata-se do processo analisado no item 4.1 deste estudo, que aborda a responsabilidade dos motores
de busca que têm como partes a Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) e Google
Spain. A íntegra da decisão pode ser consultada na Jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu.
Disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid =152065&page
Index=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9089>.
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desindexação dos termos de pesquisa de informação danosa pleiteada pelo
indivíduo.
Por essa desatenção, perdeu-se oportunidade evidente de regulamentar
o direito ao esquecimento com sua caracterização e consolidação pela
autodeterminação informativa.
No Marco Civil da Internet, em que pese toda a corrente mundial
afirmativa do direito ao esquecimento, aqui a lei não trouxe tal inovação.
Sem fazer qualquer menção, deixou de tutelar de forma mais abrangente
os direitos individuais, que é aspecto integrante da dignidade da pessoa
humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo da análise das estruturas sociais, verificou-se um novo
paradigma determinante na sociedade “pós-industrial”, propiciado por
significativos avanços tecnológicos, que elevou a outro patamar a relação
do ser humano com as máquinas, influindo diretamente na vida individual
e coletiva.
Nessa nova ordem social, a internet foi o meio catalisador e
potencializador de difusão e – com o diferencial – compartilhador de
informações. Nesse passo, com o amanhecer do século XXI, houve a
evolução da internet, denominada internet 2.0, em que se deu a premissa
modificativa de atuação entre o ser humano e a técnica no novo século.
Observou-se que a evolutiva ocorreu de modo a permitir que o
homem possa atuar sobre a informação propriamente dita, enquanto no
passado a informação era um “meio” a ser utilizado no desenvolvimento da
tecnologia.
A análise demonstrou que a Constituição Federal admite no artigo
5o, § 2o, a possibilidade de reconhecimento posterior de novos direitos, eis
que impossível ao constituinte positivar todos os direitos do cidadão e do
ser humano, demonstrando, assim, o caráter aberto dos direitos previstos
no artigo 5o da Lei Maior.
Com a necessidade de tutela da memória individual, percebeu-se o
direito ao esquecimento como um novo direito pertencente aos direitos da
personalidade e que protegem o ser humano de lesão a aspecto fundamental
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– a memória individual, e merece proteção jurídica tal qual a proteção da
memória coletiva.
No intuito de demonstrar sua possibilidade jurídica e refutar as
críticas ao efeito censor que a tese do direito ao esquecimento poderia
ensejar, o estudo demonstrou que nenhum direito fundamental é absoluto.
Defende-se a liberdade de expressão e informação, e sua aplicação
não pode ser utilizada para lesar outros e também importantes direitos
fundamentais. Por isso, com o intuito de verificar sua fundamentação,
abordou-se a análise do princípio da dignidade da pessoa humana, que é
basilar e irradiador por todo o ordenamento jurídico, o que possibilita a
existência da autodeterminação informativa como objeto de proteção da
memória individual.
A partir do Enunciado 531 do Conselho da Justiça Federal concluindo
que “a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação
inclui o direto ao esquecimento”, o tema obteve destaque e discussão no
meio jurídico, e o Enunciado 274 da IV Jornada de Direito Civil contribuiu
para o entendimento de sua inserção entre os direitos da personalidade
ao abordar que os direitos da personalidade contidos no Código Civil não
são taxativos. Assim, os direitos da personalidade, regulados de maneira
não-exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela
da pessoa humana, contida no art. 1o, III, da Constituição (princípio da
dignidade da pessoa humana).
O estudo se filiou à tese que reconhece o direito ao esquecimento
como um direito autônomo – já que seu fundamento de validade advém
diretamente do princípio da dignidade humana, colocando-o como um
novo direito da personalidade.
Nesse particular, urge o importante esclarecimento conclusivo de
que a autodeterminação informativa justificadora ao pleito de exclusão de
informações verídicas e pretéritas sobre o indivíduo – aqui cabe destaque
ao termo pretérito – visa impedir que informações já consolidadas e sem
interesse público – assinalando falta de utilidade e atualidade na informação
– possam ser rememoradas, caracterizando abuso ao direito da liberdade
de informação e violando direitos da personalidade, diferente do direito à
privacidade que tutela divulgação de informações presentes.
Ainda no estudo de aplicabilidade da tese no ordenamento jurídico
nacional foi analisado o recente regramento regulatório do uso da internet
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no Brasil, o Marco Civil da Internet – Lei no 12.965, de 2014. Concluiu-se
que, no afã de conferir agilidade em sua publicação, o legislador perdeu
oportunidade evidente de legislar o reconhecimento e a aplicação do direito
ao esquecimento. Não houve na referida Lei qualquer menção, injustificada
atecnicidade em momento confluente em que se discutia na Europa no
processo C - 131/12, à responsabilização da retirada de conteúdo pelos
buscadores de internet.
Por fim, a constatação foi no sentido de que o direito ao esquecimento
incorpora uma expressão de controle temporal de dados, que não se
justifica por uma necessidade de isolamento social, mas é inserida em
uma nova ordem social, a sociedade da informação, há de ser conferida
através da autodeterminação informativa, centrada na possibilidade de a
pessoa conhecer, controlar e interromper o compartilhamento de dados
pessoais que dela tratam, podendo pleitear o apagamento daqueles dados
pretéritos, verídicos e sem utilidade pública que possam lesar os direitos
da personalidade, tudo fundamentado no princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana.
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AS FACES DE JANUS DO JEITINHO NA CULTURA JURÍDICA
BRASILEIRA
THE JANUS FACES OF THE “JEITINHO”1 IN THE BRAZILIAN
LEGAL CULTURE
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo apresentar um panorama geral sobre o fenômeno
do jeito na cultura jurídica brasileira. Muito embora tenha frequentemente uma
conotação negativa, oriunda do legado da tradição histórica da formação social
do país, o “jeitinho” pode estar associado às estratégias e ações de alteridade,
cujos significados podem fazer com que haja transições perenes do paradigma
baseado no patrimonialismo para um viés crítico que comporte os anseios plurais
e democráticos dos novos atores e sujeitos sociais pós-Constituição de 1988.
Para demonstrar as duas facetas do jeito, associou-se a semanticidade do termo
às características presentes historicamente na sociedade brasileira, procurando
demonstrar as raízes e fundamentos de seu uso, bem como sua vinculação com a
herança da antiga cultura jurídica brasileira.
Palavras-chaves: Jeitinho. Cultura jurídica. Formalismo. Inefetividade. Missões de
paz.
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ABSTRACT
This article aims to present a general overview of the phenomenon in the Brazilian
legal culture called “jeitinho”. Although it often has a negative connotation, coming
from the legacy of the historical tradition of the social formation of the country,
the “jeitinho” may be associated with strategies and actions of otherness. This fact
can cause a continual transitions from the paradigm based on patrimonialism to a
critical bias, incorporating the plural and democratic aspirations of the new actors
and social subjects of the post-Constitution 1988. To demonstrate the two facets
of the “jeitinho” it will be associated the semantic character of the expression with
the features present historically in Brazilian society. With this, it will be show the
roots and foundations of the use of the term and its relationship with the heritage
of ancient Brazilian legal culture.
Keywords: “Jeitinho”. Legal Culture. Formalism. Ineffectiveness. Peace missions.

INTRODUÇÃO
Muito embora o pluralismo e a diversidade sejam valores que
caracterizem a sociedade brasileira, inclusive erigidos ao patamar de
princípios constitucionais da cultura dos grupos que historicamente
contribuíram para a nossa formação social – o primeiro é fundamento da
república democrática de 1988 –, orientadores das políticas públicas em
uma série de áreas cruciais para satisfação das necessidades materiais e
espirituais basilares a qualquer ser humano, certamente, aos olhos externos
e internos de nossa alteridade particular, o jeito, ou o jeitinho, para os
íntimos, é a designação corrente no imaginário que distinguiria o modo de
ser brasileiro.
De fato, a associação recorrente do jeito enquanto capacidade hábil
em lidar com problemas, dificuldades prementes, ou situações imprevistas,
apesar das regras e formalidades morais ou jurídicas, não é exclusividade
do contexto histórico-social brasileiro, sendo possível encontrar em outros
léxicos e territórios estrangeiros expressões e práticas equivalentes. Apesar
de sua conotação diversa, é frequente o uso de definições negativas para
descrever essa espécie de comportamento.
Porém, a metáfora que mais se aproxima do jeito é a que se vincula aos
traços do deus romano Janus, cujas faces representam opostos que designam
transitoriedade, passado e futuro. Nesse aspecto, o funcionamento do jeito
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tanto pode amoldar-se a retratos negativos instituídos no sistema jurídicosocial brasileiro, como pode representar mutações da cultura jurídica para
práxis positivas de gerenciamento de conflitos e adversidades.
Assim, o presente artigo tem por intuito imiscuir-se nas aproximações
conceituais do que seria o jeito na cultura jurídica brasileira, a partir de
síntese analítica, sem pretensões de esgotar o assunto, fornecendo um
quadro geral sobre as características associadas ao jeito na trajetória do
país, pontuando suas faces negativas e positivas, para, ao final, sinalizar
tendências de mudanças dos hábitos no âmbito do Direito.

1 APONTAMENTOS INICIAIS
De um tempo até hoje, trabalhos científicos começaram a estudar
o denominado “jeitinho brasileiro”. Essa designação, que surgiu em um
âmbito completamente informal, atualmente é estudada seriamente pelo
mundo acadêmico e, em linhas gerais, esses estudos fazem referência a um
fenômeno social que caracteriza certos elementos que se encontram na
cultura brasileira (embora não sejam pura e exclusivamente do brasileiro).
Contudo, certas características comuns e gerais caracterizam e identificam o
povo brasileiro de forma geral quando comparado com outro povo. Segundo
Roberto DaMatta (1986, p. 10),
[...] tanto os homens como as sociedades se definem por seus
estilos, seus modo; de fazer as coisas. Se a condição humana
determina que todos os homens devem comer, dormir, trabalhar,
reproduzir-se e rezar, essa determinação não chega ao ponto de
especificar também que comida ingerir, de que modo produzir,
com que mulher (ou homem) acasalar-se e para quantos deuses
ou espíritos rezar. É precisamente aqui, nessa espécie de zona
indeterminada, mas necessária, que nascem as diferenças e,
nelas, os estilos, os modos de ser e estar, os “jeitos” de cada qual.
Porque cada grupo humano, cada coletividade concreta, só pode
pôr em prática algumas dessas possibilidades de atualizar o que a
condição humana apresenta como universal.

Pode-se agregar, também, que existe não só uma visão interna que se
refere ao que o próprio povo brasileiro acha de si mesmo, mas também uma
visão externa e que faz referência ao olhar que o “outro” faz a partir de outra
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cultura. Desde esse olhar externo, também se cria uma identificação. Essa
identificação não só atinge o pensamento do “outro” (o que o outro pensa
do povo em questão), mas também do próprio povo com relação ao que os
“outros” pensam dele. Em palavras mais concretas, existe um olhar interno
sobre o “jeitinho” (uma consciência interna sobre si mesmo, enquanto
povo) e um olhar externo, que influi não só no relacionamento que se
possa estabelecer entre mais de uma cultura, mas também sobre a própria
consciência que se tem de si (enquanto povo em relação com o “outro”).
Na formação daquilo que foi identificado como “jeitinho brasileiro”,
muito está relacionado com a herança cultural legada pelo colonizador.
Resultaria quase impossível falar de um “jeitinho atual” sem fazer menção,
ao menos de forma breve, aos elementos originais do surgimento de um
povo brasileiro. Evidentemente, a história de um povo (essa série de eventos,
sucessos e comportamentos do passado, advindos em parte da causalidade
e em parte da casualidade) tem muito a dizer sobre as condutas atuais. O
que nas palavras de Sérgio Buarque de Holanda (1995, p. 40) se traduziria
na seguinte sentença: “A experiência e a tradição ensinam que toda cultura
só absorve, assimila e elabora em geral os traços de outras culturas, quando
estes encontram uma possibilidade de ajuste aos seus quadros de vida”.
O sociólogo (HOLANDA, 1995, p. 40) sustentou ainda que:
No caso brasileiro, a verdade, por menos sedutora que possa
parecer a alguns dos nossos patriotas, e que ainda nos associa à
península Ibérica, a Portugal especialmente, uma tradição longa
e viva, bastante viva para nutrir, até hoje, uma alma comum, a
despeito de tudo quanto nos separa. Podemos dizer que de lá nos
veio a forma atual de nossa cultura; o resto foi matéria que se
sujeitou mal ou bem a essa forma.

O presente trabalho tentará abarcar todas essas perspectivas que
foram explicadas brevemente até aqui. Não só fará um estudo sobre o
que pode ser considerado como uma perspectiva interna do “jeitinho”,
mas também analisará aquilo que está vinculado com uma visão externa.
Por sua vez, não só trabalhará com o conceito negativo do “jeitinho”, mas
também com a característica positiva dele. Sustenta-se que essa positividade
se vê manifestada, especialmente, no povo brasileiro atuando no âmbito
internacional, por exemplo em missões de paz.
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1.1 O que é o jeito – aproximações do conceito
Segundo brasilianista que se dedicou ao estudo do fenômeno, em
trabalho analítico-descritivo, o jeito, ou jeitinho, “é mais fácil de se descrever
do que se definir” (ROSENN, 1998, p.13). Para o intelectual francês
Charles Morazé (apud ROSENN, 1998, p. 13), é, de fato, “uma engenhosa
operação que torna o impossível, possível; o injusto, justo; e o ilegal, legal”.
Em geral, obtém-se uma ideia de jeito a partir de sua associação com uma
diversidade de condutas entrelaçadas com situações de corrupção ou de
pessoalidade, para obtenção de vantagens ou benefícios, na maior parte
das vezes sob prejuízo do erário e, quase sempre, em desfavor do interesse
público. Nesse sentido, o comportamento assume a função de “instituição
paralegal” (ROSENN, 1998, p. 16) ordeiramente “aceita” no funcionamento
do ordenamento jurídico brasileiro, diante da inefetividade social de suas
estruturas e institutos.
Falar sobre a existência de um “jeitinho” já nos diz algo sobre a própria
utilização do diminutivo aplicado à palavra jeito. A definição da palavra
jeito pode ser associada a um modo de fazer as coisas, uma disposição, uma
feição. Geralmente a palavra está associada com o verbo dar, ou seja: “dar
um jeito”, o que não significaria outra coisa que encontrar uma forma hábil
de solucionar duas ou mais hipotéticas situações que são exclusivas, isso é,
que não podem ter lugar simultaneamente (por serem incompatíveis), ou
seja, em termos mais específicos, uma maneira de resolver um conflito.
Contudo, o “jeitinho”, apesar de estar relacionado com a palavra
originária, significa uma coisa um tanto diferente. Sem pretender fazer
nessa primeira aproximação sobre o conceito um juízo de valor sobre a
palavra, o seu uso e o seu significado indicam que, em princípio, qualquer
brasileiro que a escute ou que a pronuncie saberá ou terá uma noção, ao
menos singela, de que ela indica um modo pelo qual o próprio brasileiro
encontra uma solução para seus problemas e dificuldades cotidianas.
Porém, quando essa mesma palavra está associada ao verbo dar, ou seja: “dar
um jeitinho”, a palavra “jeitinho” adquire, em um primeiro momento, uma
conotação negativa derivada do fato de que com ela se pretende significar o
esquecimento ou afastamento de uma ou mais normas de forma deliberada,
apesar do conhecimento, ainda que parcial, sobre suas exigibilidades.
Em geral são normas eficazes, ou seja, capazes de produzir efeitos
jurídicos; por outro lado, inefetivas, incapazes de serem aplicadas no plano
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concreto, materializar-se, ou que geram obstáculos para delas se fazer uso
no qual se aproximem dever-ser normativo e ser dos fatos (ou daquilo que
compõe o anseio social diante das desigualdades materiais). Em síntese, o
adágio popular comumente recorrido para espelhar esta análise é o de que
“a lei é boa, mas não pega”. Nesses casos, como sustenta DaMatta (1986, p.
62), o elemento pessoal adquire uma maior relevância, sendo a resolução
do problema individual o objetivo principal, embora os meios utilizados
tenham origem em uma ilegalidade.
Apesar de Holanda (1995, p. 149) não ter feito menção ao “jeitinho”
como fenômeno, no seu trabalho Raízes do Brasil exemplo daquilo que se
vem falando pode ser observado no seguinte relato: “Um negociante de
Filadélfia manifestou certa vez a Andre Siegfried seu espanto ao verificar
que, no Brasil como na Argentina, para conquistar um freguês tinha
necessidade de fazer dele um amigo”.
Esse trecho demonstra que o elemento pessoal é relevante no
relacionamento entre os brasileiros e com os brasileiros, embora esse vínculo
estabelecido seja eminentemente com fins não pessoais, por exemplo,
profissionais.
Em retorno à análise linguística do termo, dissemos, em linhas
anteriores, que o uso do diminutivo já pode ser considerado como signo de
algum elemento do termo utilizado. Quer isso dizer que o próprio uso do
diminutivo é uma das características próprias do “jeitinho” e, talvez, sirva,
de acordo com Holanda, para nos familiarizar nesse caso concreto, não com
uma pessoa (pois o diminutivo é utilizado em uma palavra que denota um
agir), mas com a própria denominação, enquanto objeto-palavra. Significa
que a opção pelo uso da palavra no diminutivo “inho” já implicaria de per si
uma forma de jeitinho. De acordo com Holanda (1995, p. 148):
No domínio da linguística, para citar um exemplo, esse modo de
ser parece refletir-se em nosso pendor acentuado para o emprego
dos diminutivos. A terminação ‘inho’, aposta às palavras, serve
para nos familiarizar mais com as pessoas ou os objetos e, ao
mesmo tempo, para lhes dar relevo. É a maneira de fazê-los mais
acessíveis aos sentidos e também aproximá-los do coração.

Nesse ponto, apesar disso, o jeitinho não é suficiente – portanto, não
se confunde – para caracterizar o denominado “homem cordial”, com sua
“bondade natural”, o qual se referia Sérgio Buarque de Holanda (1995, p.
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146) como aquele com “a lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade,
virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam [...]” influência direta
do patriarcalismo que dispensa o interesse por qualquer ritualística no
convívio social. Distante da noção de polidez, a cordialidade, na verdade,
“equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar intactas sua
sensibilidade e suas emoções” (HOLANDA, 1995, p. 147).
Tampouco o jeitinho é obra da “malandragem” que enaltece a figura
masculina daquele que sobrevive sem vender sua força de trabalho, mas, de
qualquer forma, obtém seu sustento ou sobrevivência sem nenhum mérito
ou esforço próprio, senão aqueles empregados nas ações ludibriadores
contra terceiros, em geral, de boa-fé (MOTA, 2012).
Nessa esteira, vê-se que o conceito de jeitinho não tem ainda uma
definição sólida, mas é possível realizar aproximações com uma certa ordem
de fenômenos, apesar de não se confundir de todo com eles. Por outro lado,
introduziu-se, antecipadamente, alguns traços do elemento negativo, isso
quando a palavra jeitinho foi associada ao verbo dar. Aprofundando mais
sobre essa conotação negativa, pode-se dizer que ao menos existem quatro
formas de conotação negativa (STELIO, 2000, p. 79-89).
A primeira, como foi brevemente mencionada anteriormente, faz
referência a um meio ilícito de resolver problemas. Nela o individuo, o
individual e o pessoal tem uma maior preponderância frente ao conjunto,
ao abstrato e ao impessoal da lei. Assim:
O jeito é um jogo que demonstra a liberdade que o homem quer
ter, não se prendendo às malhas da lei, mostrando-se, portanto,
superior à norma. O Jeito é uma espécie de anti-norma que, para
dar lugar à norma interna e à iniciativa da pessoa interrompe o
absolutismo da norma por um momento e cria uma exceção, uma
interrupção da lei, para logo em seguida tudo voltar ao que era.
(STELIO, 2000, p. 79)

Contudo, essa atitude não indicaria uma espécie de “anarquia” que
desconhece a existência total de um poder ordenador, mas sim uma atitude
ambígua onde, por um lado se reconhece a existência da lei, mas, por outro,
considera-se que, no caso particular e individual, a melhor solução seria
a não aplicação ao caso concreto, pois o respeito à norma dificultaria ou
mesmo impediria atingir o objetivo proposto a priori.
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O “jeitinho”, na segunda conotação negativa e vinculada à anterior,
faz referência a uma atitude individualista. Serve como uma forma de
solucionar o problema de forma individual, sem considerar, além do
sistema de normas exposto anteriormente, as consequências negativas que
essa atitude pode provocar no outro ou na comunidade no seu conjunto.
Seria uma espécie de sobrevaloração do “eu” que não leva em conta nem a
lei, nem o outro. No entanto, a solução do problema por meio do “jeitinho”
não é garantia de uma resolução definitiva, e isso forma parte da terceira
conotação negativa.
O “jeitinho” leva consigo a ideia de imediatismo. Ao contrário das
outras duas conotações, nas quais os terceiros podiam ser afetados, nesta,
o próprio atingido é quem dando um “jeitinho” tenta sair de uma situação
considerada problemática, pois com essa atitude não coloca fim ao problema
em si, mas ao problema de forma provisória, porém imediata. Afinal, “o jeito
induz a uma conduta ética niilista, ou seja, sem ideais, associada ao adágio
popular deixa como está para ver como é que fica” (STELIO, 2000, p. 79).
Por último, apesar de o “jeitinho” não estar associado diretamente
com a corrupção, muitas vezes acaba existindo uma vinculação consequente.
Isso porque de uma transgressão da norma pode derivar uma série de
fatos que levam o transgressor a fazer o necessário para evitar qualquer
tipo de sanção, o que pode implicar ter de subornar servidor público ou
quem está designado para desempenhar sua função. Além do mais, como
sustenta DaMatta (2014, on-line): “O jeitinho se confunde com corrupção
e é transgressão, porque ela desiguala o que deveria ser obrigatoriamente
tratado com igualdade”.
Nessa linha de argumentação, Lourenço Stelio (2000) identifica
a corrupção como a terceira fase da institucionalização do “jeitinho”. A
primeira fase estaria identificada com o descaso por parte das autoridades,
a segunda com a transgressão como consequência desse descaso e a última
com a impunidade. Essas fases formam um círculo vicioso onde no centro
encontra-se o “jeitinho”. Assim, como afirma Mota (2012),
[...] em primeiro lugar, há um generalizado descaso das
autoridades públicas em relação às necessidades reais do povo.
Isso leva o povo a se sentir no direito de transgredir as normas
para não ser punido por causa da transgressão, dá um jeito na
situação. É na corrupção que por sua vez gera impunidade
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fechando o círculo com a continuidade do descaso e assim por
diante.

Apesar de todas essas conotações negativas associadas à palavra
“jeitinho” ou à frase “dar um jeitinho”, tal e qual dito anteriormente, o
“jeitinho” não deve ser reduzido só ao seu aspecto negativo, pois, se isso
for feito, a questão não seria abordada completamente e se estaria omitindo
uma parte importante do fenômeno. Da mesma forma que a construção
“dar um jeitinho” tem uma conotação negativa, por sua vez, a depender
das circunstâncias que estejam envolvidas, isso pode significar atitudes
positivas, pois visam à consecução de um fim honesto e solidário que tem em
conta a alteridade. Isso é o que pode ser considerado da função solidária do
“jeitinho”. Situações nas quais a prática do jeitinho não se coloca ao serviço
do benefício pessoal, pelo contrário encontra-se destinada a um terceiro.
Nesses casos, o jeitinho seria movido pela satisfação egoísta de fazer
o bem ao outro. Por sua vez, a solução de problemas mediante o “jeitinho”
é suscetível de incentivar a criatividade, porquanto se procuram formas
inovadoras de sair de uma situação de conflito. Isso porque, não servindo o
caráter universal da lei para contemplar o caso concreto, outra norma para
a ocorrência deve ser criada.
Outro aspecto positivo do “jeitinho” é aquele vinculado ao caráter
negociador do brasileiro. Isso será mais bem explicitado no próximo
tópico. Porém, de maneira breve, explicita-se, antes, as raízes do jeito para
compreender a faceta negativa de sua conotação.
1.2 Raízes do jeito
Em tradição diversa da historiografia jurídica tradicional, não se vai
aqui traçar uma genealogia linear e evolutiva de fatos históricos calcados
nas influências ocidentais para determinar a negatividade do sentido do
jeitinho. Ao contrário, priorizou-se e pontuou-se uma série de legados
da herança ibérica que moldou a cultura jurídica brasileira, apesar da
criatividade e inventividade do pensamento jurídico-filosófico brasileiro,
principalmente em situações concretas para as quais não havia previsão
legal expressa, como a doutrina brasileira do habeas corpus na Primeira
República, da qual se originou depois a trajetória autônoma da garantia do
mandado de segurança.
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Em outros termos, Keith Rosenn (1998, p. 17) enumera as cinco
principais peculiaridades da tradição ibérica que teria contribuído para o
surgimento – e perpetuado – o jeito no funcionamento do sistema jurídico
brasileiro, são elas: a influência romano-germanística na cultura jurídica
ibérica, o pluralismo legal – oposto ao pluralismo crítico de raiz intercultural
e emancipatória –, interferência do catolicismo apostólico romano e o
legado da administração colonial portuguesa.
No primeiro aspecto, quanto aos paradoxos do direito romano,
apesar de existir um sistema de direito positivo baseado em normas
consuetudinárias, os portugueses colonizadores aplicavam o direito
romano colhido no Código de Justiniano, seguindo padrões éticos
universais abstratos, postulados morais dos quais se partia um raciocínio
dedutivo, portanto idealizado, cujo resultado era irreal, tendo em vista
que não guardava correspondência com os costumes e tradições de
Portugal. Incorporou-se a flexibilidade do direito romanístico ao discurso
do argumento de autoridade dos juristas e o reverencialismo do método
coimbrã, presentes até hoje nos hábitos da educação jurídica e no cotidiano
dos trabalhos do Poder Judiciário (ROSENN, 1998, p. 18-20). Ora, em
princípio isso significou nada mais do que o berço do distanciamento do
idealismo de um padrão ético-normativo da realidade cultural brasileira.
Igualmente, o pluralismo legal do direito romano, no qual vigorava
o princípio da personalidade, determinava a aplicação da lei conforme a
vinculação a determinado grupo social ou jurídico, fortalecendo o sistema
de privilégios marcado pela desigualdade jurídica. Por este momento, para
além da questão da desigualdade, que será explorada mais adiante, eis a
origem do ateste da relação entre inefetividade e o paralelismo jurídico da
modernidade brasileira tardia, muito embora a violação do ordenamento em
muitas realidades latinoamericanas represente “a desobediência às normas
apresenta-se como uma resistência às formas burocráticas, universais e
impessoais da interação típica da modernidade e do mercado” (LOPES,
2006, p. 104).
Outro estímulo ao jeito, concretizado com o legado romano, foi o
tratamento híbrido entre seus postulados e o direito canônico. A influência
eclesiástica na colonização portuguesa e na difícil separação entre Igreja
e Estado no curso da história brasileira, cujas tensões, por óbvio, sempre
refletiram na legislação, principalmente em questões atinentes às uniões
matrimoniais, filiações e constituição da família, estimularam a instituição
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do jeito. Não obstante o aspecto polêmico, por exemplo, o aborto ser
considerado tipo penal, ocasionar o aumento da mortalidade materna
e coação moral religiosa, as mulheres brasileiras continuam a praticá-lo
em nome do exercício do direito à autodeterminação do próprio corpo.
O dogmatismo, a intolerância moral e o formalismo contribuíram para
a contracorrente do jeitinho de manter o exercício da fé com práticas
consideras contrárias às orientações canônicas.
Talvez a confluência mais perversa que tenha eternizado o jeito na
cultura jurídica brasileira seja a imbricação entre o público e o privado,
advinda do sistema administrativo-burocrático do colonizador português
no qual as relações entre os súditos e o poder monárquico eram marcadas
notadamente pela pessoalidade, já destacada, produzindo situações
propensas à corrupção.
O patronato e o sistema de privilégios nos quais o interesse público
era (é) substituído pelo imediatismo da satisfação das necessidades pessoais
de determinadas pessoas, classe ou grupo social, onde também é difícil
distinguir o início do patrimônio privado e o do Estado, perpetuado por um
poder centralizador forte e ineficiente que delega a administração da justiça
e da burocracia aos poderes privados (ROSENN, 1998, p. 26-41).
Certamente, a ideia subjacente imediata que aparece, quando se
recorre ao conceito de jeito, é a de corrupção vinculada à ineficiência do
Estado a justificar a pessoalidade como saída para demandas essencialmente
privadas que não se confundem necessariamente com reivindicações por
direitos, pois as relações de poder hierarquizadas na sociedade civil também
naturalizam o patrimonialismo. Segundo José Reinaldo de Lima Lopes
(2006, p. 94), a mais recorrente:
[...] no senso comum dos juristas, é a de que este arbítrio procede
do Estado e de seus agentes e que, portanto, o remédio para
esta distância é uma maior disciplina do exercício do poder do
Estado, ou sobretudo uma maior limitação do Estado. Deriva
daí a percepção conservadora do fenômeno, cujo resultado é
deslegitimar ainda mais o direito. Esta interpretação necessita,
porém, ser complementada por outra visão mais geral dos traços
da sociedade brasileira.

Essas influências desses fenômenos históricos sustenta(r)am três
pilares da cultura jurídica brasileira: o paternalismo, o legalismo e o
formalismo; contudo, a despeito da transitoriedade dos sentidos para o
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jeitinho, outras estratégias positivas de transformação têm modificado o
distanciamento entre o direito e realidade no Brasil, principalmente aos
olhos externos.

2 CULTURA JURÍDICA E NEGATIVIDADE
Em geral, os estudos referentes à cultura jurídica reportam-se a
problemas sobre como a sociedade brasileira relaciona-se com o direito
e quais direitos são efetivamente realizados, ultrapassando o estudo
meramente retórico-argumentativo sobre a descrição ideal do ordenamento
ou de um dos seus microssistemas (LOPES, 2006, p. 95). No percurso da
trajetória do que denominou de horizontes ideológicos da cultura jurídica
brasileira, Antonio Carlos Wolkmer (2012, p. 141) sintetiza a nossa tradição
negativa como a “que reproduziu historicamente as condições contraditórias
da retórica formalista liberal e do conservadorismo de práticas burocráticopatrimonialistas”.
Afora o paternalismo, incorporado ora pela monarquia, ora pelas
elites oligárquicas da república nascente, assim também pela Igreja e pela
unidade familiar tradicional, cuja hierarquização com as classes sociais
dos estratos populares representam a verticalização, as particularizações
e a personalização do poder, ou seja, o próprio retrato da desigualdade
socioeconômica, não se pode negar que o sentimentalismo desempenha,
ao seu lado, o substrato do distanciamento entre normas outorgadas e as
expectativas dos que compõem o povo brasileiro. Na extensa e arguta síntese
conclusiva de Antonio Carlos Wolkmer (2012, p. 187):
No processo de formação de nossas instituições, destacou-se a
estranha e contraditória confluência, de um lado, da herança
colonial burocrático-patrimonialista, marcada por práticas
nitidamente conservadoras; de outro, de uma tradição liberal
que serviu e sempre foi utilizada, não em função de toda
sociedade, mas no interesse exclusivo de grande parcela das elites
hegemônicas que detinham o poder, a propriedade privada e
os meios de produção da riqueza. Destarte, a produção jurídica
brasileira esteve quase sempre associada ao resguardo e à satisfação
dos intentos das minorias oligárquicas pouco democráticas,
individualistas e subservientes às forças e imposições do mercado
internacional. Isso permite compreender que o Direito comum
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oficial nem sempre representou o genuíno espaço da cidadania,
de participação e das garantias legais de boa parte da população.
A prática do Direito oficial do Estado ensejou longo processo
histórico em que a sociedade brasileira viveu permanentemente:
exclusão, privilégios e carência da justiça.
Assim, a constituição estrutural da cultura jurídica beneficiou,
de um lado, a prática do ‘favor’, do clientelismo, do nepotismo
e cooptação, de outro, introduziu um padrão de legalidade
inegavelmente formalista, retórico, eclético e ornamental.
Incluindo suas características individualistas, antipopulares
e não democráticas, o liberalismo brasileiro haveria de ser
contemplado igualmente por seu incisivo traço ‘jurisdicista’.
Ademais, o cruzamento entre individualismo político e formação
legalista delineou politicamente a montagem do cenário principal
de nosso Direito: o bacharelismo liberal.

A proteção subserviente de dominação exercida pelos “donos do
poder” gera relações ambíguas de solidariedade, dívidas e favores daqueles
que necessitam dos direitos que lhes são conferidos em forma de benefícios,
ou seja, falseados para a manutenção do status quo. Por evidente que, assim,
criam-se situações de dependência nas quais não importa o que o direito
prescreva em termos normativos, pois o descumprimento da lei é justificado
tanto por quem controla a aplicação e a observância das normas, quanto por
aqueles que dependem de suas “boas-vontades” para verem seus direitos e
interesses satisfeitos.
Nesse sentido, “o direito opera como algo que diferencia e não como
algo que iguala os cidadãos” (LOPES, 2006, p. 97), reforçando uma estrutura
social na qual a liberdade, a propriedade e a dignidade não apenas são
privilégios de poucos, como exercem sobremaneira força ou pressão sobre
grupos alheios que consideram vitais direitos civis, econômicos, sociais e
culturais para constituição de sua realidade.
Portanto, o legalismo, calcado no positivismo jurídico e no excesso
de formalismo da produção normativa, é a assinatura do ateste de que
o fetichismo normativo de regulação de uma série de aspectos da vida
social é o fiel depositário da ilusão de que a desigualdade e os problemas
socioeconômicos brasileiros serão resolvidos através, por e mediante
lei. Na verdade, o fetiche pela norma não apenas continua a ancorar a
inexequibilidade que justifica o jeitinho em seu sentido negativo, como
antecipa, em um exercício de futurologia, situações que sequer teriam de
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ser alcançadas pelo direito. Criam-se, dessa forma, um ambiente jurídico
sustentado por uma burocracia permanente, enquanto fim em si mesmo,
e um formalismo exagerado que acaba por promover o contrário de sua
justificação, ou seja, o jeito para corrigir falhas e flexibilizar procedimentos.
Há uma ilusão de que apenas modificar o Direito resolverá problemas
estruturais. Assim também, há o descompasso entre a legislação formatada
por “juristas iluminados” que importaram experiências eurocêntricas,
portanto transplantadas e irreais, com a realidade socioeconômica brasileira.
Em verdade, o formalismo também se trata de técnica eficaz do
patrimonialismo brasileiro para criar obstáculos ou interromper quaisquer
mudanças sociais que alterem, em termos de reforma, ou por vias de
rupturas mais profundas e radicais, a estrutura social brasileira. Segundo
o brasilianista Keith Rosenn (1998, p. 68), tanto em regimes democráticos
quanto autocráticos, durante a trajetória nacional,
[...] as forças conservadoras têm tido bastante êxito em resistir
às reformas modernizantes em vários níveis. Se perderam
uma batalha na Constituinte, elas têm sempre uma outra
oportunidade de resistir às reformas no Congresso. Se perderam
no Congresso, elas têm mais uma possibilidade de obstruir na
fase de implementação burocrática. Se não conseguirem retardar
a implementação no nível administrativo, elas sempre podem
recorrer ao poder judiciário. Mesmo se não ganhassem no mérito
nos tribunais, há uma miríade de oportunidades para adiar
qualquer reforma por muitos anos. E se todas essas estratégias
fracassarem, sempre há a possibilidade do jeito.

Porém, como toda “cultura jurídica é o que dá sentido normativo às
práticas sociais”. (LOPES, 2006, p. 103), há habitus associados a aspectos
positivos do “jeitinho” que dão a ele outro sentido, diverso dessa esfera do
imaginário social que provoca discussões sobre as tensões entre o direito
posto e sua ineficácia.

3 O LADO POSITIVO DO “JEITINHO”: O EXEMPLO DAS MISSÕES
DE PAZ
Existem características do jeitinho que podem ser consideradas
como positivas. Elas têm como objetivo a alteridade humanitária, deixando
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de lado interesses pessoais ou que, sem ter essa finalidade em mente,
acabam proporcionando saídas de situações complexas sem confrontação
ou evitando danos colaterais maiores.
Muitas dessas características que dizem respeito aos elementos
positivos do jeitinho podem ser encontradas e condizem na sua grande parte
na diplomacia brasileira com o sucesso do agir dos brasileiros em missões
de paz4 (MELLO; LAPIERRE, 2012). Assim, segundo Sérgio Aguilar (2012,
p. 216), existiria um “jeito brasileiro de manter a paz”. Ele sustenta que
[...] podemos inferir que há uma maneira peculiar de gerenciar
ou de resolver conflitos, com a utilização de atributos peculiares
do povo brasileiro em prol de ações práticas que extrapolam o
escopo das operações de paz e que, por isso mesmo, colaboram de
maneira ímpar para os esforços das organizações internacionais.

Isso contrasta com a visão negativa que se tem de grandes potências
quando se embarcam em missões de paz, como é o caso, por exemplo, dos
Estados Unidos, onde os terceiros percebem que existem mais interesses
particulares do que boas intenções. Com isso, não se quer dizer que a opção
do Brasil de participar em missões de paz seja completamente altruísta.
Eduardo Uziel (2011) sustenta, desde uma visão realista, que o
Brasil pode ser considerado uma potência média que aperfeiçoa seus
recursos de poder limitados, se atuar no âmbito de instituições com regras
estáveis e onde possa formar coalizões, evitando a formação de estruturas
paralelas excludentes. Além do mais, existem motivos internos para o Brasil
participar de missões de paz, tais quais: cumprir com os princípios do
artigo 4º da Constituição de 1988, treinar as Forças Armadas e promover
o papel dos militares na sociedade. Existem também motivos bilaterais e
regionais como o de promover o comércio e os investimentos brasileiros e
4

Desde 1948, o Brasil participou de mais de 30 operações de manutenção de paz da Organização
das Nações Unidas – ONU, tendo cedido um total de mais de 24 mil homens. Integrou operações
na África (dentre outras, no Congo, Angola, Moçambique, Libéria, Uganda, Sudão), na América
Latina e Caribe (El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Haiti), na Ásia (Camboja, Timor-Leste) e na
Europa (Chipre, Croácia). Além de ter enviado militares e policiais a diversas missões ao longo da
história da ONU, o Brasil empregou unidades militares formadas em cinco operações: Suez (UNEF
I), Angola (UNAVEM III), Moçambique (ONUMOZ), Timor-Leste (UNTAET/UNMISET) e Haiti
(MINUSTAH). Atualmente o Brasil é o maior contribuinte de tropas para a Missão da ONU para
a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Informação disponível em: <http://www.onu.org.br/
conheca-a-onu/brasil-na-onu/>.
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razões institucionais que fazem referência ao papel do Brasil no sistema da
ONU, como o de legitimar a sua participação como membro permanente
do Conselho de Segurança, etc. (UZIEL, 2011, p. 100). Contudo, esses
interesses não se interpõem nas missões de paz.
O caráter negociador, como característica positiva do jeitinho, faz-se
presente nesse aspecto. Dessa maneira, deve-se lembrar de que as missões
de paz são implementadas como resposta da comunidade internacional
a situações em que existam ameaças ou esteja comprometida a paz e a
segurança internacionais. Isso quer dizer que a população do local ou país no
qual está sendo desenvolvida uma missão de paz é vítima de alguma situação
que pode até colocar em risco a própria vida das pessoas. Os brasileiros, em
missões de paz, entendem que, durante elas, não estão em presença de um
inimigo, mas de um povo de uma região no qual a segurança, dentre outros
aspectos, foi negligenciada em razão do conflito (UZIEL, p. 218).
Seguindo essa linha de pensamento e os princípios fundamentais que
regem as operações de paz, tais como cooperação das partes envolvidas,
mínimo uso da força, e multinacionalidade, pode-se observar que os
brasileiros preenchem esses princípios de forma exitosa. Na mesma
direção, adaptabilidade, facilidade no convívio, horizontalidade, tornamse elementos necessários para o sucesso das missões. Assim, encontram-se
presentes no jeitinho positivo brasileiro em missões de paz.
Embora o Brasil tenha participado de missões de paz no qual o
português é uma das línguas oficiais desses países, em muitos outros não se
falava essa língua. Contudo, Aguilar (2012) observa que “independentemente
da nacionalidade, da religião ou do idioma, rapidamente o brasileiro
consegue se comunicar tanto com outros integrantes da Força de Paz quanto
com a população em geral”.
Com relação à adaptabilidade, ele atribui tal característica ao fato
de o soldado brasileiro estar em convivência com diversas classes sociais
em um espaço muito próximo. Por outro lado, como foi dito na introdução
deste trabalho, a visão externa também ajuda no sucesso dos brasileiros
nas missões de paz. Para esse olha exterior, trata-se da chamada “alegria
brasileira” que, junto com o carnaval, as festas públicas em geral, ou a prática
dos esportes (como o futebol), seriam traços distintivos dos brasileiros,
permitindo maior facilidade no relacionamento quando existem situações
de tensão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se vai aqui pontuar as conclusões parciais obtidas durante o
percurso das respostas aos objetivos centrais, até porque não se pretendeu
esgotar as discussões inúmeras sobre o conceito de “jeitinho”, bem como
sua aplicabilidade em infindáveis situações da vida cotidiana que direta ou
indiretamente se relacionam com a cultura jurídica brasileira.
Contudo, encaminha-se muito mais para a perspectiva de um
prognóstico capaz de assinalar mudanças significativas que, para além
de transcender qualquer sentido negativo que o jeito assuma no contexto
atual, herança dos legados do patrimonialismo, do patriarcalismo, da
pessoalidade, do individualismo, do sentimentalismo, do formalismo, do
legalismo e de todo antigo paradigma da cultura jurídica brasileira, transite
para experiências positivas do fenômeno como nas missões de paz.
Ainda nesse caminho, na mesma trilha de Antonio Carlos Wolkmer
(2012, p. 187-188), conclui-se que a história das ideias jurídicas, ainda que
sejam das instituições paralegais absorvidas pelo sistema jurídico-formal,
tal qual o jeitinho, necessitam ser repensadas a partir de um projeto crítico
fundado na interdisciplinaridade, no pluralismo e na democracia. Só assim,
então, a prática do jeito dissociar-se-á de um aspecto cultural negativo e
refletirá as estratégias discursivas e políticas que se compatibilizam com os
compromissos em torno dos novos sujeitos de direito e dos novos direitos
no enfrentamento ao horizonte ideológico da nefasta herança histórica
brasileira.
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CONSTITUIÇÃO, CULTURA E REGIÃO: A TRANSVERSALIDADE
CULTURAL DA DIVERSIDADE NORDESTINA
CONSTITUTION, CULTURE AND REGION: THE TRANSVERSAL
CULTURAL DIVERSITY OF THE NORTHEASTERN
Roberto Guilherme Leitão1
RESUMO
O estudo tem por objeto estabelecer de que forma as condicionantes ambientais,
históricas, socioeconômicas e jurídico-institucionais do último quartel do século
XIX influenciaram e ditaram o processo cultural da identidade nordestina e em
que medida tais concepções e simbolismo são estigmatizados na atualidade. A
magnitude temática torna imperiosa a necessidade de um corte temporal e espacial
acerca da contextualização cultural e jurídico-institucional. O tempo são os anos
de 1877 a 1899. O espaço é a Província do Ceará, notadamente na relação de poder
e influência do Sertão-Capital (a Fortaleza da belle époque). Sob essas variáveis
incide, como palco de fundo, a Grande-Sêcca de 1877 a 1879.A justificativa temática
se funda na profusão de acontecimentos históricos que foram determinantes para
amalgamar a identidade regional nordestina ou, na dicção de Durval Muniz de
Albuquerque Junior, para inventar o Nordeste. Acrescida a essa simbologia, a tríade
Região-Seca-Cultura, por todo o século XX, fora veiculada por uma produção
cultural de matizes múltiplas – literária, artística, cinematográfica e musical –
sob o signo de estereótipos que vinculam o Nordeste e sua gente à barbárie, ao
coronelismo e messianismo com forte devoção de iletrados. É nesse contexto de
fortes confluências culturais, políticas, econômicas, sociais e de agitação jurídicoinstitucional, na longínqua província do Ceará, que o texto visa consagrar
as matrizes fundantes da cultura dos “desafortunados” frente à Constituição
republicana-democrática de 1891 dos Estados Unidos do Brazil.
Palavras-chave: Constituição. Cultura. Região.
RESUME
The study is to establish how environmental conditions, historical, socioeconomic
and institutional juridical the last quarter of the nineteenth century influenced and
dictated the cultural process of the Northeastern identity and to what extent such
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conceptions and symbolism are stigmatized today. The theme magnitude makes
imperative the need for temporal and special court about the cultural, legal and
institutional context. Time are the years from 1877 to 1899. The space is the Ceará
province, notably in the relationship of power and influence of the Wild-Capital
(the Fortress of belle époque). Under these variables concerning, as background
stage, the Great “Secca” from 1877 to 1879. A theme justification is based on the
wealth of historical events that were crucial to amalgamate the Northeastern
regional identity or, in the diction of Durval Muniz de Albuquerque Junior, for
invent the Northeast. Added to this symbolism, the triad - Region, “Seca” - Culture
- throughout the twentieth century had been conveyed by a cultural production
of multiple hues - literary, artistic, cinematic and musical – under the sign of
stereotypes linking the northeast and its people to barbarity, the “Coronelismo”
and messianism with strong devotion of untaught. É this context of strong cultural
confluences, political, economic, social, and legal and institutional unrest in the
far province of Ceará, text aims to enshrine the founding mothers of the culture of
“ unfortunate the Republican and democratic Constitution of 1891 of the United
States of Brazil.
Keywords: Constitution. Culture. Region.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objeto estabelecer de que forma
as condicionantes ambientais, históricas, socioeconômicas e jurídicoinstitucionais do último quartel do século XIX influenciaram e ditaram o
processo cultural da identidade nordestina e em que medida tais concepções
e simbolismo são estigmatizados na atualidade.
A magnitude temática torna imperiosa a necessidade de um
corte temporal e espacial acerca da contextualização cultural e jurídicoinstitucional. O tempo são os anos de 1877 a 1899. O espaço é a Província
do Ceará, notadamente na relação de poder e influência do Sertão-Capital
(a Fortaleza da belle époque2). Sob essas variáveis incide, como palco de
fundo, a Grande-Sêcca de 1877 a 1879.
A justificativa temática se funda na profusão de acontecimentos
históricos que foram determinantes para amalgamar a identidade regional

2
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nordestina ou, na dicção de Durval Muniz de Albuquerque Junior3, para
inventar o Nordeste. Acrescida à essa simbologia, a tríade Região-SecaCultura, por todo o século XX, fora veiculada por uma produção cultural
de matizes múltiplas – literária, artística, cinematográfica e musical – sob
o signo de estereótipos que vinculam o Nordeste e sua gente à barbárie, ao
coronelismo e messianismo com forte devoção de iletrados.
É nesse contexto de fortes confluências culturais, políticas,
econômicas, sociais e de agitação jurídico-institucional, na longínqua
província do Ceará, que o texto visa consagrar as matrizes fundantes da
cultura dos “desafortunados” frente à Constituição republicana-democrática
de 1891 dos Estados Unidos do Brazil.
Para tal desiderato, é abordada a temática regional, o federalismo dual
da primeira república e como se estabelecem suas relações de poder. E ainda,
consagra-se o âmbito relacional de Constituição e Cultura, e dessa com o
de Natureza (em evidente contraposição). A fundamentação conceitual do
texto arrima-se na doutrina de Peter Häberle, consagrada na obra: “Teoría
de la Constitución como Ciencia de la Cultura”4.
De um fenômeno natural a uma condicionante da cultura nordestina
A seca de 1877-1879, na Província do Ceará, foi o “mais caro desastre
natural na história do Hemisfério Ocidental”5. Tal dimensão vem arrimada
em estudos de Roger Cunniff, Gerald Greenfield6 e Mike Davis7 que, em
uma estimativa conservadora, vislumbram terem ocorridos 220.275 óbitos
no período. Tais conclusões baseiam-se em dados estatísticos de 1878 para o
Ceará e outros locais selecionados em toda a área seca, em estimativas para
1877 e 1879.

3

4

5

6

7

ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes
Recife. Massagana: SP: Cortez, 1999.
HÄBERLE, Peter (2000). Teoría de la Constitución como Ciencia de la Cultura, trad. Emilio
Mikunda. Madrid: Tecnos.
CUNNIFF, Roger. (1970) “The Great Drought: Northeast Brazil, 1877-1880,” Ph.D. diss.,
University of Texas. Roger L. Cuniff, “The Great Drought: Northeast, 18871880, Tese de doutorado,
Universidade do Texas, Austin, 1970, p. 283.
GREENFIELD, Gerald Michael. Migrant Behavior and Elite Attitudes: Brazil’s Great Drought. 18771879, The Americas, v. XLIII, julho de 1986, n° 7
Neste sentido, DAVIS, Mike. Holocaustos Coloniais. Rio de Janeiro: Record, 2002. 272p
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Corroborando com a magnitude assombrosa dos números, é
imperioso destacar que, à época, a população da Província do Ceará era
estimada, conforme dados oficiais, em pouco mais de 800.000 habitantes.
Acresça-se a esse quadro calamitoso o fenômeno da emigração em larga
escala dos nordestinos para as províncias do Norte. Nesse contexto, Rui Facó
(FACÓ, 2009, p.29) constata: “Três anos seguidos sem chuvas, semeaduras,
sem colheitas, os rebanhos morrendo e os homens fugindo para não morrer”.
O emigrante cearense se voltava para duas frentes: a primeira, migrar para a
capital da província, Fortaleza, que no período contava com uma população
de aproximados 85.000 habitantes; ou, a segunda, se lançar ao mar em
embarcações precárias buscando as províncias do Norte, rumo ao Eldorado
amazônico, o extrativismo da borracha.
Desses dois fenômenos, quais sejam: a) um quarto da população de
uma província é dizimada pelo flagelo da “Grande Seca” e, b) a migração
de 114.000 retirantes flagelados para a capital da província, como destino
final ou como “entreposto” para migrações rumo ao norte, vislumbra-se
a dimensão da problemática eminentemente social que se transformara o
flagelo da seca e de seus consectários.
Advirta-se que, inicialmente, no decorrer de todo o século XIX,
portanto, até o ocaso do Império e, bem como depois com a proclamação
da República em 1889, o discurso das secas era vislumbrado sob um viés
eminentemente natural, próprio das calamidades públicas.
E mais, nos séculos XVII, XVIII e XIX já havia sido registrado8,
conforme a historiografia das precipitações anuais no semiárido “das
províncias do norte”, secas significativas nos anos de 1605-06; 1614: 1692;
1710-11; 1723-27; 1736-37; 1744-46; 1754; 1777-78; 1790-93; 1804; 180809; 1816-17; 1824-25; 1830; 1835-37; 1844-45 e 1877-79.
É nesse contexto que Euclides da Cunha9, na consagrada obra “Os
Sertões: campanha de Canudos”, editada originariamente em 1902, e sob

8

9

Nesse sentido: CUNHA, Euclides da. Os sertões. Campanha de Canudos. São Paulo: Ateliê Editorial;
Imprensa Oficial do Estado. Arquivo do Estado, 2001. Migrant Behavior and Elite Attitudes: Brazil’s
Great Drought. 1877-1879, The Americas, v. XLIII, julho de 1986, n° 1. SOUSA BRASIL, Tomaz
Pompeu de (1877). Memória sobre o clima e as secas do Ceará.
CUNHA, Euclides da. Os sertões. Campanha de Canudos. São Paulo: Ateliê Editorial; Imprensa
Oficial do Estado. Arquivo do Estado, 2001.
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um viés naturalista, constata coincidências notáveis, em especial de um
intervalo de 32 anos, entre 1745 e 1777, no século XVIII, e 1845 e 1877, no
século XIX. Tais constatações poderiam levar previsibilidade ao fenômeno,
em caso de uma extensa série de observações, bem como de haver as devidas
relações do regime climático do sertão nordestino brasileiro com outras
regiões do continente americano. Nesses termos, assim assevera (CUNHA,
2000, p. 17):
Revelou-o, pela primeira vez, o senador Tomás Pompeu,
traçando um quadro por si mesmo bastante eloqüente, em que os
aparecimentos das secas, no século passado e atual, se defrontam
em paralelismo singular, sendo de presumir que ligeiras
discrepâncias indiquem apenas defeitos de observação ou desvios
na tradição oral que as registrou. De qualquer modo ressalta à
simples contemplação uma coincidência repetida bastante para
que se remova a intrusão do acaso. Assim, para citarmos apenas
as maiores, as secas de (1710-1711), (1723-1727), (1736-1737),
(1744-1745), (1777-1778), do século 18, se justapõem às de (18081809), (1824-1825) (1835-1837), (1844-1845), (1877-1879), do
atual. Esta coincidência, espelhando-se quase invariável, como se
surgisse do decalque de uma quadra sobre outra, acentua-se ainda
na identidade das quadras remansadas e longas que, em ambas,
atreguaram a progressão dos estragos. De fato, sendo, no século
passado, o maior interregno de 32 anos (1745-1777), houve no
nosso outro absolutamente igual e, o que é sobremaneira notável,
com a correspondência exatíssima das datas (1845-1877).

A fuga em massa dos retirantes do flagelo da seca para a capital da
província, Fortaleza, nos anos da “Grande Seca”, desvelava duas ordens de
problemas: a primeira, de natureza urbanística e sanitária, que se vinculava
ao ordenamento territorial e às reformas urbanas e de controle social
necessárias para sanar o crescimento demográfico exponencial ocorrido em
um curto período de tempo (1877-1879) na urbe; e a segunda, de natureza
socioeconômica, pois a grande massa de desafortunados era composta de
sertanejos sem posses, sem escolaridade e com uma única vocação: a “lida
na roça”. Portanto, sem qualquer possibilidade de uma ambiência sustentável
numa “metrópole” com pretensões de modernidade.
É imperioso destacar que o deslocamento maciço de retirantes
sertanejos para a capital da província denota não somente um apartamento
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das relações espaço-territoriais, digo uma (des)territorialização10, como
também, revela e veicula uma ruptura com o Latifúndio e as relações de
poder a ele secularmente imbricadas.
A despeito de todos os consectários sociais advindos da “Grande
Seca”, até o período imediatamente anterior a 1877, o flagelo da seca fora
tratado, em todo Período Imperial, como uma questão de Geografia Física,
e como tal, buscava-se uma solução, até hoje não alcançada, a solução
hídrica. Em acerto com tal entendimento, Frederico de Castro Neves, em
estudo “Desbriamento e Perversão: olhares ilustrados sobre os retirantes da
seca de 1877”, aponta:
O “discurso da seca”, no entanto, no mesmo momento em que
traça um “quadro de horrores” com cenas terríveis de fome,
abandono, migrações, prostituição, antropofagia, configurando
um espaço da tragédia que se repete, desloca o foco de percepção
da seca para as características da natureza do semiárido. Desde o
momento inaugural (1877), quando a seca traz a miséria para o
centro de formação da sociedade de bases européias que se queria
para o Brasil, os sentidos conferidos à tragédia pelos intelectuais
e políticos do Império trataram de “naturalizar” a seca, isto é,
entendê-la como resultado de mudanças climáticas imprevisíveis
que produzem “efeitos” desastrosos entre a população sertaneja.
Como decorrência disso, a atenção dos cientistas e dos políticos
(liberais ou conservadores, monarquistas ou republicanos, direita
ou esquerda) dirigiu-se irreversivelmente para os mecanismos
de acumulação de água como medidas de “combate às secas”,
processo que ficou conhecido como “solução hidráulica”.
(NEVES, 2003)

Nesse momento, para uma melhor contextualização do paradigma
cultura de pertencimento NORDESTE-NORDESTINO aqui consagrado,
a “Grande Secca” de 1877-79, no sertão cearense, é fundamental que se

10

No estudo desenvolvido no presente artigo, nos utilizaremos da doutrina de HAESBAERT, in
HAESBAERT, Rogério. Migração e Desterritorialização. In: PÓVOA NETO, Helion; FERREIRA,
Ademir Pacelli (Orgs.). Cruzando fronteiras disciplinares: um panorama dos estudos migratórios.
Rio de Janeiro: Revan, 2005, pp. 35-46, na qual entendemos por (...) desterritorialização é uma
territorialidade insegura, onde a mobilidade é compulsória, quando não lhes é dada como
possibilidade, resultado da total falta de alternativas, de “flexibilidade”, em “experiências múltiplas”
imprevisíveis em busca da simples sobrevivência física cotidiana.
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estabeleça um corte espaço-temporal das relações institucionais e políticas
da época, bem como, e de forma mais acentuada, a da cultura jurídica
brasileira da época e de suas manifestações diante dos fenômenos sociais e
econômicos advindos da famigerada hecatombe.
Entretanto, antes de adentrarmos no estudo espacial do fenômeno das
secas, é de fundamental pertinência desvelarmos que, mesmo a literatura
mais abalizada, que trata da temática sob o viés socioeconômico, políticoinstitucional e jurídico, o faz apenas como um fenômeno natural.
É nesse sentido que Durval Albuquerque Júnior, no artigo “Palavras
que calcinam, palavras que dominam: a invenção da seca do Nordeste”,
acertadamente resgata a dimensão político-discursiva do flagelo das secas,
agregando a dimensão espaço-territorial o contexto regional:
“produto histórico de práticas e discursos como, como invenção
histórica e social, o que implicaria, em se falar de “seca do norte”
ou “seca do nordeste”, não se esta falando de qualquer estiagem,
mas de um objeto “imagético-discursivo”, cujas imagens e
significações variam ao longo do tempo e conforme o embate de
forças que a toma como objeto de saber.”

Passemos, na próxima seção, a lançar luzes na relação da Região, do
Estado Federal (interventor e segregador) e da engenharia das acomodações
da diversidade cultural. Ultrapassada tal temática, passamos a estabelecer
como tais condicionantes foram determinantes para os conceitos de Região,
da cultura regional e do patrimônio cultural imaterial resultante dessa
realidade.

A INVENÇÃO DO NORDESTE11 E OUTRAS TRAMAS: DIMENSÃO
REGIONAL DE UMA REALIDADE CULTURAL EM CONSTANTE
CONSTRUÇÃO E TRANSVERSALIDADE
A delimitação conceitual do termo região, e por via de consequência
sua utilização, vem sendo objeto de estudo multidisciplinar que, por muitas
11

A terminologia utilizada por esse autor, nesse capítulo, fora inicialmente trabalhada na obra:
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. Recife: Ed.
Massagena; São Paulo: Cortez, 1999. Vide também, de mesma autoria, ALBUQUERQUE JÚNIOR,
Durval Muniz de. Nos destinos de fronteira: história, espaços e identidade regional. Recife: Bagaço,
2008.
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vezes, acertadamente, interagem. Essa interação científica em torno da
temática regional dá dinâmica e complexidade ao termo. No âmbito cultural
e jurídico-constitucional, as significações, variadas e multidisciplinares
do termo região hão de ser consideradas, e conformadas no sentido
de dar real efetividade e carga de eficácia aos preceitos constitucionais e
infraconstitucionais consagradores da diversidade regional e de sua matriz
cultural adjacente.
A idéia que veicula o termo região sofreu variações na linha do
tempo. Essa relação do vocábulo região e a sua contextualização histórica
necessita ser estudada criticamente. Esse estudo remete ao passado, mais
especificamente ao Império Romano. A etimologia da palavra região
é de origem latina regio, regione, e veicula uma derivação da palavra rex.
Bourdieu (2009, p.113) assim atesta:
A etimologia da palavra região (regio), tal como a descreve Emile
Benveniste, conduz ao princípio da divisão, acto mágico, quer
dizer propriamente social, de diacrisis que introduz por decreto
uma descontinuidade decisória na continuidade natural [...]. A
regio e as suas fronteiras (fines) não passam do vestígio apagado
do acto de autoridade que consiste em circunscrever a região,
o território (que também se diz fines), em impor a definição
(outro sentido da fines), legítima, conhecida e reconhecida, das
fronteiras e dos territórios.

A mais enraizada das tradições conceituais de região é a geográfica,
em sentido amplo, que exsurge em forma de um amálgama de conteúdo
cultural e socioeconômico, baseado num certo espaço característico. Com
efeito, a região há de ser concebida como resultante de uma longa formação
histórica, uma fusão de fatores geográficos e ambientais, em sentido lato,
com um processo eminentemente cultural.
Aduz-se a esse processo dinâmico, e na seara geográfica, a idéia de
região, que está diretamente associada ao processo de centralização política,
e do poder de um espaço dominante sobre outros, claramente diversos:
social, cultural e espacialmente. Com efeito, a idéia de região, em seu
nascedouro, traz consigo uma relação espacial de poder. Tal realidade tem
contornos próprios nas sertanias da Província do Ceará, notadamente no
último quartel do século XIX. As razões são múltiplas. Frederico Castro
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Neves12, arrimado no romance de José de Alencar, “O Sertanejo”(1885),
aponta a imbricada relação existente entre a cultura e práticas nordestina,
poder e a terra (ou o latifúndio):
“[...] A vida no campo caracteriza-se pela lealdade (dos pobres)
e pela proteção (dos ricos), marcas de um paternalismo que iria
garantir a estabilidade desta sociedade tradicional, cujos conflitos
aparecem como rixas pessoais entre vaqueiros ou grandes
proprietários, em que está em jogo, invariavelmente, a defesa
da honra pessoal ou familiar. (...) As relações sociais, resultado
da conquista pelos portugueses de uma área inóspita e habitada
apenas por índios bravios, são marcadas pela reciprocidade
desigual de grupos sociais que conhecem seus lugares no interior
de uma hierarquia rígida e natural, que, ao mesmo tempo,
garante a sobrevivência de todos e fornece sólidas referências
identitárias.”

A relação paternalista de poder, com a Grande Sêcca de 1877-1879,
sofre grande abalo e desconstrução. A República, o abolicionismo e as
tensões próprias do federalismo dual consagrados na Constituição Federal
de 1891, reforçam o turbilhão de acontecimentos e contendas próprias do
período. A questão que se coloca é: como tais condicionantes contribuíram
para amalgamar a cultura e a identidade nordestina dentro de uma sociedade
tão plural e diversa? Inicialmente passemos ao federalismo dual de 1891.

FEDERALISMO DUAL, DIVERSIDADE CULTURAL E
TRANSVERSALIDADE
A Federação brasileira apresenta vicissitudes, com singularidades
próprias de sua história e de seu tecido social. O Estado brasileiro é exemplo
de uma federação assimétrica e que tem nas desigualdades sociais e regionais
a sua mais explícita consequência. A priori, os vocábulos “Federação” e
“assimetria” denotam concepções paradoxais. Com efeito, o federalismo
veicula a idéia de unidade na diversidade, é o resultado da união, da aliança
entre estados (Estados-Membros), membros de um todo (União). E tal
12

NEVES, Frederico de Castro. A miséria na literatura: José do Patrocínio e a seca de 1878 no
Ceará. Tempo, v. 11, n. 22, p. 80-97, 2007.
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realidade pressupõe igualdade de condições entre os Estados-Membros e
União, pressupondo simetria nas relações de poder e competências.
As origens federativas do Brasil sofreram forte influência do ideário
federativo norte-americano. Nesse, o modelo de repartição de competências
– entre o poder central (União) e as demais entidades subnacionais que
compõem um determinado Estado (Estados-membros e Municípios),
sob a forma federal de organização e distribuição do poder – revela, sem
dúvida, grande influência na estrutura federativa brasileira (HORTA, 1999;
2006; BERCOVICI, 2001)13. García-Pelayo (1991) ratifica a importância do
federalismo clássico norte-americano, quando pondera:
La organización federal, parte por necessidades reales y parte por
simple fenómeno imitativo, pasó de los Estados Unidos a varios
Estados iberoamericanos (Mèjico, Argentina, Brasil e Venezuela),
a Suiza (1848), a Alemania (1871), a varios domínios británicos
y, a partir da La primeira guerra mundial, a otra serie de países.

Com efeito, de súbito o Estado-Império Unitário transmuta-se em
Estado Federal e, portanto, composto. Com efeito, em 24 de fevereiro de
1891, é promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do
Brazil. Antes, porém, é proclamada a República, por meio do Decreto nº 1,
de 15 de novembro de 1889. Assim, Cunha (2007, on line) aduz: “Instituiu-a
no plano jurídico, assim como a Federação. De Império se passa a República,
[...] de Estado unitário a Estado federal [...]”.
Ao abordar a temática, no comento da primeira Constituição
Federalista, e, por conseguinte, ao apontar a influência decisiva do
constitucionalismo estadunidense em Rui Barbosa, Paulo Bonavides (2000,
p. 168-169) atesta:
Estreia-se desse modo o primeiro período do constitucionalismo
republicano, que vai perdurar de 1891 a 1930, assinalado, de
início, por profundas transformações em relação ao sistema
decaído e sem as quais não se lograria a consolidação do poder
recém inaugurado.

13

Nesse sentido, Horta (1999, p.15) diz: “do federalismo norte-americano, a repartição de competências
projetou-se nos federalismos argentino, brasileiro, mexicano e venezuelano”. E ainda, em Bercovici
(2001b, p.227): “a forma norte-americana de repartição de competências, depois imitada pela
maioria dos Estados federais surgidos posteriormente”.
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E o mais singular é que este insigne homem público se tornou
de repente a cabeça pensante da república, o arquiteto das novas
instituições, o criador da fórmula que seu decreto antecipara e
logo foi consagrado pela Constituição de 1891, da qual, como se
sabe, e já se provou inequivocamente por via documental, fora ele
o principal artífice. Das suas luzes e das suas idéias nasceu aquela
Carta do Brasil republicano, federativo, presidencialista, arredado
da tradição européia e acercado ao influxo norte-americano,
em cuja órbita gira até hoje sob a égide de um presidencialismo
constitucional.
As alterações da segunda Constituição brasileira com respeito
à Carta outorgada de 1824 foram, portanto a introdução da
república, da federação e da forma presidencial de governo.
A evolução constitucional do país patenteia que nessas três espécies
políticas o progresso qualitativo se apresentou basicamente nulo
durante o primeiro período republicano, cujas turbações mais de
uma vez puseram o regime à beira da ruptura.
Com efeito, as três inovações fundamentais levadas a cabo
por inspiração do constitucionalismo norte-americano, cuja
excelência Rui professava com ardor, foram de certa maneira
decepcionantes e mais uma vez puseram em contraste a diferença
da forma à matéria, da idéia à realidade, da teoria à prática.

É nesse contexto que, conforme sublinhado por Bonavides (2000),
as distorções estruturais existentes entre a realidade norte-americana e a
brasileira macularam o ideário republicano, federalista e presidencialista
defendido pelo grande idealizador da Constituição de 1891, Rui Barbosa.
Cunha (2006), ao tratar do assunto abordado, e corroborando com
os pontos de discrímen existentes nas origens federativas norte-americana
e brasileira, relata em desfavor da realidade brasileira, a ausência de centros
políticos e/ou econômicos, a dependência financeira de muitos estados de
regiões pobres em relação à União, dentre outras discrepâncias históricas,
culturais e políticas. Observe-se:
A federação brasileira, na origem, utilizou o exemplo norteamericano como parâmetro inicial, embora tendo o Brasil
características históricas, culturais, políticas e institucionais
bastante diversas, podendo-se destacar, no caso brasileiro, ao
contrário do norte-americano, a existência de poucos centros
políticos-econômicos deslocados do poder central, o constante
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déficit do setor público, os vários momentos de dependência
financeira de muitos Estados à União e, por conseguinte, a
necessidade de inserção de mecanismos de equilíbrio que
garantissem recursos minimamente suficientes para fazer frente
às necessidades das populações das regiões menos desenvolvidas,
razão pela qual, mais modernamente, buscou-se a inserção de um
sistema mais cooperativo. (CUNHA, 2006, p. 60).

Portanto, nesse contexto, podem-se extrair as seguintes considerações
acerca da matriz fundante do ideário federativo brasileiro: 1) a Constituição
de 1891 inaugura na ordem política da nação, a um só tempo, e por decreto, a
República, a Federação e a forma presidencial de governo; 2) com a Federação,
e por influência das idéias liberais da época, a Monarquia centralizadora
se transmuda numa Federação de forte apelo descentralizador; 3) as
vicissitudes que acompanham todas as realidades federativas – a formação
cultural, histórica, social, econômica e política – hão de ser observadas e
respeitadas, notadamente, quando, em sede constituinte, são engendradas
mudanças de tamanha magnitude, como foi o caso brasileiro.
Por fim, e necessitando estabelecer um vínculo do exposto com a
matéria objeto de estudo, a relação entre Cultura, diversidade cultural e
assimetrias, conforme o exposto nas alinhas anteriores, o ideário federativo
norte-americano exercido nas origens federativas brasileiras não deixou
qualquer margem de salvaguarda aos bens e valores culturais próprios da
diversidade regional brasileira. Com efeito, como bem retrata García-Pelayo
(1991, p.239), “o Estado federal é a síntese dialética de duas tendências
contraditórias”. Constitui a dialética entre as tendências contraditórias de
unidade e diversidade, da coesão e particularização.

CULTURA E CONSTITUIÇÃO: DIMENSÃO CULTURA DA REGIÃO
O presente estudo não tem pretensões de dimensionar conceitualmente
o termo “cultura”. Sobretudo, quando institutos multidisciplinares
envolvidos no presente debate envolvem Região, Federação, Constituição
e Poder, e esses buscam consagrar uma relação de harmonia e confecção de
um regime cultural robusto e, que contemple as múltiplas tensões próprias
do federalismo. Para os fins do artigo, nos justificamos com Miranda:
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Ainda que sem pretender dar uma definição de cultura – tarefa
das mais difíceis e talvez das mais inglórias – pode assentar-se
em que cultura envolve: – tudo quanto tem significado espiritual
e, simultaneamente, adquire relevância colectiva; – tudo que se
reporta a bens não económicos; – tudo que tem que ver com
obras de criação ou de valoração humana, contrapostas às puras
expressões da natureza. (MIRANDA)

Na dimensão cultural, e estabelecendo um diálogo com a questão
regional, notadamente da realidade espaço-temporal consagrada, qual seja:
os vinte cincos anos que antecedem o século XX, e a Província do Ceará
como palco de conflitos e movimentos populares, premidos pela Grande
Seca de 1877-1879, podemos vislumbrar manifestações culturais regionais
nordestinas em:
Cultura abrange a língua e as diferentes formas de linguagem e
de comunicação, os usos e costumes quotidianos, a religião, os
símbolos comunitários, as formas de apreensão e de transmissão
de conhecimentos, as formas de cultivo da terra e do mar e as
formas de transformação dos produtos daí extraídos, as formas
de organização política, o meio ambiente enquanto alvo de acção
humanizadora. Cultura significa humanidade, assim como cada
homem ou mulher é, antes do mais, conformado pela cultura em
que nasce e se desenvolve (MIRANDA).

Com efeito, e tendo como premissa a compreensão de Jorge Miranda,
a cultura há de ser concebida como “expressão da identidade de uma
comunidade, de um povo; b) A cultura como educação, ciência e cultura
stricto; c) A cultura como tudo quanto não recai na educação e na ciência
ou, em termos positivos, como criação e fruição de bens de cultura”
(MIRANDA, 2007, p. 04).
Em sentido conforme, Peter Häberle, na obra “Teoría de la constitución
como ciencia de la cultura”, concebe o liame relacional existente entre
Cultura e Constituição em três níveis que se comunicam: i) o nível histórico,
enquanto a sua tradição e seus legados sociais; ii) o nível normativo, como
regras e usos sociais, incluindo cada um dos valores e ideais de conduta; e
iii) o nível estrutural. Esse último, entendido “como conjunto de modelos de
organização da própria cultura, o bem a nível genético, entendido este como
produto, como idéias e como símbolo” (HÄBERLE, 2000, p. 137).
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Por todo o século XIX as obrigações dos proprietários de terras
no âmbito da relação de reciprocidade desigual – submissão
versus proteção – foi se tornando um encargo cada vez maior.
As heranças dos períodos anteriores da colonização haviam se
transformado. Dentro da organização baseada na produção
agropastoril sobressaía a parceria, a divisão do gado em um para
quatro; no caso da agricultura o parceiro cultiva uma parte da
terra para o proprietário, e em troca cede uma parte da produção
ou alguns dias de serviço.( NEVES, 2002, p. 42.)

Com efeito, podemos conceber a relação entre CONSTITUIÇÃO,
CULTURA E REGIÃO, por meio da Teoria da Constituição com ciência da
cultura, e essa há de estabelecer mediante comunicação de cultura nos três
níveis, histórico, normativo e estrutural, na qual radica a dimensão regional
da cultura a possibilidade desse arranjo dialógico.

CONCLUSÕES
Ao término da leitura do presente texto, pode-se ponderar que há
necessidade de um discurso transdisciplinar acerca do imbricado liame
relacional existente entre o flagelo da seca, as tramas sociais e políticoinstitucionais adjacentes e, a cultura jurídica da realidade sertanja resultante.
A razão metodológica se justifica diante da comunicação existente entre a
dimensão regional e federativa, sobretudo diante da ênfase aos contornos
jurídico-constitucionais da ordem constitucional de 1891. Passemos a
considerá-las:
1) A constatação mencionada anteriormente revela uma primeira
conclusão, a saber: A questão regional - mais precisamente a realidade
regional nordestina e de toda simbologia que veicula a imbricada relação
existente entre poder, seca e o homem(sertanejo) - busca a contextualização
do início da construção do Estado-Nação, onde o nordeste não existia
institucionalmente e, em sua existência, os conflitos oligárquicos
determinavam uma relação de submissão “voluntária” entre o Patronato e
o sertanejo.É neste contexto que a dimensão temporal do texto consagra
a complexa passagem da modernidade, mais precisamente no quartel
derradeiro do século XIX.
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2) A multiplicidade de significações do termo região, bem como
o acalorado debate acadêmico que o termo tem suscitado, nas outra
Ciências Sociais, revela-se incompatível com a diminuta atenção que a
temática regional tem suscitado no âmbito social, institucional e jurídicoconstitucional. Neste sentido, a delimitação conceitual do vocábulo “região”,
e por via de consequência, sua utilização, bem como o estudo multidisciplinar
da temática, veiculam a imperiosa necessidade de seu estudo.
3) A Federação Brasileira apresenta vicissitudes, com singularidades
próprias de sua história e de seu tecido social. O Estado Brasileiro é exemplo
de uma federação assimétrica e que tem nas desigualdades sociais e culturais
do binômio sertão/litoral ou campo/cidade, revela-se muna projeção
equivocada e impregnada de preconceitos, e até os dias de hoje veiculada,
entre a barbárie/civilização;
4) Sob a Constituição de 1891, o federalismo e a matriz democrática,
de forte influência dual do federalismo norte americano, consagra uma
dicotomia e um abissal desequilíbrio na unidade nacional.
5) Nos princípios federativos da unidade, da diversidade e, por fim,
da necessária dialeticidade que deve imperar entre estes, residem as bases
fundantes das políticas de enfrentamento das desigualdades do Estadonação.
6) As dimensões da tragédia da Grande Secca e sua excepcionalidade
acentuavam a crise dos mecanismos tradicionais de relação entre o Estado,
as Oligarquias e pobreza no sertão, levando a uma situação em que os novos
elementos e interpretações propostas pelos liberais não haviam ainda sido
“testados” em conjunturas concretas.O Estado há de intervir;
7) Em contraste com o mundo urbano em expansão, a Fortaleza
da belle époque, com pretensões na modernidade, o campo-sertão
permanência uma sociedade ancorada em valores morais estabelecidos a
partir da tradição senhorial.
8) A relação paternalista de poder, com a Grande Sêcca de 18771879, sofre grande abalo e desconstrução. A República, a abolicionismo e os
tensionamentos próprios do federalismo dual consagrados na Constituição
Federal de 1891, reforçam o turbilhão de acontecimentos e contendas
próprias do período. Tais condicionantes contribuíram para amalgamar
a cultura e identidade nordestina dentro de uma sociedade tão plural e
diversa.
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REFLEXÕES ACERCA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO
CONTEXTO INDÍGENA
REFLECTIONS ON VIOLENCE AGAINST WOMEN IN INDIAN
CONTEXT
Valdênia Lourenço de Sousa1
Lidiany Alexandre Azevedo2
RESUMO
O estudo que ora apresentamos é fruto das primeiras aproximações com a
temática de violência contra a mulher, com olhar direcionado à mulher indígena
no contexto brasileiro. Tais apreciações são de teor introdutório e pressupõem um
amadurecimento teórico e empírico acerca da temática apresentada. O recurso
metodológico que sustenta esta pesquisa foi construído através de pesquisas
exploratórias e bibliográficas das categorias, relações étnico-raciais, gênero e
violência contra a mulher. A violência contra a mulher é uma das problemáticas
sociais que ocorre nas mais variadas classes, raças, culturas, e nas populações
indígenas não é diferente. Porém há entonações e situações diversas que impactam
não só os sujeitos da situação de violência, mas em muitos casos a sociedade
como um todo. Assim, a violência doméstica nestas populações requer um
olhar e aplicabilidade diferenciados, principalmente no que concernem às ações
de prevenção e socialização de conhecimentos atinentes à temática, no sentido
de proporcionar ações de sensibilização não só às mulheres agredidas, mas,
principalmente, aos possíveis autores de violência. Identificamos como as políticas
sociais e a institucionalização e aplicabilidade do direito tendem a homogeneizar
e singularizar realidades culturais e cotidianas tão diversas como é o caso da
violência contra a mulher, que na realidade indígena assume nuances específicas e
diferenciadas nas mais variadas etnias brasileiras.
Palavras-chave: Relações étnico-raciais. Gênero. Violência Contra a Mulher.
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ABSTRACT
The study presented here is the result of the first approaches to the theme of
violence against women, specifically looking at indigenous women in the Brazilian
context. Such assessments are an introductory content and assume a theoretical and
empirical maturity about the presented topic. The methodological resource that
supports this research was built through exploratory and bibliographic research
category, ethnic-racial relations, gender and violence against women. Violence
against women is a social problem that occurs in various classes, races, cultures,
and with the indigenous populations is no different. But there are intonations
and different situations that impact not only the subjects of violent situations,
but, in many cases, the society as a whole. Thus, domestic violence in these
populations requires a look and differentiated applicability, particularly regarding
the prevention and socialization of knowledge pertaining to the topic, in order to
provide awareness-raising not only to battered women, but mainly the possible
authors of the violence. Identify as social policies and the institutionalization and
applicability of the law tend to homogenize and single out cultural and everyday
realities as diverse as is the case of violence against women, which the indigenous
reality take on specific and different nuances in various Brazilian ethnic groups.
Keywords: ethnic-racial relations. Gender. Violence Against Women.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa investigar como os estudos acerca da violência
contra a mulher indígena apresentam tal problemática. Pretendemos analisar
as nuances e entonações sobre as manifestações desta violência no contexto
indígena e a aplicabilidade do direito a estas populações, principalmente
elucidando a lei Maria da Penha.
No Brasil, conforme informações disponíveis no site do IBGE
atinentes ao Censo de 2010, existem mais de 190 milhões de pessoas, destas,
apenas 0,4% (817 mil) são indígenas. Destes povos, reconhecidamente
indígenas, existem mais de 180 línguas nativas divididas nas 237 etnias.
A língua portuguesa é falada por muitos destes povos, sinalizando o quão
devastador foi o processo integracionista das políticas sociais e culturais
destinadas às comunidades indígenas no Brasil.
Direcionar nossos estudos à questão indígena significa nos reportar
a uma população que possui peculiaridades e especificidades diversas. No
contexto brasileiro, tais pontos assumem uma análise sócio-histórica de
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perseguições, renúncias, dizimação e retomada a uma indianidade.3 Sendo
esta última, por vezes, estereotipada no imaginário da sociedade envolvente,
que tende a caracterizar os indígenas como exóticos e de cultura estanque.
Assim, ao se autoafirmarem assim, sobrepõem um processo de luta contínua
por um arsenal de costumes diferenciados, bem como a luta por direitos
garantidos pós-constituição de 1988 que em seu artigo 231 retrata que:
São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras
que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens (BRASIL, 1988).

Diante de uma população que assume costumes diferenciados,
embora não idênticos às elaborações sociais de 1500, cabe-nos a este estudo
analisar como estas populações indígenas apreendem, compreendem e
vivenciam situações de violência contra a mulher em suas comunidades.
Afinal, dinâmicas de violência são desenvolvidas com base nas nossas formas
de viver, agir e reagir diante de uma dada realidade. Nas linhas seguintes
elucidaremos como os teóricos apreendem a violência contra a mulher.

2 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: NOTAS PARA A
COMPREENSÃO DOS COMPLEXOS.
A violência contra a mulher é, na maioria das vezes, autorizada
socialmente com base nas elaborações sociais que diferenciam homens e
mulheres, delegando a estes relações de poder nas quais o homem tende a
se constituir como dominador e a mulher como dominada.
A partir das construções sociais, de definições de papéis, situações de
violência realizam-se como naturais, justificando manifestações de poder
do homem sobre a mulher resultando na legitimação e naturalização da
violência doméstica. A situação de consentimento social a estas práticas
3

Evidenciamos aqui a indianidade vista como uma imagem social do ser índio/índia que, por vezes, é
vista de forma caricaturada, pois como aponta Barroso (2011), alguns critérios de indianidade eram
defendidos pela FUNAI, na década de 1980, identificando o indígena como aquele que possuía uma
“mentalidade primitiva, características biológicas, psíquicas e culturais indesejáveis, presença
de mancha mongólica ou sacral, medidas antropométricas, desajustamento psíquico-social etc.”
(Ibidem, p. 42). Ou seja, indianidade consiste nas elaborações sociais e culturais do ser índio/a,
porém tal perspectiva foi/é por vezes estereotipada, vista de uma maneira estanque e imutável.
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violentas resultaram em anos e anos de impunidade, deixando-as muitas
vezes reservadas ao âmbito privado, minimizando o problema e os
estereotipando como uma “simples” briga de marido e mulher, na qual
ninguém deveria interferir.
Assim, historicamente, a sociedade brasileira é demarcada por uma
cultura machista que legitima a subordinação feminina, tanto no âmbito
privado quanto no público.
Rigorosamente, a relação violenta se constitui em verdadeira
prisão. Neste sentido, o próprio gênero acaba por se revelar uma
camisa-de-força: o homem deve agredir, porque macho deve
dominar a qualquer custo; e a mulher deve suportar agressões de
toda ordem, porque seu “destino” assim o determina (SAFIOTTI,
2004, p. 85).

Hirigoyen (2006) descreve que a violência contra mulher não ocorre
por acaso, nem muito menos de forma direta e pontual. Esta se caracteriza
com avanços gradativos, nos quais a violência vai se estabelecendo nas
formas mais sutis de convívio até chegar a seu ápice, seja pela violência física
ou mesmo a morte de milhares de mulheres. Assim sendo, a referida autora
descreve o ciclo desta violência. Mulheres envoltas numa relação violenta
“em caso de agressão duvidam da própria percepção da realidade, e pode
mesmo acontecer de não mencionarem uma agressão sofrida por medo de
serem ridicularizadas ou, pior ainda, consideradas culpadas” (Ibidem, p.79).
A violência doméstica contra a mulher se expressa num emaranhado
de situações que a naturalizam e a dinamizam, descrevendo fases que
corroboram para a manutenção da relação violenta, que se desenvolvem
ciclicamente. A manifestação da violência contra a mulher ocorre de forma
gradual. A violência psicológica e/ou moral, encontra-se, em sua maioria,
na base de todas as manifestações de violência à qual a mulher é submetida.
As agressões verbais são, na maioria das vezes, justificadas pelo ciúme do
companheiro, que, por compreender a mulher como propriedade, não
admite “desobediência” a alguma regra de convívio, imposta por ele. Fica
descrita a fase inicial do ciclo da violência, a “fase de tensão”, em que a
mulher age receosa diante do autor da violência, para não ser exposta a uma
situação violenta.
Posteriormente, poderá ocorrer a agressão física e/ou patrimonial, a
denominada “fase da agressão”. Nestes casos:
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a violência física inclui uma ampla gama de sevícias, que podem
ir de um simples empurrão ao homicídio: beliscões, tapas, socos,
pontapés, tentativas de estrangulamento, mordidas, queimaduras,
braços torcidos, agressões com arma branca ou arma de fogo
(HIRIGOYEN, 2006, p. 45).

Alguns autores ressaltam que após a fase de tensão e da agressão, há o
momento da “Lua-de-mel”, categorizada por Hirigoyen (2006), como a “fase
de desculpas”, na qual o homem demonstra estar arrependido, restando a este
solicitar o “perdão da vítima”, ou mesmo, mascarar as causas da violência,
atribuindo culpa da situação a fatores externos ou a própria mulher.
Uma das maiores especificidades apresentadas é o fato da violência
contra a mulher ser provocada por alguém com quem o ser vitimizado
possui determinado afeto. Assim, envolta numa relação violenta, a mulher
acaba por colocar seus sentimentos acima da situação vivenciada. Situação
que justifica, por vezes, o silencio e até mesmo a aceitação da violência.
Assim descrita uma relação macroestrutural de como se expressa e
fundamenta a violência contra a mulher, vale ressaltar as especificidades
e peculiaridades a que este estudo se propõe, a violência contra a mulher
indígena. Em muitas comunidades tribais são evidenciados papeis sociais
diferenciados para homens e mulheres. Segundo Lea (1994), tomando
por base a análise da sociedade Mebengokre, “a relação entre os sexos é
assimétrica, mas não se pode simplesmente rotular as mulheres como
subordinadas, oprimidas, ou dominadas, porque uma interpretação
totalizante seria simplória e insatisfatória” (Ibidem, p. 86). Tal afirmativa
nos remete ao fato de não reduzir a análise à banalização e/ou vitimização
dos sujeitos envolvidos.
Estudos apontam que as formas de interações sociais em comunidades
indígenas assumem historicamente a valorização da coletividade como uma
das características centrais. Kaxuyana e Silva (2008) afirmam que a violência
doméstica é algo presente nas comunidades indígenas. Porém, em se tratando
da violência doméstica, apesar de estudos apresentarem a violência contra a
mulher como um problema presente, também, em comunidades indígenas,
não foi possível identificar dados quantitativos sobre o referido fenômeno.
Tal afirmação sinaliza a importância direcionada a esta temática, que
não assume visibilidade nos institutos de pesquisa, tomando notoriedade
costumeiramente em denúncias explanadas pelas indígenas em encontros,
fóruns, eventos ou mesmo ao recorrerem à lei Maria da Penha.
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Vale ressaltar que as dinâmicas sociais em comunidades indígenas
assumem peculiaridades, afinal, muitas vezes o companheiro desta mulher
é também indígena e possuidor de graus de parentescos com esta, em sua
maioria, grau de primos. Assim, elucidam-se algumas problemáticas, pois
ao estar imersa numa relação violenta esta indígena, além de ter pouca
oportunidade de realizar a denúncia, “quando o fazem sofrem incompreensão
e pressões fortes no seu meio familiar e comunitário” (VERDUM, 2008, p.
12), pois:
se, por um lado, já se tem avanços significativos no campo da
prevenção e enfrentamento de situações de discriminação e
violência contra as mulheres indígenas em contexto interétnico
(entre “brancos” e “indígenas”), o mesmo já não se verifica a
respeito da discriminação e violência contra essas mulheres nas
relações conjugais, familiares e intra-étnicas (VERDUM, 2008, p.
12).

Além de indígenas estas mulheres assumem a identidade do ser
mulher, ficando propensas às problemáticas enfrentadas por outras
mulheres, não indígenas. Rita Laura Segato (2005, p. 279)
o feminicídio [...] é o assassinato da uma mulher genérica, de um
tipo de mulher somente por ser mulher e por pertencer a esse
tipo, da mesma forma que o genocídio é uma agressão genérica
e letal a todos aqueles que pertencem ao mesmo grupo étnico,
racial, lingüístico, religioso ou ideológico. Ambos os crimes se
dirigem a uma categoria e não a um sujeito específico.

Vale elucidar que em se tratando da violência doméstica e familiar
contra as mulheres indígenas, tais públicos assumem especificidades
próprias, não vivenciadas de forma idêntica às demais mulheres. Com base
no relatório da ONU de 2010, uma em cada três indígenas são estupradas
durante a vida. Tal pesquisa evidencia a intensidade das violências destinada
a estas mulheres, apresentando-as como um público vulnerável às dinâmicas
de violência. Tais acontecimentos têm relevância e significância histórica,
afinal desde o período da colonização do Brasil inúmeras indígenas foram
violentadas, não só por invasores, mas também por componentes de sua
própria tribo.
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3 RELAÇÕES DE GÊNERO E QUESTÃO INDÍGENA
Os estudos voltados para a compreensão das relações sociais
vivenciadas sobre o binômio mulher/homem datam dos anos de 1970, com
a adoção da perspectiva de gênero como categoria de análise. Tal período
é reconhecido também como um momento de fervor dos movimentos
feministas e de mulheres que, ao adotar a categoria supracitada, denunciavam
as diferenciações de tratamentos entre homens e mulheres, distinções estas
“justificadas” através das características biológicas (OSTERNE, 2001).
Estes estudos, potencializados e introduzidos, inicialmente, pelas
feministas americanas, tencionaram a discussão em vários países, dentre eles
o Brasil. Os movimentos feministas e de mulheres brasileiros se apropriaram
desta discussão na década de 1970, visando interpretar e questionar as
situações de subordinação vivenciadas por inúmeras mulheres (Ibidem).
Verdum (2008) relata que, nos anos de efervescência dos movimentos
feministas e de mulheres nas décadas de 1970 e 1980, as questões atinentes
à categoria gênero passaram a ser questionadas, porém, apenas pelas
lideranças indígenas. As mulheres indígenas tendiam a incentivar as
reivindicações mais para o âmbito da coletividade, buscavam questões
como saúde, educação, moradia, dentre outros. A violência familiar e
interétnica, também eram mencionadas nesta época. Vale sinalizar que
as mulheres indígenas colocavam em cena, também, a luta pelo acesso à
geração de renda, à saúde reprodutiva, à soberania alimentar, bem como sua
participação política junto aos governos.
Destarte a utilização da categoria gênero emerge da necessidade
de se refletir sobre as diferenciações sexuais. “A palavra, em si, indicava
rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de termos como ‘sexo’
ou ‘diferença sexual’ e punha em evidência o aspecto relacional entre os
homens e as mulheres” (OSTERNE, 2008, p. 127).
Osterne (2008) relata que conforme Saffioti (2004, p. 107), ao
contrário do que se acredita, o primeiro estudioso a abordar a categoria
gênero como perspectiva de análise, embora sem muita expressão, foi
Robert Stoller, em 1968. Porém, Simone de Beauvoir, mesmo não utilizando
o vocábulo propriamente dito, introduziu a noção de gênero ao contestar o
essencialismo biológico na formulação da frase: “Ninguém nasce mulher,
mas se torna mulher”.
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De acordo com as considerações de Osterne (2008), para entender a
problemática da violência de homens contra mulheres, a partir da perspectiva
de gênero, faz-se necessário examinar os processos de socialização e
sociabilidade masculina e feminina, incluindo o sentido de ser homem e ser
mulher nas sociedades. Puleo (2000) ratifica tal compreensão ao entender
que, ao se utilizar a categoria gênero como perspectiva de análise, não há
como se limitar ao estudo sobre as mulheres, afinal:
Género alude a la relación dialéctica entre los sexos y, por
lo tanto, no sólo al estudio de la mujer y lo femenino, sino de
hombres y mujeres em sus relaciones sociales. Si la célebre frase
de Simone de Beauvoir es “no se nace mujer, se llega a serlo”,
hoy los estudios de la condición masculina – con una historia
más breve y, consecuentemente, menos desarrollados que los
estudios feministas – afirman “no se nace hombre, se llega a
serlo”. Aplicando el concepto de gênero, analizan criticamente
la construcción hitórico-social de la masculinidad, abriendo
nuevas perspectivas tanto teóricas como prácticas. Los estudios
de gênero incluyen, pues, este examen crítico de la identidad viril,
de sus actuaciones y sus símbolos, examen que tiene su origen
teórico em la hermenêutica feminista (Ibdem, p. 19).

A partir da perspectiva supracitada percebemos que, com base nas
relações socialmente construídas e historicamente (re)produzidas e como
o estudo da categoria gênero não é restrito á análise do sexo feminino,
pressupõe uma relação social na qual estão inseridos ambos os sexos, embora
sem perder de vista a historicidade nem tampouco as situações hierárquicas
de poder que são criadas e recriadas cotidianamente, atribuindo, por vezes,
ao sexo masculino, um espaço privilegiado e, ao sexo feminino, situações de
submissão. Evidenciamos que,
As relações de gênero, portanto, não são conseqüências da
existência de dois sexos, macho e fêmea. O vetor caminha
em sentido contrário, ou seja, do social para os indivíduos.
Os indivíduos transformam-se em homens e mulheres por
intermédio das relações de gênero. (OSTERNE, 2001, p. 119)

Em geral, os homens são preparados desde a infância para responder
às expectativas sociais de modo proativo, reafirmando a cultura da virilidade
masculina, desenvolvidas nas brincadeiras infantis e nos espaços escolares,
familiares e comunitários. Enfim, no cotidiano das convivências o público
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feminino apreende desde a infância a permanecer no lugar concedido
culturalmente e socialmente, isto é, no espaço privado, no cuidado do lar
e dos filhos.
Dessa forma, a violência de gênero, inclusive em suas maneiras
familiares e domésticas, não ocorre eventualmente, mais deriva de uma
organização social de gênero, que privilegia o masculino. Vale ressaltar que
a violência familiar, aqui é entendida como aquela que envolve membros de
uma mesma família extensa ou nuclear tomando por base a consanguinidade
ou afinidade, acontecendo no interior do ambiente doméstico ou fora dele
(SAFFIOTI 2004).
Destarte, a categoria gênero nos dá o embasamento teórico necessário
para compreender como estas elaborações sociais são alimentadas e
naturalizadas em nossa sociedade eminentemente patriarcal e machista.
Para isso, Joan Scott defende que “o gênero é um elemento constitutivo
de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos,
e o gênero é um primeiro modo de dar significado as relações de poder”
(SCOOT, 1990, p. 14). De acordo com Saffioti (2004), a categoria gênero,
revela-se como uma construção social do masculino e do feminino,
possuindo uma dimensão histórica de análise.
Vale ressaltar, que segundo Saffioti (2004), o gênero é percebido como
“um conjunto de normas modeladoras dos seres humanos em homens e
mulheres, normas estas expressas nas relações destas duas categorias,
ressalta-se a necessidade de ampliar este conceito para as relações homemhomem e mulher-mulher” (ibidem, p.70). Diante das afirmações da autora,
percebemos como se manifesta as interpretações das relações sociais
baseadas no sexo, gerando não só padrões de comportamento, mas também
uma heterossexualidade obrigatória.
Como já pontuava Bourdieu (2009), a referida divisão entre os sexos
atua em nossas mentes e corpos se introduzindo na “ordem das coisas”,
naturalizando e legitimando a desigualdade entre os sexos. “A ordem social
funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a
dominação masculina sobre a qual se alicerça” (Ibidem, p. 18).
Tais elaborações sociais são transmitidas de geração para geração,
desde a infância perdurando por toda a vida do ser social. Existem várias
instituições socializadoras para a propagação destes ideais, sendo a família
a primeira instituição a transmitir os referidos estereótipos, do masculino
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e do feminino, mais tarde outras instituições passam a modelar e construir,
com base no sexo, tais elaborações societárias, como a igreja, a escola, o
ambiente de trabalho e assim sucessivamente. Estes padrões são repassados,
cotidianamente, constituindo-se em questões postas como “imutáveis”
consolidando o que de fato, foi historicamente construído. Pois,
O cotidiano das meninas, primeiro na família, depois na escola
e nas relações sociais, é permeado por ofertas de modelos de
comportamento mais dóceis, mais delicados, como caminhos
pouco definidos no mundo das decisões, mas muito fortes no
que se refere a papéis secundários e submissos. Já dos meninos,
são esperados a iniciativa, a agressividade para enfrentar os fatos
corriqueiros, o constante acervo nas investidas sexuais, a escolha
dos caminhos característicos de pessoas fortes e vencedoras – os
provedores. Inculca-se nos meninos a crença na existência de um
homem viril, corajoso, forte, esperto, conquistador e imune às
fragilidades inseguranças e angústias da vida (OSTERNE, 2001,
p. 121).

Desse modo, fica descrito à distinções sociais entre os sexos, das
quais o sexo é o definidor. Logo, a mulher, em condição hierárquica inferior,
acaba tendo seu sexo como aprisionador de normas, que, por vezes, passa
tão despercebida, que esta o apreende com naturalidade sem perceber a
situação real a qual esta submetida, pelo simples fato de pertencer ao “sexo
feminino”. É revelado que “a ordem social funciona como uma imensa
máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a
qual se alicerça” (BOURDIEU, 2009, p. 18). Assim, “os conceitos de gênero
estruturam a percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida
social” (SCOTT, 1990, p.16).
Estas construções sociais acabam justificando manifestações de poder
do homem sobre a mulher que culminam na legitimação e naturalização
da violência doméstica. A situação de consentimento social a estas práticas
violentas resultaram em anos e anos de impunidade deste tipo de violência,
deixando-as muitas vezes reservada ao âmbito privado, minimizando
o problema e as estereotipando como uma “simples” briga de marido e
mulher, na qual ninguém deveria interferir.
O homem é considerado o chefe da família, aquele que faz o elo entre
a família e o mundo externo. Já a mulher é considerada a chefe da casa, sendo
responsável por manter a unidade do grupo. Essa complementaridade,
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porém é permeada por hierarquias, com fortes resquícios de uma
organização familiar patriarcal.
E mesmo a mulher tendo acesso ao trabalho e a escola, o imaginário
dominante legitima a lógica patriarcal de outrora “estrutura de relações
entre desiguais” que configura na atualidade, um modelo de autoridade
consubstanciada no homem (SARTI 1992).
Segundo Saffioti (2004), quando envolta numa relação de violência,
a mulher encontra-se, em sua maioria, aprisionada em uma situação que o
próprio significado do ser mulher a justifica. Desse modo, o gênero revelase como uma “camisa-de-força” em que os sexos delimitam suas formas
de atuação, e que o homem deve, por vezes, se constituir enquanto macho,
cabendo a este dominar a qualquer custo, restando à mulher a “aceitação”4
de seu destino. Assim sendo, “simbolicamente voltada à resignação e à
discrição, as mulheres só podem exercer algum poder voltando contra o
forte a sua própria força, ou aceitando se apagar, ou, pelo menos negar um
poder que elas só podem exercer por procuração” (BOURDIEU, 2009, p.
43).
Embora hajam estereótipos atribuídos aos sexos, tais características
sociais não funcionam como questões naturais, nem mesmo inatas aos
sujeitos, cabendo exceções a estes padrões, socialmente construídos, além
da categoria gênero e da articulação do movimento feminista e de mulheres
a fim de proporcionar visibilidade para esta situação de inferioridade como
coisa natural. O tópico que se segue pretende situar a mulher indígena neste
momento da história de efervescência do movimento feminista.

4 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E MOVIMENTO DE
MULHERES INDÍGENAS
Segundo Osterne (2001) as iniciais investidas dos movimentos
feministas e de mulheres na busca pela igualdade nas relações sociais de
gênero, acabaram por analisar a mulher de forma homogênea e generalista,
deixando de lado as especificidades vivenciadas pelas mais variadas
mulheres, sejam elas de classe, etnia, credo, geração, grau de instrução, ou
4

Ressalta-se que esta aceitação, não se revela como uma regra ou meso como uma construção de
cunho determinista, há sim exceções e resistências a estas formas de dominação masculina
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seja, vislumbravam uma igualdade surreal, donde a perspectiva que deveria
ter sido adotada seria a de equidade.
Os movimentos feministas passaram a questionar a inferioridade
feminina, buscando melhores salários, o direito ao voto, o poder de decidir
sobre a maternidade e o aborto, tornam públicas as relações de violência
doméstica contra a mulher. Diante disto Puleo (2000) relata que:
En los últimos años sobre todo, la teoría feminista há pasado a
considerar no sólo la categoria de gênero, es decir a las mujeres
como un todo, sino que tiende a combinar muchas variables
para explicar las diferencias entre las mujeres. No es lo mesmo
ser mujer blanca que negra, de un país desarrollado o de uno del
Tercer Mundo, con una opción sexual considerada normal, o
calificada de desviada, joven o mayor, etc. Hay muchos elementos
em juego y el análisis no hache mucho más fino y localizado que
em comienzos. Ya no se suel trabajar com generalizaciones que
atiendan solo al gênero para subrayarla unidad del colectivo
femenino (Ibidem, p. 33).

Diante do exposto cabe-nos elencar um breve contexto das mulheres
indígenas no que diz respeito a sua organização, vivências e inserção em
movimentos reivindicatórios, ora vislumbrando o direito coletivo, ora se
voltando para denunciar situações de conflitos e violências dentro da aldeia.
Segundo Kaxuyana e Silva (2008) é bastante recente a organização
destes movimentos no que diz respeito às discussões atreladas ao gênero,
trata-se de uma temática ainda desconhecida, não se revelando como
prioritária, como a saúde e/ou educação. A inserção das mulheres indígenas
nas discussões das questões de gênero dentro do movimento é datada da
década de 1980, embora na função de acompanhante do pai ou marido.
Desde as décadas de 1970 e 1980 as mulheres indígenas vêm se
articulando principalmente em departamentos e associações de mulheres.
As primeiras Organizações de Mulheres Indígenas datam dos anos de 1980,
a saber, Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro (Amarn) e a
Associação das Mulheres Indígenas do Distrito de Taracuá, Rio Uaupés e
Tiquié (Amitrut). Sendo instauradas outras apenas na década de 1990.
Embora os movimentos de mulheres indígenas tragam à tona questões
atinentes mais à ordem coletiva, no que diz respeito à moradia, saúde,
educação diferenciada, dentre outras, questões concernentes à violência
contra a mulher também são evidenciadas. Porém, estes indicativos vinham
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de posse de justificativas que não comungavam com as discussões da época.
As mulheres indígenas que elencavam a violência doméstica como presente
na comunidade, tais denúncias vinham justificadas ora pelo uso de álcool e
outras drogas, ou mesmo pelo contato do homem indígena com a sociedade
envolvente (CASTILHO, 2008). Elenca-se que,
Nas sociedades indígenas, os indivíduos estão subordinados
aos interesses de sua sociedade: não há direitos individuais no
sentido da sociedade “democrática”. As mulheres compartilham
com a sua sociedade a visão do papel que essa sociedade reserva
às mulheres (KAXUYANA, 2008, p.39).

A temática de gênero vem sendo debatida, junto às comunidades
indígenas, principalmente no diz respeito à discussão acerca dos direitos
das mulheres, tencionando o falecimento político destas, dentro e fora da
aldeia. Ressalta-se neste contexto que,
Inúmeras teóricas feministas, desde os anos 70, têm sustentado
que (e tentado explicar porque), apesar das diferenças culturais,
há uma tendência universal de subordinação da mulher, ou seja,
embora mulher e homem sejam categorias preenchidas com
conteúdos diversos em tradições culturais e épocas diferentes,
haveria uma tendência de universalidade da hierarquia de gênero.
No entanto, os estudos de gênero sobre as sociedades indígenas
no Brasil s ainda relativamente escassos (SOUSA; ALEIXO;
RUFFEIL, 2013, p. 5).

Segundo Lima e Januário (2012) para se discutir relações de gênero
nas comunidades indígenas, deve-se ater para a complexidade de tal ato, pois
os resultados devem se apresentar através da organização e protagonismo
destas mulheres. Luciano (2006) ratifica tal perspectiva ao afirmar que “o
tema gênero no universo indígena é a clara expressão da força interventora
do mundo branco” (Ibidem, p. 209).
Percebemos uma enorme lacuna no que diz respeito à compreensão
do que as mulheres indígenas percebem como violência, bem como suas
causas, tendo por vezes, ressalvas no que tange às relações de gênero
como mecanismo de análise para esses fatos, diante do que se é pautado
no movimento de mulheres não indígenas. Para melhor elucidarmos essas
lacunas de compreensão no capítulo a seguir explanaremos acerca da
violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência doméstica contra a mulher refere-se a uma das expressões
da questão social que se manifesta de forma transversal, acometendo
inúmeras mulheres cotidianamente, sendo elas das mais variadas classes,
raças, etnias e/ou credos.
A violência contra a mulher no contexto indígena assume proporções
específicas, o senso de coletividade adotado, intrínseco à maioria das
aldeias, principalmente nas da região do norte brasileiro, é de extrema valia
para a vida cotidiana, porém assume conotações diferenciadas quando da
incidência de prática de violência voltadas às mulheres. Afinal, muitas vezes
o agressor pode representar pessoas com diversos graus de parentesco,
situação que potencializa a realização da não-denúncia destes casos.
Assim, embora envolta numa situação de violência, tal problemática
é, também, impactada a partir de onde falam seus sujeitos, assumindo
especificidades que são elaboradas socialmente, a partir de suas vivências
culturais, sociais e históricas. A violência doméstica em populações
indígenas requer um olhar e aplicabilidade diferenciados, principalmente
no que concerne às ações de prevenção e socialização de conhecimentos
atinentes à temática, no sentido de proporcionar ações de sensibilização
não só às mulheres agredidas, mas, principalmente, aos possíveis autores
de violência.
As políticas sociais, bem como a institucionalização e aplicabilidade
do direito tendem a homogeneizar e singularizar realidades culturais e
cotidianas bastante diversas. A violência contra a mulher representa exemplo
disso, pois na realidade indígena as problemáticas mencionadas assumem
nuances específicas e diferenciadas nas mais variadas etnias brasileiras.
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SURDEZ NO BRASIL: DIVERSIDADE E CONFLITOS CULTURAIS
DEAFNESS IN BRAZIL: DIVERSITY AND CULTURAL CONFLICTS
Tatiana Façanha Borges1
Vanessa Batista Oliveira2
RESUMO
No artigo em questão, será abordada a cultura, diversidade cultural e os conflitos
no Brasil resultante de um fator: a audição. Com esta única condição pode-se
visualizar, inegavelmente, uma rica variedade na cultura, ocasionando embates
entre pessoas ouvintes e surdas e entre surdas sinalizadoras e oralizadoras. Tais
choques culturais são, no primeiro caso, decorrentes da necessidade da pessoa
nascida surda de aprender a se comunicar através da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), mais adequada às pessoas surdas, por ser voltada para a interação
visual e motora, além de ser inclusa em um mundo considerado ouvinte utilizando
a Língua Brasileira de Sinais. Já na situação seguinte, as colisões culturais são
decorrentes da escolha que toda pessoa surda faz, que seria a opção de como se
comunicar. As alternativas seriam o Oralismo, onde aprenderá o português como
único meio de comunicação, a Língua Brasileira de Sinais ou o Bilinguismo,
onde terá como primeira língua a LIBRAS e o português como a segunda. De tal
forma, verifica-se que é inquestionável como a diversidade na cultura das pessoas,
principalmente nas relações surdo - ouvinte surdo -oralizado e surdo - sinalizado,
ocasiona conflitos em sua convivência. Mesmo assim, no convívio entre pessoas de
diferentes culturas é normal que haja certa discrepância entre ambas as partes, mas
isso não deveria desestimular o contato entre elas, pois tal experiência enriqueceria
a sua cultura e a vivência.
Palavras-chaves: Surdez. Diversidade. Conflitos culturais.
ABSTRACT
In the article in question, we will discuss culture, cultural diversity and the conflicts
in Brazil as a result of one factor: the audition. With this unique condition we can
see clearly a rich variety in culture, causing clashes between listeners and deaf and
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also between signaling deaf and speaking deaf. Such cultural shocks are, in the
first case, arising from the need of the person born deaf to learn to communicate
through the Brazilian Sign Language (BSL) because it is more suited to deaf people
by being focused on the visual and motor interaction, in addition to being included
in a world considered listener using the Brazilian Sign Language. Already following
situation, cultural collisions result from the choice every deaf person does, which
would be the option of how to communicate. The alternatives would be the
Oralism, where you will learn the Portuguese as the only means of communication,
the Brazilian Sign Language or bilingualism, where the first language will be the
BLS and Portuguese will be the second. So, it turns out that it is unquestionable
that diversity in the culture of the people, especially in the deaf – listener relations
and signaling deaf - speakers deaf, causes conflicts in their coexistence. Even so, in
conviviality between people of different cultures it is normal that there is a certain
discrepancy between both sides, but that shouldn’t discourage contact between
them, as this would enrich the culture and experience of these.
Keywords: Deafness. Diversity. Cultural conflicts.

INTRODUÇÃO
A cultura é uma temática que está em constante modificação e,
com isso, até sua conceituação é passível de mutabilidade. Para tanto, será
abordada a perspectiva em um contexto atual, bem como o posicionamento
jurídico e a influência em situações de contrastes culturais no Brasil.
Assim, a heterogeneidade cultural brasileira é marcante devido
à pluralidade de povos e etnias que o influenciaram. Nesse contexto, é
importante salientar a evidente distinção na cultura de pessoas surdas e
ouvintes, haja vista as dissemelhanças existentes e as concepções distintas
de formação do indivíduo.
A diversidade se deve à percepção e interação diversa com o espaço
existencial e os outros seres, como exemplo, para chamar a atenção de um
indivíduo que está de costas, caso seja ouvinte, basta gritar o nome dele ou
emitir outro som chamativo, entretanto, se for surdo, deverá se dirigir até
onde a pessoa estiver e tocá-lo no ombro ou ficar de frente para ela.
Além disso, a pessoa surda pode ou não estar inserida na comunidade
surda, isso dependerá de fatores culturais como o estilo de vida, a identidade
e a língua. Desta maneira, serão evidenciadas distinções no comportamento
de pessoas surdas sinalizadores e oralizadoras.
536 |

Tatiana Façanha Borges, Vanessa Batista Oliveira

Abordar-se-á, por fim, a compreensão da identificação do surdo
sinalizado e do surdo que realizou o implante coclear (surdo implantando)
como diferentes, capazes de ocasionar choques culturais.

DESENVOLVIMENTO
Deve-se, a princípio, entender o sentido de cultura para que se
possa discutir a diversidade advinda desta, bem como o choque cultural
e o aprofundamento a ser realizado. Ocorre que, de início, constata-se um
obstáculo para o compreendimento, pois segundo Laraia (2008, p.63):
“uma compreensão exata do conceito de cultura significa a compreensão
da própria natureza humana, tema perene da incansável reflexão humana.”.
A cultura, portanto, possui conceituação de difícil exposição até para seus
estudiosos.
Já para Kuper (2002), a cultura é algo que se adquire no aprendizado,
no dia a dia de cada pessoa, não podendo, todavia, ser adquirido
biologicamente ou de forma hereditária; é, principalmente, mutável, dado o
caráter evolutivo das ideias e valores de uma coletividade.
Conforme adverte Humberto Cunha, a polissemia do termo gera
confusões e dificuldades quanto à apreensão real do termo. Há definições com
inspirações filosóficas, antropológicas, que geralmente são contraditórias
entre si. Etimologicamente, cultura é uma palavra de origem latina extraída
do verbo colere que significa “cuidar”, seu emprego originário destinava a
designar o que hoje é compreendido pelo termo agricultura, passando a
significar “instrução”. Apesar de ser recente a designação, cultura é a mais
antiga e mais recente obra do homem.
O significado originário do termo cultura diz respeito à intervenção
do homem para mudar a natureza. Já nos tempos clássicos foi ligada a esta
a compreensão de refinamento progressivo de dita intervenção, incluindo aí
o interesse pelas artes, pela ciência, filosofia, ética. Distante da ideia original,
que embutia valores, hoje há a ideia corrente, difundida pelos antropólogos,
a partir de um critério meramente formal, de que a cultura se confunde pura
e simplesmente com a existência humana. Numa metáfora bem explicativa,
o toque do homem, como o toque de Midas, transformaria tudo, não em
ouro, mas em cultura. Tal compreensão atrai a repulsa de alguns estudiosos
SURDEZ NO BRASIL: DIVERSIDADE E CONFLITOS CULTURAIS

| 537

já que, consoante este entendimento cultura não passaria de um produto
deteriorado.
Humberto Cunha (2005) propõe uma definição jurídica de cultura
como “a produção humana juridicamente protegida, relacionada às
artes, memória coletiva e ao repasse de saberes, e vinculada ao ideal
de aprimoramento, visando à dignidade da espécie como um todo, e
de cada um dos indivíduos”. A definição proposta contempla, além do
elemento descritivo (produção humana juridicamente protegida), o raio
de abrangência (artes, memória coletiva e repasse de saberes) e os valores
(aprimoramento e dignidade). Os dois primeiros elementos (descrição e
abrangência) são tradicionais em temos de definição de um certo objeto
de estudo, mas os valores são usualmente vistos por tradicionalistas com
certa desconfiança, por retirar, em suas opiniões, a neutralidade essencial
ao estudo científico da matéria.
Miranda (2001, p. 253) é muito feliz quando aborda o tema cultura:
Ainda que sem pretender dar uma definição de cultura – tarefa
das mais difíceis e talvez das mais inglórias – pode assentar-se
em que cultura envolve: – tudo quanto tem significado espiritual
e, simultaneamente, adquire relevância colectiva; – tudo que se
reporta a bens não econômicos; – tudo que tem que ver com
obras de criação ou de valoração humana, contrapostas às puras
expressões da natureza. Ou olhando para os bens culturais, eles
são, como diz José Afonso da Silva, coisas criadas pelo homem
mediante projecção de valores, ‘criadas’ não apenas no sentido
de produzidas, não só do mundo construído, mas no sentido de
vivência espiritual do objecto, consoante se dá em face de uma
paisagem natural de notável beleza, que, sem ser materialmente
construída ou produzida, se integra com a presença e a
participação do espírito humano. Cultura abrange a língua e
as diferentes formas de linguagem e de comunicação, os usos
e costumes quotidianos, a religião, os símbolos comunitários,
as formas de apreensão e de transmissão de conhecimentos, as
formas de cultivo da terra e do mar e as formas de transformação
dos produtos daí extraídos, as formas de organização política, o
meio ambiente enquanto alvo de acção humanizadora. Cultura
significa humanidade, assim como cada homem ou mulher
é, antes do mais, conformado pela cultura em que nasce e se
desenvolve. Para além do que é universal, cada comunidade,
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por força de circunstâncias geográficas e históricas, possui a sua
própria cultura, distinta, embora sempre em contacto com as
demais e sofrendo as suas influências. Mas, nos nossos dias de
hoje, a circulação sem precedentes de bens culturais e de pessoas
conduz, algo contraditoriamente, a tendências uniformizadoras e
de multiculturalismo.

Para José Luís dos Santos (1983, p. 23), o termo cultura refere-se a tudo
aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou nação, ou então de
grupos no interior de uma sociedade, bem como representa domínio da
vida social. Já para Malinowski (1962, p. 47) a cultura é um amálgama global
de instituições em parte autônomas, em parte coordenadas.
A formação cultural do indivíduo é decorrente de diversos fatores, de
tal forma que é possível sua percepção nas características dessa pessoa, pois,
conforme Laraia (2008, p.68): “O modo de ver o mundo, as apreciações de
ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo
as posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural”. Ou seja,
a cultura na qual o sujeito está inserido o influenciará em grande parte de
seus aspectos.
A constituição cultural, consequentemente, atua na percepção da
identidade do indivíduo, pois, para Caldera (2003) a identidade estará
continuamente interligada à cultura, haja vista a concepção referente
às ações e tradições de uma deliberada sociedade. Já para Ruiz (2003)
a identidade é aquilo que capacita a existência real e, sem isso, o sujeito
não terá como aproveitar e aprofundar suas experiências, sendo somente
alguém fragmentado. Verifica-se que a identidade participa na capacitação
do ser em formar, manter e mutar as características basilares e consideráveis
para existir e socializar.
Ao inserir o indivíduo com uma determinada influência cultural
no contexto de outra, ocasionará, portanto, um choque cultural, conforme
expõe Alayana (2003, p. 216): “Não podemos desconhecer que mesmo que
vivamos em um mundo pluricultural existe a tendência habitual de valorizar
a própria cultura menosprezando a alheia”. À vista disso, percebe-se que, na
busca de engrandecer a cultura pertencente, utiliza-se da depreciação da
cultura do outro.
Dada à importância da cultura na sociedade, essa passou a ser
analisada e incorporada nos princípios e normas, tanto que há o estudo
sobre direitos culturais que, de acordo com Cantini (2008), “os direitos
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culturais são aqueles que estão ligados estritamente a criação, comunicação
e conservação da cultura”.
O constituinte no Brasil buscou proteger a cultura, pois, conforme
Miranda (2006), dada a sua importância na sociedade e, como a
Constituição é a base normativa jurídica do país, esta acaba por assumir o
papel, ao condicionar a criação de normas, de interligar a sociedade com
o acesso cultural. Tanto que, na Constituição Federal de 1988, o termo
cultura é mencionado diversas vezes, como no art. 4º, parágrafo único: “A
República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política,
social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma
comunidade latino-americana de nações.”. Além de, por exemplo, instituir
o Sistema Nacional de Cultura no art. 216-A e, conforme Bulos (2014, p.
1597):
Pelo que está escrito no caput do mencionado art. 216-A, chamase ‘Sistema Nacional de Cultura’ o sistema organizado em regime
de colaboração, mediante ‘pacto’. Os entes federativos firmam
esse ‘pacto’ com a sociedade em regime de colaboração, de forma
descentralizada e participativa, para instituir um processo de
gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura,
democráticas e permanentes. O objetivo de tudo isso, segundo o
disposto no art. 216-A, é promover o desenvolvimento humano,
social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.
De acordo com o § 12 do multicitado art. 216-A, dito ‘Sistema’
fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas diretrizes,
estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, regendo-se pelos
seguintes princípios: (i) diversidade das expressões culturais;
(ii) universalização do acesso aos bens e serviços culturais; (iii)
fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens
culturais; (iv) cooperação entre os entes federados, os agentes
públicos e privados atuantes na área cultural; (v) integração e
interação na execução das políticas, programas, projetos e ações
desenvolvidas; (vi) complementaridade nos papéis dos agentes
culturais; (vii) transversalidade das políticas culturais; (viii)
autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade
civil; (ix) transparência e compartilhamento das informações;
(x) democratização dos processos decisórios com participação
e controle social; (xi) descentralização articulada e pactuada da
gestão, dos recursos e das ações; (xii) ampliação progressiva dos
recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.

540 |

Tatiana Façanha Borges, Vanessa Batista Oliveira

Percebe-se, então, que no Brasil há espaço para a preservação cultural
e, com essa abertura, amplificou-se a luta crescente da comunidade surda,
que se desenvolve em uma visualização cultural diferente da pessoa ouvinte,
em expor a sua necessidade de normas voltadas à efetivação da igualdade de
condições em um mundo considerado ouvinte.
Isso se deve à acepção da pessoa surda com uma identidade cultural
completamente diferente da pessoa ouvinte e, segundo Kuper (2002, p. 299),
“A identidade cultural anda de mãos dadas com a política cultural. Uma
pessoa só pode ser livre na arena cultural apropriada, onde seus valores são
respeitados”. E, exatamente por essa busca pelo respeito de seus valores que
ocasionou a necessidade dos surdos em demonstrarem suas necessidades
inclusivas, em como a cultura ouvinte não observava a surda, ocasionando
o choque cultural que é claramente percebido no trecho a seguir:
Os sujeitos surdos são vistos, às vezes, pelos sujeitos ouvintes,
quando não com curiosidade, como pessoas defeituosas, doentes,
deficientes, incapazes, que necessitam de tratamento clínico
para se enquadrarem nos padrões de normalidade. Aliado ao
tratamento, é necessário que os surdos adquiram a cultura dos
ouvintes, pois, para alguns, surdos são seres aculturados. [...] Já as
comunidades surdas surgiram da necessidade do povo surdo de
se organizar e ter um espaço para reunirem e resistirem contra as
práticas que desejam impor a cultura ouvinte aos sujeitos surdos,
por meio de mecanismos clínicos, proibindo, por exemplo, o uso
de Língua de Sinais. (NOVAES, 2010, p.57)

Percebe-se, ademais, a visualização de alteridade entre pessoas surdas
e ouvintes no relato de Pfeifer (2013, p. 12), “faço questão de ficar longe das
representações estereotipadas acerca da surdez, tais como: ‘Todo surdo é
mudo’, ‘Todo surdo se comunica pela língua de sinais’, ‘Todo surdo deve
estudar em escola especial’, ‘Todo surdo precisa de intérprete’”. Observase que as preconcepções sobre a surdez, bem como sobre a pessoa surda,
acabam por construir uma imagem que não é condizente com a diversidade
cultural real.
Isso se deve à necessidade da pessoa nascida surda em ser ensinada
em uma língua de sinais, sendo esta mais adequada para o desenvolvimento
da sua comunicação e interação com o outro, já que, conforme Caporali
(2005), a corrente do Oralismo defende o ensino da língua falada aos surdos
para que estes sejam inseridos em um mundo predominantemente ouvinte
SURDEZ NO BRASIL: DIVERSIDADE E CONFLITOS CULTURAIS

| 541

e que, infelizmente, acaba por excluir completamente a pessoa surda, haja
vista a dificuldade que a maioria terá em aprender a língua oral, acabando,
por fim, sem língua e sem forma de se comunicar.
Além do conflito cultural entre a cultura surda e a ouvinte, há os
embates culturais existentes entre as pessoas surdas, já que estas possuem
três opções de aquisição de língua, podendo optar pelo Oralismo, onde
aprenderá o português como única forma de comunicação, pela Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) ou pelo Bilinguismo, onde terá como primeira
língua a LIBRAS e o português como a segunda.
A Língua Brasileira de Sinais é parte imprescindível da cultura da
comunidade surda, tanto que participa de terminologia distinta para
reconhecimento de certa sociedade, pois, conforme Honora (2009, p. 15):
Quando usarmos o termo ‘Surdo’ (com inicial maiúscula),
trata-se de um grupo minoritário, portador de uma deficiência
auditiva, usuário de uma mesma língua (de sinais) e de uma
mesma cultura. Já o termo ‘surdo’ (com inicial minúscula) referese à condição audiológica de não ouvir.

A concepção acima auferida é similar à de Pfeifer (2013), sendo que
esta entende que há malefícios na acepção cultural advinda da terminologia
“Surdo”, por considerar que é condizente com uma “militância surda”.
Pode-se encontrar, entretanto, posicionamento que defende a
formação e continuidade da identidade e da cultura “Surda”, já que
os sujeitos surdos, quando se identificam com a comunidade
surda, estão mais motivados a valorizar sua condição cultural e,
assim, passariam a respirar com mais orgulho e autoconfiantes
na sua construção de identidade e ingressariam em uma relação
intercultural, iniciando uma caminhada sendo respeitado como
sujeito ‘diferente’ e não como ‘deficiente’. (STROBEL, 2008, p.31)

Como se verifica, há uma diversidade de escolhas, gerando,
invariavelmente, conflitos culturais entre as pessoas surdas, que optam por
diferentes formas de aquisição de língua.
Deve-se entender que diversos fatores como o estilo de vida, tradição e
língua moldam a experiência, identidade e cultura de uma pessoa, mas o que
dizer de uma pessoa surda, onde uma se encontra inserida em um contexto
de comunicação visual e motora desde o nascimento, compreendendo a
542 |

Tatiana Façanha Borges, Vanessa Batista Oliveira

necessidade de espaços amplos3, diferentemente de outra que adquiriu a
surdez somente na idade adulta após toda uma educação voltada para fala?
Dado aos fatores acima mencionados, visualiza-se a premência da
pessoa surda que utiliza a Língua Brasileira de Sinais na explanação de
Quadros (2005, p.5): “a língua de sinais é trazida como elemento constituidor
dos surdos na relação com outros surdos e na produção de significados a
respeito de si, do seu grupo, dos outros e de outros grupos”.
Ocorre que o elemento constituidor mencionado acima não é parte
das pessoas que adquiriram a surdez ou optaram por não utilizar uma língua
de sinais, já que, conforme Pfeifer4 (2013, p.41/42):
Depois, comecei a desanimar, porque não me encaixava. As
crianças surdas sinalizadas vinham tentar interagir comigo,
eram abertas e calorosas. Já os adultos me julgavam com o olhar
e não se aproximavam. Era como se dissessem com os olhos:
‘O que você está fazendo aqui? Você não é surda. Você não faz
parte da Comunidade Surda. Você usa aparelhos auditivos!’
Acabei me afastando e não terminei o curso. Mas esse contato
com a comunidade de surdos sinalizados foi importante para
entender a complexidade do assunto: o estranhamento entre
surdos sinalizados e surdos oralizados é tão comum quanto o
estranhamento entre surdos e ouvintes.

Ademais, os surdos que realizaram o implante coclear não se
consideram inseridos no mundo ouvinte e nem dos surdos, tendo um
posicionamento como uma nova categoria, a dos implantados, conforme o
relato a seguir:
Um implantado ouve bem, mas de forma um pouco mais limitada
que um ouvinte comum. Começa que há frequências que o implante coclear
nem capta, então é possível que algumas coisas passem despercebidos. Além
disso, ele não tem a mesma capacidade que o cérebro humano, portanto,
é difícil separar todos os sons com a mesma absoluta clareza que um
normouvinte percebe todos os sons ambientes. Além do mais, a percepção
3

4

As moradias de pessoas surdas, para um melhor aproveitamento destas, deveriam possuir poucas
divisórias e paredes, para que possam ter uma visualização de seu espaço, por exemplo;
Paula Pfeifer foi diagnosticada aos 16 anos com deficiência auditiva bilateral neurossensorial
progressiva e mantêm o site “Crônicas da Surdez” com relatos de sua experiência, para mais
informações, acesse: < http://cronicasdasurdez.com>.
SURDEZ NO BRASIL: DIVERSIDADE E CONFLITOS CULTURAIS

| 543

auditiva de alguém que ficou anos sem ouvir muito bem, pode ser mais lenta
ou até menos afiada. Por exemplo, se eu estiver aqui escrevendo no meu blog
e alguém me chamar com o tom de voz relativamente baixo e não estiver
muito próxima de mim, é bem provável que meu cérebro nem perceba o
chamado, ainda que eu entenda perfeitamente a voz nessa altura/distância.
Outra coisa: o implante coclear depende de pilha, bateria, peças. Pode ser
que alguma hora a gente fique sem tudo isso (porque acabou de acordar,
porque está tomando banho, porque acabou a pilha ou pifou alguma peça) e
nós voltamos ao nosso estado biológico de surdo. (LOBATO, 2015)
Com isso, observa-se, incontestavelmente, que a diversidade na
cultura das pessoas, é evidente que, principalmente nas relações surdo ouvinte e surdo oralizado implantado - surdo sinalizado, ocorrerá conflitos
e percepções diversas em sua convivência.

CONCLUSÃO
Observa-se que o termo cultura é de difícil conceituação e se encontra
em constante modificação, haja vista a sociedade também se encontrar em
contínua mutação, sendo intrínseca à construção social e, à vista disso, será
de suma importância em auxiliar na recepção de características singulares.
A percepção de cada ser como indivíduo, desse modo, será
influenciada pela cultura em constante alteração, podendo ser visualizada
nas diferenças percebidas entre gerações, onde um pai percebe os atos e
práticas de seu filho diferentes das que realizava na mesma idade.
A cultura, assim sendo, é fator substancial para a formação do
indivíduo, desenvolvendo sua percepção do arredor e de outros. Para o
convívio entre pessoas de diferentes culturas, pode-se constatar, de forma
incalculável, a incidência de hostilidade entre ambas às partes, sejam pessoas
ouvintes, surdas ou implantadas.
No caso do conflito entre as pessoas surdas e ouvintes, o
desconhecimento sobre a cultura surda por parte dos ouvintes, ocasiona
um tratamento errôneo e inconsciente da melhor forma de integrar a pessoa
surda. Influenciando, assim, na coesão da comunidade surda, tendo como
membros os surdos sinalizadores, por garantias legais que trouxessem a
inclusão social.
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Já entre pessoas surdas sinalizadoras e pessoas surdas oralizadas,
a divergência é motivada pela luta da comunidade surda em defesa da
legalização dos direitos e do respeito à cultura, incluindo a língua e, com
isso, motivou a desavença contra aqueles que não a utilizam.
Verifica-se, portanto, que é imprescindível desenvolver a sensibilização
intercultural para que haja o acesso ao conhecimento sobre a diversidade,
buscando uma melhoria na convivência respeitosa e harmoniosa, pois
no convívio entre pessoas de diferentes culturas é normal que haja certa
discrepância entre ambas as partes, mas isso não deveria desestimular
o contato entre elas, e sim ampliar a experiência, pois engrandeceria as
relações, sejam entre pessoas surdas, implantadas ou ouvintes.
A implementação de políticas públicas de conscientização e que
estimulem o contato das relações entre pessoas surdas, implantadas e
ouvintes seria, conjuntamente, de fundamental importância já que há a
possibilidade de um amplo alcance populacional no território nacional.
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DE HABERMAS A LAS LIBERTADES RELIGIOSAS DE LOS
DERECHOS CULTURALES
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RESUMO
O trabalho analisa a passagem da tolerância religiosa aos direitos culturais, partindo
de um estudo sobre a origem da palavra “tolerância” nas lutas religiosas do século
XVI, sua construção de sentido, à luz desse contexto, e decisiva importância para
assegurar os direitos culturais no Estado constitucional democrático. O texto foi
construído a partir de um artigo de Junger Habermas, “la tolérance religieuse aux
droits culturels” (“Da tolerância religiosa aos direitos culturais”), numa perspectiva
transdisciplinar. Nesse sentido, para além de Habermas, apesar de continuar com
sua linear de reflexão, ampliamos nossa abordagem com uma leitura positiva
da religião, tratando de superar os extremos entre o fanatismo e a esquizofrenia
religiosa no espaço público.
Palavras-chaves: Tolerância religiosa. direitos culturais. liberdade religiosa.
Respeito. Religião sadia.
RESUMEN
El trabajo analiza el passo de la tolerancia religiosa a los derechos culturales,
partiendo de un estudio respecto el origen de la palabra “tolerancia” en las luchas
religiosas del siglo XVI, su construcción de sentido a la luz de este contexto
y de su decisiva importância para asegurar los derechos culturales en el Estado
constitucional democrático. El texto ha sido elaborado desde un artículo de Junger
Habermas, “la tolérance religieuse aux droits culturels” (“De la tolerancia a los
derechos culturales”), con una perspectiva transdiciplinar. En este sentido, más allá
de Habermas, aunque continuamos en su línea de reflexión, ampliamos nuestro
abordaje con una lectura positiva de la religión, buscando superar los extremos
entre el fanatismo y la esquizofrenia religiosa en el espacio público.
Palabras-claves: Tolerancia religiosa. Derechos culturales. Libertad religiosa.
Respecto, Religión sana.
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INTRODUÇÃO
Partindo do conceito de “tolerância”, Habermas explica que essa
designação apenas aparece no século XVI, no contexto das guerras religiosas.
Portanto, evocar “tolerância”, nesse contexto, significa estritamente transigir
com outras confissões religiosas.
No percurso histórico, em vista de lançar bases para uma sociedade
tolerante à luz da experiência religiosa da sociedade, Habermas conclui
que é exatamente essa tolerância religiosa a precursora e a pioneira de um
multiculturalismo adequadamente comprometido e da coexistência da
igualdade de trato das diversas formas de vida culturais no marco de uma
comunidade constituída democraticamente.
Somando-se a essa tese central, ampliamos nossa reflexão, tratando
de pensar a necessidade de uma abordagem saudável da religião com a
superação de uma modernidade laicista do Estado, que sacraliza a laicidade
e planta uma espécie de esquizofrenia, encurralando a religião no âmbito
privado.
Numa palavra: seguindo Habermas, se a tolerância respeitosa
e recíproca das liberdades religiosas abriu caminho para um Estado
democrático mais tolerante e à ampliação de direitos culturais de minorias,
estas mesmas experiências religiosas devem ser assumidas na sua forma
saudável, renunciando todo fanatismo e esquizofrenia, em vista de uma
autêntica potencialização de uma sociedade multicultural.
Para explicitar essa relação íntima entre tolerância religiosa, estado
democrático, direitos culturais e autênticas experiências religiosas,
seguiremos Habermas, no seu texto “da tolerância religiosa aos direitos
culturais”1, e complementaremos nossa reflexão com Luiz Carlos Susin2,
tomando seu texto “Religião no espaço público: a busca da sanidade entre
fanatismo e esquizofrenia”.3

1

2
3

Cf. HABERMAS, J. De la tolérance religieuse aux droits culturels, Cités 13 (2003), pp. 151-170.
Disponível em: www. cairn.info/revue-cites-2013-1-page-151.htm. Acesso em: 25 de jul. 2015.
Doutor em Teologia pela Gregoriana de Roma e professor na PUC do Rio Grande do Sul.
Cf. SUSIN, L.-C. Religião e espaço publico: a busca da sanidade entre o fanatismo e esquizofrenia.
VITTORIO, J; BUROCCHI, A.-M. Religião e espaço publico: cenários contemporâneos. São Paulo:
Paulinas, 2015, pp. 192-205.
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Vale recordar ao leitor atento que o percurso no nosso texto não
pretende esgotar a abordagem habermasiana à luz do artigo indicado.
Nossas escolhas, a partir de Habermas, “da tolerância aos direitos culturais”,
tenta sintetizar seu pensamento e apresentar a estreita relação entre as lutas
pela tolerância religiosa e direitos culturais, ampliando a reflexão com uma
abordagem teo-filosófica de uma religião saudável no espaço público.
Faremos o seguinte itinerário: incialmente, abordaremos
genericamente as origens do conceito de tolerância, nos séculos XVI
e XVII (1), e ampliaremos o conceito, tratando de sair da perspectiva
unilateralmente jurídica para uma abordagem marcada pelo reconhecimento
à reciprocidade (2); apresentaremos a tolerância religiosa como impulsora
do multiculturalismo (3); e, finalmente, apontaremos saídas para uma
compreensão saudável de religião numa sociedade pluricultural, buscando
superar o fanatismo e a esquizofrenia da religião, no espaço público (4).

1 ORIGENS HISTÓRICAS DO CONCEITO DE TOLERÂNCIA
O conceito de tolerância desenvolveu-se como reação à intolerância
religiosa no contexto europeu, em meados do século XVI. É o próprio
Estado que, diante de convulsões sociais e conflitos, gera discussões e saídas
em vista da paz social.
Catarina Amaral situa esse novo conceito no ano de 1562, a partir
do partido político francês politiques que, baseado na distinção da função
entre Estado e Igreja, propõe uma solução para as guerras religiosas e a
implantação da tolerância civil.4 Aplicada por meio de editais reais, essa foi
a primeira experiência de tolerância imposta pelo Estado, que se verificou
na Europa do século XVI.
Essa tolerância é elaborada como instrumento político, conforme
o preâmbulo do edital de Amboise de 1562, que concedeu liberdade de
consciência e culto aos calvinistas franceses, em vista de um mal menor e o
não colapso do Estado francês, ameaçado de um conflito armado.

4

Cf. D’AMARAL, Catarina Costa. A invenção da tolerância. Politicas e guerras da religião na França
do século XVI. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: PUC, 2008, p. 30. Disponível em: http://www2.
dbd.puc-rio.br. Acessado em: 25 de Jul. 2015.
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Seguindo a mesma línea jurídica, em 1598, Henrique IV promulgou
o Edital de Nantes. Tenha-se em conta também o Act Concerning Religion
pelo governo de Maryland em 1649, o Tolerantion Act do monarca inglês de
1689, e o decreto de tolerância de José II, em 1781, um dos últimos na lista
de permissões governamentais, em se tratando de liberdade religiosa.
Portanto, trilhando o caminho francês, os Estados promulgaram
“editais de tolerância” para um comportamento de transigência no trato
com as minorias religiosas, na Europa do século XVI e XVII.

2 A TOLERÂNCIA: DO ATO JURÍDICO AO RECONHECIMENTO
RECÍPROCO
Habermas deixa claro que, ao longo do século XVI e XVII, a
“tolerância” converteu-se em um conceito jurídico. Seguindo o pensamento
de Montesquieu, se o Estado permitia a liberdade de culto, é o mesmo
Estado que deve obrigar a prática da tolerância em vista da paz social.5
Contudo, essa “concepção condescendente” de liberdade religiosa do
Estado produz um paradoxo. De fato, segundo Habermas, o ato tolerante
como condescendência jurídica circunscreve-se no terreno do aceitável e
traça limites para própria tolerância, que só é inscrita de maneira autoritária
e unilateral. (Habermas, 2003, p. 153)
Contrapondo essa concepção paradoxal da condescendência
tolerante, Rainer Forst6 propõe uma concepção respeitosa. O Estado não
é apenas aquele que permite unilateralmente, através de um ato jurídico,
o exercício religioso, mas reconhece a liberdade religiosa como um direito
fundamental de cada pessoa humana e seu exercício.
Na mesma línea, Goethe, que considera a tolerância “uma forma
ofensiva de benevolência” (em Habermas, 2003, p. 153), escreve: “A
tolerância deve ser um estado transitório. Ela deve conduzir ao respeito.

5
6

Cf. MONTESQUIEU, Ch.-L. De. O Espírito das Leis. São Paulo: Saraiva, 1999.
Cf. FORST, Rainer. Pierre Bayle’s Reflation Theory of Tolerance, em WILLIAMS, Melissa S.;
WALDRON, J. (edited by). Toleration and Its Limits, New York: NYU Press, 2008, p. 78.
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Tolerar significa ofender”.7 A única forma de superar o paradoxo da
tolerância condescendente é fazer o transitus8 da tolerância para o respeito.
Quando falamos de tolerância e respeito, geralmente pensamos que
é a mesma coisa. Mas, de fato, existe uma diferença entre os dois conceitos.
“Tolerar” vem do latim tolerare, suportar ou aguentar, e tem sua raiz
indo-europeia em tollere, levantar. A correspondência grega é ainda mais
elucidativa, tálanton, balança; do verbo tlénai, suportar ou tolerar. Na
mitologia grega, de tlénai vem o nome do titã Atlas, que depois de perder a
luta na titanomaquía foi castigado para carregar ou suportar (tlénai) o céu
sobre seus ombros. Portanto, nessa acepção, tolerar é aceitar o que o outro
faz, sua realidade, sem acolhê-la, pois é um peso quase insuportável.
Por outro lado, “respeitar” também vem do latim respectus, particípio
passado de respicere, olhar outra vez, de re-, de novo, e specere, olhar. Emerge
daí que respeitar significa considerar que algo ou alguém merece ser olhado
com maior atenção. É, ainda, considerar as diferenças, estar disponível
diante dessa diferença, acolhê-la propriamente.9
Por isso, Goethe considera que a tolerância como “consentimento”
é apenar um momento, e é, em si, um mal, pois “tolerar é ofender”. A
tolerância deve conduzir ao respeito.
Confirmando esse raciocínio, escreve Habermas:
A tolerância apenas poderá arrancar o espinho da intolerância,
fazendo sua a concepção de iguais liberdades para todos e
estabelecendo um âmbito de tolerância que convença a todos
os afetados por igual. Dado que todos merecem o mesmo
respeito [grifo meu], os possíveis afetados devem ter em conta a
perspectiva dos outros, acordando as condições comuns a partir
das quais querem exercer a tolerância recíproca. (Habermas,
2003, 153)

7

8

9

“La tolérance ne devrait être qu’un état transitoire. Elle doit mener au respect. Tolérer c’est offenser”,
citação de Johann Wolfgang von Goethe no jornal Frances Le Figaro. Disponível em: http://evene.
lefigaro.fr/citation/tolerance-devrait-etre-etat-transitoire-doit-mener-respect-tole-21100.php).
Acessado : 03 de agost. 2015)
Tomamos o termo latino transitus na acepção de assunção, passagem qualificativa de uma realidade
a outra melhor. Na teologia litúrgica, falamos de transitus mariae, Assunção de Maria.
Cf. BRUNET, Isabelle. Tolérance et respect, un choix difficile? Disponível em : www.wmaker.net/
katisa-editions/Tolerance-et-respect-un-choix-difficile_a210.html. Acessado em: 03 de agost. 2015.
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É nessa reciprocidade tolerante fundada no “respeito” que se
estimulam as alteridades a assumirem entre si suas perspectivas, atendendo
de maneira igualitária os diferentes interesses.
Como nos explicita Habermas, é exatamente nessa formação
deliberativa da vontade que o Estado constitucional funda seus
procedimentos e fusiona o ato jurídico que ordena a tolerância recíproca
com a obrigação virtuosa, como direito-dever fundamental de cada pessoa
humana.
Superado o paradoxo da intolerância, inerente a toda tolerância que
traça limites a si mesma no campo da liberdade religiosa, o problema não
se dissolve, mutatis mutandis, quando o movemos para o coração do Estado
constitucional democrático.
Explica Habermas, um ordenamento constitucional que garante
a tolerância poderá recorrer em intolerância quando tiver que utilizar de
instrumentos repressivos, seja no campo penal-político ou dos direitos
fundamentais, contra os chamados “inimigos da Constituição”. Nesse
contexto, o Estado entra na dramática aporia de liberar-se tanto da inimizade
do adversário existencial como trair os próprios princípios de liberdade,
conduzindo-se pela práxis autoritária que estabelece unilateralmente os
limites da tolerância.
Essa perspectiva produz um sistema de vigilância que, ao parecer de
Konrad Hesse, não deveria passar, pois “a substância de uma democracia
liberal não pode assegurar-se mediante o cerceamento das liberdades”.
(Konrad Hesse em Habermas, 2003, 155) A democracia tem que reelaborar
o paradoxo da tolerância constitucional no próprio meio jurídico.
No sistema democrático do Estado liberal, é a constituição que
estabelece como se deve proceder nos conflitos de interpretação, limitando
e, unilateralmente, dando as pautas para a convivência. Em vista de romper
esse unilateralismo e, com ele, o paradoxo da intolerância constitucional,
abre-se uma justificativa jurisprudencial na desobediência civil. Como
explica Habermas: uma constituição democrática concebida como projeto
de realização de iguais direitos cívicos tolera a resistência de dissidentes
que, depois do esgotamento de todas as vias jurídicas combate as decisões
legitimamente aprovadas, ainda que sempre em condições de que os cidadãos
desobedientes tenham que justificar sua resistência de maneira plausível e a
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partir de princípios constitucionais e tem de exercê-las de maneira pacífica,
isto é, com meios simbólicos.10
Seguindo Habermas:
com o reconhecimento da desobediência civil, o Estado
democrático afronta o paradoxo da tolerância, que volta a
apresentar-se agora na dimensão do direito constitucional.
Estabelece os limites entre comportamento tolerante e outro
auto-destrutivo, com dissidentes ambíguos, de tal modo que estes,
que poderiam manifestar-se como inimigos da Constituição,
conservam, entretanto, a oportunidade de acreditar-se como os
autênticos patrióticos constitucionais, isto é, como amigos do
projeto constitucional, concebido dinamicamente. Este traço
auto-reflexivo dos limites da tolerância da Constituição, inclusive,
pode entender-se também como expressão do principio de
inclusão igualitária de todos os cidadãos, cujo reconhecimento
geral há de ser pressuposto, se a tolerância dos heterodoxos e
dissidentes pretendem ser institucionalizadas de modo correto”.
( Habermas, 2003, pp. 155-156)

O conceito de tolerância no direito fundamental pela liberdade
religiosa não só é força motriz para o surgimento do Estado constitucional
democrático, mas também o revoluciona internamente para dar respostas
aos seus próprios limites e proporcionar, hoje, impulsos para configurá-lo
de maneira consequente.

3 A TOLERÂNCIA RELIGIOSA COMO IMPULSORA DO
MULTICULTURALISMO
No contexto inicial dos conflitos religiosos nos séculos XVI e XVII,
é a religião que é posta à prova pelo Estado, que trata de preservar a paz
e manter o mandato da neutralidade laica e assegurar a substância moral
dos princípios constitucionais, mediante procedimentos que devem sua
força legitimadora à imparcialidade e consideração igualitária de interesses.

10

Cf. problemática da desobediência civil: HABERMAS, J. A Constelação pós-nacional. Ensaios
Políticos. São Paulo: Littera Mundi, 2001.
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(Habermas, 2003, p. 165) No contexto atual, é a liberdade religiosa que põe
a prova a neutralidade do Estado.
Para exemplificar a vulnerabilidade do princípio da neutralidade no
contexto atual, Habermas parte de dois polos diferentes. De um lado, o polo
da laicidade e, de outro, o polo religioso. No primeiro, nosso autor recorda
do caso do uso do “Xador”11, no qual uma escola francesa proibiu alunas
mulçumanas de usá-los, alegrando que a instituição é âmbito público de
um estado laico12. No segundo, trata-se do caso do pedido de retirada do
crucifixo das salas de aula13. O Tribunal constitucional aprovou a retirada,
contudo, o governo federado da Baviera se opôs à sentença, argumentando
que o símbolo religioso era expressão de valores ocidentais e, portanto, parte
da cultura que poderia ser compartilhada por todos os cidadãos. Habermas
chama esse caso de uma clássica sobre-generalização politico-cultural de
uma práxis regionalmente predominante, que se reflete no ordenamento
escolar da Baviera de 1983.
Tratando de seguir a linha de argumentos, a questão que fazermos
é a seguinte: será que uma compreensão constitucional do tipo laicista é
tão forte que estaria violando a neutralidade do Estado frente à legítima
pretensão de um reconhecimento público das liberdades religiosas?
Aqui tocamos o centro de nosso discurso, pois os casos conflitivos
apresentam a extensão da tolerância religiosa, que propulsiona a própria
democracia, convertendo o interior do Estado democrático constitucional
em lugar de respeito, e a mesma liberdade religiosa em propulsora e
arquétipo de outros direitos culturais e defesa de minorias. Habermas faz
notar: a inclusão das minorias religiosas na comunidade política desperta e
fomenta a sensibilidade em prol das relações de outros grupos discriminados
e propõe o direito à inclusão das minorias. O debate inicial multicultural
girava em torno das comunidades religiosas, contudo, os ganhos e reflexões
destas abrem espaços para outros temas em direitos culturais, em vista da

11

12

13

O xador ou chador (do persa, “tenda”) é uma veste feminina que cobre o corpo todo com a exceção
do rosto. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Xador. Acessado em: 04 de agost. 2015.
De fato, a lei de 15 de março de 2004 proíbe sinais religiosos “ostensivos “nas escolas publicas
Disponível em: http://www.lefigaro.fr/actualite-france, publicado em 08/04/2011. Acessado 04 de
agost. 2015.
CARDOSO, Oscar Valente. O caso dos crucifixos: o jeitinho alemão. Disponível em jus.com.br,
publicado 03.2010.
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inclusão igualitária: questões de etnias minoritárias, quotas reservadas para
mulheres, questões de raça, políticas de gênero etc. (Habermas, 2003, pp
166)
O Estado é posto à prova na sua capacidade de tolerar, na sua acepção
evoluída do respeito, e reconhecer os ganhos que ele mesmo foi partícipe no
processo de lutas pelos direitos religiosos e culturais. O reconhecimento do
pluralismo religioso pode assumir esta função de modelo, porque conduz
à consciência, de maneira exemplar, ao direito da inclusão das minorias.
(Ibidem, p.156)
A luta pela igualdade de tratamento das comunidades religiosas
oferece argumento tanto para a teoria política como para jurisprudência, em
favor do que Will Kymlick chama de cidadania multicultura ampliada14. São
essas convicções e práticas religiosas que influenciam a autocompreensão
ética do homo religiosus. Relevância similar possuem também as tradições
linguísticas e culturais como conformação da idade pessoal, entrelaçada
sempre das identidades coletivas.
A coexistência igualitária de diferentes formas culturais não deve
ser causa de segmentação, mas requer integração cidadã e reconhecimento
recíproco como parte de uma cultura política partilhada. Os membros da
sociedade não são autorizados a desenvolver suas especificidades culturais,
senão na mesma condição de todos, para além das fronteiras de suas
subculturas, pois se compreendem cidadão de uma mesma cidade.

4 A RELIGIÃO: ENTRE O FANATISMO E A ESQUIZOFRENIA
NO ESPAÇO PÚBLICO
Habermas nos deixou claro que a tolerância religiosa é o arquétipo
ou modelo para a construção de uma sociedade multicultural e que as lutas
pela liberdade religiosa é a origem e a propulsão para os direitos culturais na
sociedade plural que vivemos.
Diante dessas premissas, nos deparamos com a pergunta sobre a
religião no espaço público. Como essa poderosa experiência da totalidade e

14

Cf. Will Kymlicka, Ciudadania multicultural. Bacelona: Paidós: 1996.
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da transcendência é capaz de “transportar montanhas”(Mt 17, 20) e, de fato,
ser um oikoumene (do grego: casa comum, trad. livre), força propulsora
para fomentar igualdades no espaço público?
Seguindo o pensamento de Luiz Carlos Susin, precisamos diagnosticar
na religião se suas práticas são experiências saudáveis ou doentias, e quais
as curas que necessitam. É importante, ainda, entender o que move a
consciência de alguém carregada de experiência religiosa, sua convicção
como algo inegociável. Em seguida, lançar essa convicção no contexto
pluralista de um estado laico e a eventual esquizofrenia nessa relação; e,
finalmente, diante da necessidade de uma síntese, oferecer como chave de
leitura religiosa sadia posturas dialógica e hospitaleira.
Como ponto de partida, Susin provoca a necessidade de elucidar
critérios sobre a “saúde religiosa”, tanto do ponto de vista mental, ou
subjetivo, como social. Recorrendo a Max Weber, a religião, como toda
realidade viva, evolui; e nesse processo de evolução pode ir em direção ao
que é mais adequado e saudável ou enrijecer-se em formalismos ritualísticos,
adormecendo tudo o que toca.
Evoluir não significa mimetismo contemporâneo, perdendo a
capacidade de ser memória-profecia, e adaptar-se à cultura hegemônica do
mercado. Evoluir em direção à uma postura sempre mais saudável, autônoma
e livre significa solidificar a confiança e ajudar os sujeitos ou o meio social
a administrar as doses de angústias próprias de uma existência sempre
ameaçada, evocando as lições de Erik Erikson15 e Eugen Drewermann16.
Assim, religião do medo, cujos líderes fizessem da administração da
angústia um modo de manter e aumentar o poder sobre uma comunidade
aterrorizada por fantasias de ordem religiosa, seria uma religião doentia.
(Susin, 2015, p. 194)
O Estado democrático constitucional e multicultural coloca no
mesmo plano de convivência cidadãos diferentes e, até mesmo, contrastantes
convicções religiosas e suas consequentes cosmovisões. Sem dúvida, a
convicção é um elemento central de sanidade da religião. Como a própria

15
16

Erickson, E. Identidade. Juventude e Crise. 2a. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
Cf. DREWERMANN, Eugen. Psicoanalisis y teologia moral (vol 1): angustia y culpa. Madrid:
Descleé de Brouwer, 1996.
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etimologia sugere, convicção é “conquista”, não sobre outras convicções,
mas conquista de si mesmo, na culminância de um caminho de lutas
contra evidências simplistas e respostas fáceis. Convicção, tomada nesses
termos, tem o sentido da “autonomia kantiana”17, a forma mais elevada da
consciência crítica, e é oposta ao pré-conceito, que sugere acomodação e
respostas simplistas diante de desafios.
Contudo, a convicção com toda essa riqueza de sentido pode levar
a direções malconduzidas, que desembocam no fanatismo, na patologia,
colocando-se na origem de muitas formas de violência. Susin explica que o
fanatismo é o recobrimento de todo campo da consciência, com a forma de
sagrado que se conhece. Do grego, “fano”, templo, o fanatismo é a patologia
da consciência em que transforma o mundo todo em templo egóico, sem
espaço para alteridade.
Para preservar a sanidade da religião e seu espaço como promotora
de todos os direitos culturais, esta deve acolher e respeitar, não apenas
tolerar as convicções numa sociedade plural, mas dialogar de forma
“interconvictual”,18 numa base de engajamento ético de interesses sociais
comuns.
O areópago comum de toda liberdade religiosa é o pluralismo
multicultural, construído sobre a base do princípio da laicidade do Estado.
É bem verdade que esta laicidade teve diferentes conotações e diferentes
consequências em nações da Europa, berço dos movimentos modernos.
Susin aponta, como exemplo, a relação da universidade do Estado com a
teologia na França e Alemanha.
A Alemanha trouxe a reflexão teológica das comunidades em diversas
universidades para dentro do espaço pago pelo Estado; já na França, exigiu-

17

18

A autonomia na filosofia moral de Emmauel Kant significa a capacidade de auto-legislar-se, opondose a ideia de heteronômica que coloca o sujeito sob uma lei exterior ou transcendente. Nesse sentido,
convicção como uma lei que vem desde a subjetividade é uma forma elevada da consciência crítica.
“Interconvictionnel” ou “interconvictionnalité” (interconviccional ou interconveccionalidade) é um
neologismo cunhado há apenas vinte anos empregado para qualificar o dialogo e a confrontação
advinda do encontros de pessoas de convicções diferentes no âmbito das tradições religiosas ou
outras formas de engajamento pessoal (humanismo, agnosticismo, ateísmo). Essa nova postura
nasce de uma profunda mudança de mentalidade em vista de um dialogo aberto para o respeito de
todos. Na França há um grupo (G2i) que tem, seriamente, trabalhado nessa direção.
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se a ausência da teologia nas universidades do Estado, deixando-a ao
interesse e à auto-organização das Igrejas.
É importe notar que, na França, a postura radical laicista expulsou a
religião do espaço público, criando, assim, uma espécie de “esquizofrenia”
entre espaço público e privado. A religião não seria bem-vinda ao espaço
público e deveria ser deixada ao âmbito privado, como vimos acima, no
caso do “xador” ou do crucifixo.
Numa sintomática declaração, Jacques Chirac, quando prefeito de
Paris, afirma que Paris seria o “santuário da laicidade”19. De fato, há quem
concorde que a laicidade tomou áurea de religião, a religião da não religião,
condição de uma sociedade realmente republicana, livre de influências
religiosas, em que a sociedade civil seja a única senhora da vida pública.
Poderíamos dizer, com Susin, que o Brasil copiou o modelo francês,
sentido, muitas vezes, em posicionamentos de juristas reflexos do “santuário
da laicidade”.
Hoje, porém, há um reconhecimento pós-moderno que espaços
públicos e privados nunca foram inteiramente divorciados; e que a religião
deve ser preservada à luz do estatuto da neutralidade do Estado democrático,
favorecendo e promovendo a liberdade fundamental em todos os espaços.
Fato é que voltaram, com exuberância, as procissões de NotreDame, pelas avenidas do rio Sena, em Paris, e que Le Figaro, jornal francês,
estampou uma manchete, Catho et Rebelles (católicos e rebeldes), que chama
atenção para o novo movimento católico jovem, comprometido na França.20
Portando, o Estado não deve provocar esquizofrenia que adoece a
sociedade, tampouco permitir o fanatismo, mas exercer seu papel de criar
condições para que a liberdade religiosa saudável possa sustentar e fazer
crescer o respeito pelo multiculturalismo próprio da pós-modernidade.
Paul Tillich, na esteira de Durkheim, afirma que a religião é a
substância da cultural e a cultura é a forma da religião, portanto, a religião
como alma da cultura é, sem dúvida, sitz in lebem (contexto vital) do

19

20

Declaração do começo dos anos 80, diante de algumas desordens na periferia de Paris provocadas
por jovens mulçumanos que reclamavam ser tratados de cidadão de segunda classe por causa de sua
fé.
Disponível em: http://www.lefigaro.fr/actualite-france, publicado em 18/04/2014. Acessado em: 05
de agost. 2015.
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desenvolvimento de direitos culturais, sempre ampliados no princípio da
igualdade fundamental.
À essa compreensão da religião, situada desde sua luta por liberdade,
que preservou minorias no contexto do Estado democrático, devemos
concluir de uma forma mítico-poética com a radical vocação da religião
saudável à hospitalidade21.
Sintetiza Susin: “As memórias e as narrativas de hospitalidade, a
essencial estruturação da própria religião como hospitalidade – onde
se enquadra a palavra, a oferenda, o encontro com o mistério, enfim, a
estrutura mesma de transcendência e de desejo pelo encontro com o mistério
desconhecido que se pode revelar no encontro com o transcendente, tudo
isso é próprio da hospitalidade”. (Susin, 2015, p. 205)

O MODO DE CONCLUSÃO
Do movimento que sai da tolerância religiosa aos direitos culturais,
nosso texto nos faz retornar a tolerância religiosa e a vivência dessa,
como lugar fonte de garantia de uma sociedade multicultural. A religião,
inicialmente, pode até parecer uma vilã no centro de uma luta cruel de
intolerância, mas, logo em diálogo com um Estado laico e neutro, assume
seu lugar e natureza própria de casa da hospitalidade.
Na casa da hospitalidade, o traço fundamental é aquele do respeito,
do olhar mais uma vez, atentamente, para o outro, que está diante de mim e
desperta meu desejo.
Nas palavras de Emmanuel Levinas, o “desejo do Outro como
necessidade daquele que não tem mais necessidade, que se reconhece na
necessidade de um Outro que é outrem, que não é inimigo (como Hobbes e
Hegel), nem meu complemento, como ainda o é na Republica de Platão, que
é constituída porque faltaria alguma coisa à subsistência de cada individuo.
O desejo do Outro – a sociabilidade – nasce num ser que não carece de

21

O apostolo Paulo, em Hb 12, 22, escreve: “não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela, alguns
hospedaram anjos, sem perceber”. Certamente, tinha em seu coração a experiência abraâmica de
hospitalidade: “Meu, Senhor, se mereci teu favor, peço-te, não prossigas viagem sem parar junto a
mim”(Gn 18, 3).
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nada ou, mais exatamente, nasce para além de tudo que lhe pode faltar ou
satisfazê-lo”.22
O desejo, portanto, é desinteressado, pois aquele que deseja não quer
o Outro para si, não quer possuí-lo, comandá-lo ou exercer qualquer poder
sobre ele; ao contrário, o desejo esvazia o desejante, uma vez que é ele que
se doa ao desejo.
Na religião abraâmica, a vocação exodal (saída de si) manifesta
de forma lapidar essa ética da alteridade do desejo. Em Gn 18, 3, Abraão
implora: “Meu Senhor, se mereci teu favor, peço-te, não prossigas viagem
sem parar junto a mim”. Diante do diferente, do Outro completamente
outro, a única coisa a fazer é pedir: deixa-me servir-te.
É exatamente nesse serviço ético que a religião, descentrada de
si, e vergada sobre o outro, pode exercer sua missão da hospitalidade. E,
nessa hospitalidade, ser capaz de promover, juntamente com o Estado,
uma autêntica multiculturalidade na promoção e recuperação de culturas
discriminadas.
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POSFÁCIO

A proposta de “encontrar” do Encontro Internacional de Direitos
Culturais pode se traduzir por “agregar”, “trocar”, “fluir”, signos, esses,
reflexos do ideal de interdisciplinaridade que norteia o evento, motivo
pelo qual o Simpósios Temático (ST) Direitos Culturais e Transversalidades
congrega, desde a primeira edição do Encontro, trabalhos bastante
diversificados, tanto em relação aos outros STs, que têm um vínculo jurídico
mais manifesto, quanto aos artigos entre si, trazendo à discussão os mais
variados assuntos com profissionais e estudantes de diversas áreas (direito,
audiovisual, teatro, ciências sociais, dentre outras).
Contrariando o que fielmente vinha ocorrendo nos anos anteriores,
mas sem perder a qualidade e a referida interdisciplinaridade que sempre
enseja ricos debates, a safra dos trabalhos do ST Direitos Culturais e
Transversalidades, nessa quarta edição, convergiu com maestria para
temáticas que se mostraram adequadamente harmoniosas entre si, além de
atuais e urgentes.
As prementes discussões e reivindicações sociais e políticas, que vêm
ganhando proporções e maior visibilidade a partir da atuação de militantes
nas redes sociais, foram abordadas com títulos que fizeram referência à
diversidade, ao pluralismo, à inclusão, à tolerância, à não discriminação,
a grupos vulneráveis e a especificidades jurídico-culturais brasileiras. Os
artigos versaram sobre diversidade nordestina; tolerância religiosa; surdez
no Brasil; violência contra a mulher no contexto indígena; realidade das
travestis*1 quanto à educação formal; o famoso “jeitinho” dos brasileiros,
aplicado à cultura jurídica; e o direito ao esquecimento no ordenamento
jurídico pátrio.
1

MTF (male to female): as travestis; FTM (female to male): os travestis - tal designação, entretanto,
não é usual, uma vez que são utilizados os termos “homens trans”, “transhomens” ou “homens
transexuais”.
Posfácio
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Cumprindo o papel de envolver diálogos dos direitos culturais
em estreiteza a outras áreas do conhecimento, tais como os estudos
antropológicos, filosóficos, sociológicos e educacionais, assim como práticas
e saberes de movimentos sociais, pôde-se perceber, ainda, a concordância
dos trabalhos com o tema central do evento, Conflitos Culturais: Como
resolver? Como conviver?
Cibele Alexandre Uchoa2
Organizadora

2

Graduanda em Direito pela Universidade de Fortaleza. Sócia-fundadora e coordenadora do
Conselho Fiscal do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais - IBDCult. Integrante do Grupo de
Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais. Pesquisadora bolsista do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- PIBIC/CNPq. Monitora da disciplina de Direitos Culturais.
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A PERSPECTIVA PEDAGÓGICA DE PAULO FREIRE, A CULTURA JURÍDICA BRASILEIRA E O CONFLITO
ENTRE AS TEORIAS E AS PRÁTICAS DO ENSINO JURÍDICO
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APRESENTAÇÃO

O IV Encontro Internacional de Direitos Culturais, realizado no
período de 05 a 09 de outubro de 2015, teve a satisfação de organizar
as apresentações de pesquisas científicas realizadas sobre as temáticas
dos Direitos Culturais, na forma de Simpósios Temáticos. Os trabalhos
apresentados no Simpósio Temático “Direitos Culturais e Constituição”
passaram por uma avaliação prévia e durante a apresentação receberam
comentários dos professores Dr. Humberto Cunha e Dr. Filomeno Moraes,
ambos titulares do Programa de Pós-Graduação - Mestrado e Doutorado da Universidade de Fortaleza.
A história dos Direitos Culturais no Brasil passa por grandes mudanças
após a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Tais
mudanças afetam o modo como o tema é desenvolvido pelo ordenamento
jurídico e pelo Estado brasileiro. Por isso, tratar sobre “Direitos Culturais e
Constituição”, mote deste livro que ora se inicia, é sempre de importância
fundamental para quem milita da temática e acredita na possibilidade de
efetivação dos Direitos Culturais.
Os trabalhos aqui publicados versam sinteticamente sobre a Cultura
Jurídica Brasileira; os Conselhos Participativos; a Representatividade e
Constitucionalidade de Comemorações e Feriados Religiosos; a Exploração
de Petróleo em Terras Indígenas; o Federalismo Cultural na Alemanha e no
Brasil; e os Direitos dos Povos Indígenas no Brasil e na Bolívia.
Os autores buscam enfatizar a importância do reconhecimento
dos direitos e das garantias constitucionais para a efetivação dos Direitos
Culturais, mas reconhecendo que não é apenas a legislação que vai solucionar
as dificuldades encontradas pelo campo cultural.

Apresentação
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Existe a necessidade da participação de toda a sociedade, o que está
expresso na própria Constituição de 1988 em diversos momentos, tratando,
por exemplo, do papel do cidadão isoladamente e de toda a sociedade
conjuntamente, para lutar pela efetivação dos direitos culturais.
O fato da história dos Direitos Culturais no Brasil ser recente, por si, já é
uma justificativa inconteste da necessidade de aprofundamento dos estudos
e do desenvolvimento de produções acadêmicas desta natureza. Dizemos
recente quando tomamos por referência a história jurídica do nosso país
que é muito mais longa. A Constituição de 1988 ainda é uma Constituição
jovem. Por isso, a necessidade de pesquisas serem desenvolvidas sobre o
tema, além de trabalhos coletivos para a difusão da área, para que seja cada
vez maior o número de pessoas com acesso ao conhecimento acerca dos
Direitos Culturais.
Com essas breves reflexões que serão aprofundadas ao longo das
próximas páginas pretendemos propiciar singela e contundente contribuição
para o mundo acadêmico, jurídico, cultural e, sobretudo, da cidadania
brasileira.
Os cidadãos, sobretudo a vanguarda que está na militância dos
Direitos Culturais, estão sempre buscando soluções para o setor e verificamos
que muitas vezes o Direito é insuficiente para sozinho determinar
todas as respostas e perguntas necessárias, sendo indispensável ir além
daquelas unicamente sancionatórias que muitas vezes não possibilitam a
recomposição do direito violado. Por isso, que nossa reflexão deve ir sempre
para muito além do Direito.
Daniela Lima de Almeida1
Organizadora

1

Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (2015), graduada em Direito pela
Universidade de Fortaleza (2012), graduada em Economia Doméstica pela Universidade Federal do
Ceará (2004), especialista pela Universidade Estadual do Ceará (2009). Atualmente é Advogada e
Professora do Curso de Graduação em Direito da FANOR - Devry Brasil, da Faculdade de Fortaleza
e da Faculdade de Ensino Superior do Ceará. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em
Direitos Culturais (GEPDC/UNIFOR/CNPq). Secretária Executiva e sócia-fundadora do Instituto
Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult).
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PREFÁCIO

Recebi com satisfação, e aceitei com desvelo, o convite para,
juntamente com Daniela Lima e Humberto Cunha, coordenar este “e-book”,
reunindo os textos apresentados no ST7-Direito Culturais e Constituição,
no marco do IV Encontro Internacional de Direitos Culturais. E, da mesma
forma, recebi e aceitei a convocação para, sozinho, escrever este prefácio.
Cumpre ressaltar que o Encontro - item importante na agenda
acadêmica anual do Estado Ceará - é fruto da inspiração e do labor do
Professor-Doutor Humberto Cunha, que dirige e anima operosa equipe, a
qual já exibe o crédito pela realização de quatro edições do evento. Reunindo
pesquisadores, juniores e seniores, nacionais e estrangeiros, sob o guardachuva da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade, os Encontros
possibilitam a discussão em alto nível da problemática dos direitos culturais.
Agora, esta publicação compila os textos, cuja apresentação oral
por seus autores se seguiu de substantivo debate. Como coordenador
do ST-Direitos Culturais e Constituição, durante o IV Encontro, pude
privilegiadamente aquilatar a qualidade e a verticalização dos trabalhos
apresentados, alargadores de discussões e trazedores de aportes mais amplos
e atuais da problemática dos direitos culturais.
Na verdade, ao entronizar os direitos culturais como direitos
fundamentais da pessoa humana, a Constituição Federal de 1988 afirma
o seu caráter dirigente, integrando aspectos indissociáveis do projeto
constitucional que objetiva a construção de uma sociedade livre, justa
e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da
pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais;
a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º). Por sua vez,
Prefácio
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ao privilegiar a discussão dos “direitos culturais e constituição”, preenchese uma lacuna tão tormentosa e caracterizadora dos estudos jurídicos
brasileiros, o mais das vezes carentes de base teórica e de conhecimento
da evolução das ideias e das instituições em que se assenta o fenômeno
político-constitucional, com a contrária ênfase num normativismo estéril e
num positivismo inconsequente.
Não tenho dúvida de que o pensamento político-constitucional está
em função de uma ordem em que o Estado nacional é a pedra angular e a
realização mais completa. Como, no julgamento deste prefaciador, o mesmo
Estado nacional, apesar das vicissitudes decorrentes da globalização, tem
ainda um futuro a perder de vista, vislumbro a questão dos direitos culturais
como fundamental para o entendimento e contextualização do fenômeno
político-constitucional.
Acredito também que o debate sobre os direitos culturais ajuda a
quebrar aquilo que Gilberto Bercovici já chamou de “silêncio ensurdecedor
de um diálogo entre ausentes”, acentuando a necessidade imprescindível do
diálogo entre Estado e constituição, poder e política, ideias e instituições. E,
digo eu, Estado e direitos culturais, direitos culturais e constituição, que é a
matéria do “e-book” que ora se prefacia.
Filomeno Moraes1
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RESUMO
As teorias de ensino apontam para uma intrínseca relação entre ensino, pesquisa
e extensão, pautados num relacionamento horizontalizado entre educador
e educando, conforme coloca o ilustre educador brasileiro Paulo Freire. No
entanto, nos deparamos com resquícios ideológicos que insistem em afirmar
o conhecimento como mercadoria. É nesse contexto que se evidencia o embate
entre as concepções de ensino jurídico, fazendo-se necessário a discussão acerca da
cultura jurídica inerente aos juristas brasileiros. Esse assunto se torna essencial na
discussão proposta, haja vista que revela a constante dinamicidade por que passa o
Direito. É obvio que essa dinâmica gera consequências no ensino jurídico. Como
fruto disso é que se entende, com maior vigor, o Direito como ciência emancipatória
que tem por referência a justiça, requerendo comportamentos reflexivos, com uma
ação sempre investigativa, comprometida com sua função social e interdisciplinar.
É por isso que a transdisciplinaridade se torna necessária ao estudo da ciência
jurídica. Todavia, será que a cultura do ensino jurídico desenvolvida nos meios
acadêmicos está a serviço desses novos paradigmas? O reconhecimento de que
deve haver mudanças profundas no currículo, no conteúdo e no método garante,
por si só, uma prática efetiva nesse intuito? A partir disso suscita-se a curiosidade
acerca dessa problemática e a busca de possíveis respostas à superação da crise no
ensino jurídico. Ademais, não se pretende reduzir a complexidade do assunto e sim
incitar o permanente debate acerca do tema ora proposto. Essa pesquisa brota em
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meio à heterogeneidade de concepções que norteiam esta temática. Reconhecer
que a análise se alimenta da constante reflexão crítica, que é a partida do motor do
conhecimento.
Palavras-chaves: Paulo Freire. Cultura Jurídica. Conflitos no Ensino Jurídico.
ABSTRACT
Educational theories point to an intrinsic relationship between teaching, research
and extension, guided by a horizontalized relationship between educator and
student, according to the illustrious Brazilian educator, Paulo Freire. However,
we face ideological remnants that put knowledge as a commodity. This context
highlights the clash between the legal conceptions of teaching, making it necessary
a discussion about the legal culture inherent in Brazilian jurists. This matter
becomes essential in the discussion proposal, considering that reveals the constant
dynamism of law. It is obvious that this dynamic generates consequences in legal
education. As a result of this, we understand with greater force the law as an
emancipatory science which is reference to justice, requiring reflexive behaviors, a
lawsuit investigative is always committed to social and interdisciplinary function.
That’s why transdisciplinarity becomes necessary to the study of legal science.
However, does the legal education culture developed in academia is at the service
of these new paradigms? The recognition that there must be profound changes in
the curriculum, the content and method ensures, by itself, an effective practice
in order? From this gives rise to curiosity about this problem and the search for
possible answers to overcoming the crisis in legal education. Moreover, it is not
intended to reduce the complexity of the issue but urge the ongoing debate about
the theme in question. This research arises amid the heterogeneity of concepts that
govern this issue. Recognize that the analysis feeds the constant critical reflection,
which is the departure of knowledge engine.
Keywords: Paulo Freire. Legal Culture. Conflicts on Legal Education.

INTRODUÇÃO
Neste artigo, propõe-se discutir as ideias que envolvem as práticas
educacionais que se mostram mais adequadas ao contexto democrático
e constitucional e que marcam o mundo pedagógico e jurídico da nossa
contemporaneidade. Vive-se um momento em que se faz necessário dialogar
concepções, ideologias e perspectivas, sob um viés mais crítico do que
propriamente dogmático. No primeiro ponto, é essencial discutir as ideias
pedagógicas universitárias centradas no diálogo entre ensino, pesquisa e
extensão.
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Em seguida, nossa pesquisa se centra na cultura jurídica brasileira,
esboçando sua historicidade e analisando por meio de pesquisas bibliográficas
concepções que nos auxiliarão para compreensão do debate que gira em
torno do defeituoso ensino jurídico tradicional. Adiante, colocamos em
pauta o choque entre a cultura jurídica brasileira e as propostas pedagógicas
que apontam a educação como meio de emancipação e transformação
social.
A presente pesquisa não visa apontar o ensino correto, não se quer
estabelecer verdades prontas e esculpidas. O objetivo ora proposto é
fomentar a reflexão a respeito da prática do pesquisador, enquanto produtor
de conhecimento e de cultura jurídica. Visa-se mostrar a relevância do
ensino crítico-reflexivo, comprometido com os saberes envolvidos no
procedimento cognitivo.
A fundamentação aqui utilizada se apoia em conhecimentos de
outras áreas das ciências humanas. Com a pedagogia, a partir dos estudos
do brilhante Paulo Freire, ampliam-se os horizontes para a importância
do ensino, em conexão com o mundo jurídico, suscitam-se questões que
auxiliaram no desenvolvimento dessa pesquisa.

1 ENSINO JURÍDICO: ABORDAGENS E REFLEXÕES
O ensino universitário congrega uma vasta ampliação no numero de
estudantes que ingressam no mundo jurídico. As faculdades se multiplicam
e formam cada vez mais bacharéis em Direito. É singular o numero de
Academias de Direito presentes no Brasil, pois os dados de pesquisa estimam
a existência de 1.240 cursos de Direito, enquanto a soma de todos os outros
cursos de direito do mundo resulta em 1.100.4
Isso significa que no Brasil há mais cursos de Direito do que em todo
o resto do planeta. Tais informações comprovam a importância dos estudos,
críticas e questionamentos acerca da qualidade do ensino jurídico brasileiro
ofertado aos estudantes, responsáveis pela reprodução do conhecimento e
da cultura jurídica que obtém nas faculdades.
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Para isso, é salutar evidenciar que muitos estudos apontam que existe
uma crise no modelo de ensino jurídico brasileiro. É um momento em que a
chamada “educação bancária” vigora em detrimento de uma cultura jurídica
reflexiva e questionadora. Diante disso, surge a necessidade de debatermos
o conceito de educação bancária, hipótese proposta por Paulo Freire, como
forma de criticar o ensino tradicional imposto na sociedade brasileira e
fomentar outras teorias de ensino.
O conhecimento é visto, por uma perspectiva mercadológica, como
um produto, a ser vendido pelo seu detentor a quem está interessado em
adquiri-lo. É essa a lógica que segue o ensino bancário, no qual as aulas
ocorrem de modo expositivo, em que o professor é o fornecedor principal,
o sujeito central, no processo de entrega do produto comercializado.
Nesse sentido, Paulo Freire (1987, p. 59) alerta que, nessa perigosa
relação, o educador é o que educa, é o que sabe, é o que pensa, é o que diz
a palavra, é o que disciplina, é o que opta e prescreve sua opção, é o que
escolhe o conteúdo, é o que identifica a autoridade. Tudo isso em detrimento
do educando, visto como o que não sabe, o que não pensa, o que só escuta, o
disciplinado, um mero objeto.
Esse modelo de educação gera muitos lucros. Afinal, são investimentos,
como ações de capital em giro, cujos investidores sempre almejam maiores
vantagens econômicas. Contudo, isso parece nos fugir da função social,
cultural e política, de responsabilidade das Instituições de Ensino Superior
(IES).
Nesse passe é que Paulo Freire (1987, p. 58) ressalta as consequências
desse modelo: “a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos
são os depositários e o educador o depositante”. A situação se agrava, pois
essas relações se constroem numa hierarquia em que o educador é o único
sujeito, “conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo
narrado. Mais ainda, a narração os transforma em vasilhas, em recipientes a
serem enchidos pelo educador”. O educando, no processo de aprendizagem,
é colocado na condição de objeto desprovido de autonomia.
As novas teorias apontam para uma relação horizontalizada entre
educador e educando, cultivando o respeito mútuo e a responsabilidade
recíproca desses sujeitos. Nas perspectivas mais contemporâneas, observase que a educação é vista como missão social, fomentadora de sujeitos e não
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de objetos, na qual os educandos participam ativamente, compreendendo
que “quem ensina, aprende ao ensinar e, quem aprende, ensina ao aprender”.
A perspectiva do papel do professor como colaborador não pode se
conformar com uma atividade meramente facilitadora das experiências
de aprendizagem que os alunos precisam construir. No pensamento do
psicólogo russo, Vygotsky, o professor tem um papel fundamental na
apresentação e na construção dos elementos de aprendizagem, sem, com
isso, descuidar das interações sociais que devem acontecer e do incentivo à
criatividade de cada aluno (LINS, 2011, p. 07).
Um cuidado é necessário tomar, pois essa perspectiva não pode ser
confundida com os métodos que colocam única e exclusivamente o aluno
no centro do processo de aprendizagem, pois resultaria numa inversão de
pólos. Na metodologia interativa proposta neste estudo, não se pretende
a inversão de polos, busca-se o equilíbrio entre os sujeitos participantes
na construção do conhecimento, objetivando um processo educacional
democrático e participativo.
Nesse contexto é importante atribuir às IES a capacidade de reflexão
acerca do ensino, para que fomentem as concepções que denunciam a crise
vivenciada no ensino jurídico, apontando soluções que visam superar os
problemas gerados pelo “ensino bancário”. Esse modelo cria obstáculos para
o desenvolvimento da criticidade no ensino jurídico, assim como dificulta a
emancipação da educação e dos atores envolvidos.
A crítica é o motor do conhecimento. Tendo isso em vista, Paulo
Freire (1996, p. 31) na sua obra Pedagogia da Autonomia, enfatiza que
ensinar exige criticidade, pois “a superação e não a ruptura se dá na medida
em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade pelo contrário,
continuando a ser curiosidade, se criticiza”.
Um ambiente acadêmico, que não favorece ou não estimula a
criticidade e o posicionamento questionador, pode ser compreendido como
um espaço contraditório, quando não a serviço das classes dominantes,
ocultando a dominação. Em concordância com isso, Marques Junior (2013,
p. 595/596) pregoa que: “É justamente por meio dessa estratégia legalista
que o processo pedagógico do ensino jurídico circunscreve o universo do
jurista aos limites normativos estatais e oculta as relações de dominação
‘legalizadas’ pelo ordenamento jurídico positivo”.
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Não se trata de uma discussão monopolizada pela ciência jurídica
e sim de um debate que envolve todos os ramos do ensino, adotando a
interdisciplinaridade das ciências humanas, evitando a fragmentação do
conhecimento. Isso é importante porque o espaço das IES não se resume
a formar quadros de profissionais para atender uma demanda de mercado,
mas permitir com que os estudantes se tornem pesquisadores, educadores e
estendam seus conhecimentos.
O ensino universitário é fundamentado em um tripé, ensino,
pesquisa e extensão, buscando a construção do conhecimento como prática
permanente de uma política educacional comprometida com a produção
científica em seu caráter holístico. Acerca dessa temática, Freire (1996, p.
29), aduz que:
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses fazeres
se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei,
porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando,
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer
o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.

Percebe-se que o ilustre educador levanta sempre, como intrínseco ao
processo de educação e ensino, o questionamento, a indagação e a reflexão,
como elementos propulsores da construção epistemológica, pela qual são
responsáveis as Instituições de Ensino.
Em muitos casos, é consenso que a crise do ensino pode ser
revertida com o próprio ensino, no entanto, a sua efetividade acaba sendo
comprometida pela ausência de reflexões e atitudes que venham repensar
e rediscutir o papel dos atores na missão de converter essa situação de
enfermidade do ensino.
O ensino, muito discutido por diversos estudiosos da seara
pedagógica, aponta caminho frutífero para alcançar os objetivos da
proposta educacional, qual seja: conciliar ensino pesquisa e extensão num
tripé inseparável e essencial na produção do conhecimento em busca de
uma formação humana e profissional consolidada.
No Direito, essa proposta se torna mais desafiadora por conta de
uma cultura jurídica positivada e dogmática intrínseca ao contexto em que
estão inseridos os produtores de conhecimento jurídico, como professores,
magistrados, advogados, bacharéis e todos os “formados” que são ofertados
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pelas empresas de ensino jurídico, produtoras de graduados em ciências
humanas que pouco usufruem das disciplinas de caráter zetético, o que não
favorece a criticidade e a autonomia dos pretensos cientistas jurídicos.
O Direito, como ciência emancipatória, que tem por referência
a justiça, requer comportamentos reflexivos, com uma ação sempre
investigativa, comprometida com sua função social e interdisciplinaridade
com as ciências humanas que o complementam como ciência. No entanto, é
bastante complexo envolver efetivamente os atores do cenário jurídico nessa
concepção emergente do Direito, haja vista que a cultura jurídica tradicional
está encrustada no universo do jurista.
O elevado número de faculdades de direito em contraste com a pouca,
ou quase nenhuma, qualificação pedagógica-educacional no currículo
dos professores jurídicos, além da escassa quantidade de pesquisas na
seara jurídica educacional, servem como referência para a percepção de
que há urgência em se trabalhar o ensino, visando à formação superior
comprometida com esses novos paradigmas da ciência.
Pensando em cultura jurídica, observa-se que novos tempos apontam
para novas condutas e, a cada dia, um movimento vanguardista se amplia
em defesa da mudança de postura frente aos obstáculos que enfrenta o
ensino nessa tradicional cultura jurídica. Adiante, aprofunda-se um pouco
mais a respeito dessa temática, enfatizando a cultura e em destaque sua
complexidade.

2 A CULTURA JURÍDICA BRASILEIRA
Ao pensar sobre a cultura jurídica, foi crucial, para suscitar as reflexões
que nortearam essa pesquisa, alguns questionamentos pertinentes ao debate
estabelecido, enfatizando sua complexidade e sua dinamicidade. Qual a
importância, portanto, para o mundo jurídico pensar a cultura enquanto
parâmetro de análise? Como essa dinamicidade se revela?
Essa pesquisa, ao se deparar com a concepção de Roque de Barros
Laraia (2001, p.50) sobre cultura, ganha consistência ao entender que:
cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender esta
dinâmica é importante para atenuar o choque entre as gerações
e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que
é fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças
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entre povos de culturas diferentes, é necessário saber entender as
diferenças que ocorrem dentro do mesmo sistema. Este é o único
procedimento que prepara o homem para enfrentar serenamente
este constante e admirável mundo novo do porvir.

A cultura é dinâmica. Assim, não podemos deixar de reforçar que
a cultura jurídica merece ser analisada da mesma forma, isto é, como
um objeto mutante, em constante transformação. A inevitabilidade é
outra característica desse conceito, pois as transformações, sejam elas
avassaladoras ou singelas, emergirão, independentemente de reprimendas,
pois o novo sempre vem, conforme exalou o ilustre poeta brasileiro Belchior,
na sua célebre composição musical Como Nossos Pais.
É com essa perspectiva que podemos afirmar que a cultura jurídica
intrínseca aos juristas na época da colonização é diferente da desenvolvida
pelos oitocentistas, que por sua vez, sofreu alterações intensas com a
dinamicidade histórica do século XX. Desde já, é salutar esclarecer que
essa pesquisa não pretende analisar cada um desses contextos de forma
profunda, o objetivo é explaná-los a título de referência temporal.
Para começar a entender uma cultura, antes de tudo, é necessário
enxergar a história, desvinculada de preconceitos, para que os hábitos do
contemporâneo sejam observados de forma científico-crítica. Ademais, não
se pretende reduzir o debate em dicotomias, cultura nova ou velha, boa ou
ruim, pois essa ideologia muito dificulta a compreensão da pluralidade e da
complexidade inerente a todas as gerações de cada contexto.
Essa pesquisa procura apresentar alguns conceitos trabalhados no
âmbito da ciência jurídica, o que ganha destaque é o da cultura jurídica, que
nas palavras de Ricardo Marcelo Fonseca (2008, p. 279):
É o modo como o jurista se coloca diante do saber e da academia,
como ele se vê e se porta diante de sua específica área de
conhecimento. Afinal, o modo como o jurista vê a si mesmo
como produtor de saber e também como produtor de cultura e
produtor de efeitos políticos, é sem duvida uma via riquíssima
para desvendarmos alguns outros traços da cultura jurídica
brasileira.

Para compreender adequadamente a cultura jurídica brasileira,
é necessário observar o Brasil desde a época da colonização, quando os
europeus começaram a introduzir nas Américas as concepções jurídicas
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clássicas do Direito Romano, germânico e canônico, que muito influenciam
até hoje no cenário jurídico brasileiro.
Sem maiores dificuldades, é possível compreender que os principais
atores do ensino jurídico, da composição de escolas e das Faculdades de
Direito eram exclusivamente os representantes da classe dominante, ou seja,
os brancos de matriz eurocêntrica, que se colocavam em detrimento dos
demais participantes da formação do Brasil, excluindo da convivência e do
mundo jurídico as classes que ficavam à margem.
Marques Junior (2013, p. 588), analisa a influência da dominação
europeia na cultura jurídica nacional, enfatizando a preponderância
política europeia que vigorou no Brasil: “No plano jurídico observa-se que
a dominação política reverberou no âmbito da construção da legislação,
do ensino jurídico e das instituições, que, muitas vezes, plasmaram-se em
verdadeiras cópias das pré-existentes no sistema europeu continental”.
Certamente, num dado contexto, essas influências se manifestaram
de forma hegemônica, tanto que, conforme menciona Fonseca (2008,
p. 264), “em 20 de outubro de 1823 promulga-se uma lei que determina
que continuem em vigor as Ordenações, leis, regimentos, alvarás, decretos
e resoluções promulgadas pelos reis de Portugal até 25 de abril de 1821”.
Esses vestígios nos leva a pensar o quanto, mesmo depois de um grito de
independência, nossas regras, condutas e costumes continuavam voltadas
para atender concepções jurídicas do colonizador português.
Nesse passe, nosso questionamento corrobora com as insatisfações
intelectuais de renomados autores brasileiros reivindicando a busca de uma
identidade nacional. A título de exemplo, podemos mencionar a brilhante
obra literária de Lima Barreto, o Triste fim de Policarpo Quaresma, na qual
o personagem principal da obra reivindica a oficialização do idioma tupiguarani como língua oficial da nação, representando os defensores da
construção uma identidade nacional.
Historicamente, observa-se que o ensino jurídico estava voltado a
segurança jurídica pautada nas ideologias dominantes e garantidoras do
status quo vigente, no qual os juristas objetivavam apenas a ocupação de
cargos públicos e políticos concedidos pela organização elitista amparada
na legalidade, haja vista que o ensino jurídico brasileiro era formado pelas e
para as elites que se encontravam no Brasil. De igual modo, Marques Junior
(2013, p. 589/590) apregoa que:
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Observa-se que a ideologia inspiradora da gênese do ensino
jurídico brasileiro era a segurança jurídica plasmada na
perpetuação dos interesses sócio-políticos na formação da elite
nacional que necessitava ocupar cargos políticos na nascente
organização burocrático-estatal.

Tal realidade não demorou a despertar insatisfações, haja vista que
já havia fluxos de ideias, vindo inclusive a questionar os modelos vigentes.
Um marco é o novo ideário positivista-evolucionista caracterizado pela
racionalidade, em meados do final do século XIX, desvinculando alguns
estudantes da matriz jusnaturalista, centrada no teocentrismo, na qual o
direito deveria obediência aos dogmas da “Egreja Católica de Nosso Senhor
Jesus Christo”.5
É nessa discussão que podemos incitar novamente o célebre autor
pré-modernista Lima Barreto, que, em uma passagem do conto Numa e a
Ninfa, publicado em 1915, ilustra um pouco da realidade que vivia alguns
estudantes de Direito daquela época, e que muito nos parece existir também
na atualidade:
A história de Numa era simples. Filho de um pequeno
empregado de um hospital militar do Norte, fizera-se, à custa de
muito esforço, bacharel em direito. Não que houvesse nele um
entranhado amor ao estudo ou às letras jurídicas. Não havia no
pobre estudante nada de semelhante a isso. O estudo de tais coisas
era-lhe um suplício cruciante; mas Numa queria ser bacharel,
para ter cargos e proventos; e arranjou os exames de maneira
mais econômica. Não abria livros; penso que nunca viu um que
tivesse relação próxima ou remota com as disciplinas dos cinco
anos de bacharelado. Decorava apostilas, cadernos, e, com esse
saber mastigado, fazia exames e tirava distinções.

5

Aprofundando-se no estudo da cultura jurídica do século XIX é mister mencionar um dos
autores que fortalecia o vínculo das concepções religiosas ao Direito. José Maria Correia de Sá
e Benevides, professor da Faculdade de Direito de São Paulo de 1865 a 1890, no prefácio de
sua obra “Philosophia elementar do direito público – interno, temporal e universal” aduzia que:
“A sciencia catholica admite que a lei natural é demonstrável pela experiência e pela razão, mas
sustenta que também a dita lei é revelada por Deus à humanidade, e que as bases do Direito são
verdades reveladas por Deus, competindo a philosophia seu desenvolvimento. A Egreja de Nosso
senhor Jesus Chisto, tendo a missão de ensinar a todos os povos a verdade, exerce inspeção sobre
as doutrinas de direito, assim como sobre a philosophia para defender a sociedade contra os erros
contrários aos dogmas christãos.” (FONSECA, 2008, p. 272/273).
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Nesse breve caminhar da história, seleciona-se outro importante
marco, que representa o surgimento de uma cultura jurídica mais crítica,
reconhecendo a necessidade de rompimento com a cultura jurídica
tradicional, direcionando-se ao reconhecimento do Direito como ciência
humana.
É nesse diapasão que o estudo jurídico passa a visar não apenas as leis
frias e sem estética, mas também, os outros ramos do conhecimento, como
a filosofia, a história, a literatura, etc. Assim, é que se torna surpreendente
como o ideário jurídico, o questionamento e a insatisfação com a ordem
estabelecida proporcionaram ao Direito a sua visão eclética, dinâmica e
imprevisível.
O século XX, nomeado como “A Era dos Extremos”6 é marcado por
um contexto pós-guerra, que apresentou mudanças extremas na análise
do Direito, sendo responsável pela explosão das concepções que atribuem
ao ramo jurídico seu potencial interpretativo e interativo imbuído de
transdisciplinaridade. É dessa forma que se consolida o ideário de direitos
humanos, que fundamentam o Estado Democrático de Direito.
Atualmente, o ensino jurídico tenta se voltar para a carta
principiológica, na qual o direito é visto como norma, princípios e regras
relacionados ao caso concreto. No entanto, os idealizadores e defensores de
tais ideias veem extrema dificuldade na efetividade dessa perspectiva, haja
vista que ainda existe uma resistência que insiste em manter os ideais que
vigoraram em séculos passados. No presente, o ensino jurídico crítico anseia
por um novo contexto, busca uma nova valoração, que é a da dignidade da
pessoa humana.
Após tantas mudanças contextuais, pode-se afirmar que há um
novo ensino jurídico cujo fundamento é a efetividade da dignidade
da pessoa humana na medida em que serve de mecanismo ético e
garantidor do respeito e convivência harmoniosa entre os diversos
grupos componentes da sociedade. (MARQUES JUNIOR, 2013,
p. 590)

Entretanto, esse debate e o reconhecimento da sua importância não
garantem, por si só, legitimidade e efetividade na prática, uma vez que
6

Conforme a célebre obra do historiador Eric Hobsbawm, com profunda análise do século XX,
intitulado de Era dos Extremos.
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muitos juristas exalam saber teórico sobre a nova perspectiva do direito,
mas em suas metodologias e ações práticas, apresentam comportamentos
embrionados na perspectiva passada, que não atende às novas demandas da
contemporaneidade.
Por isso, faz-se necessária a reflexão permanentemente de como nos
vemos, de como produzimos saber e de como produzimos cultura e efeitos
políticos. O direito, sem está aproximado das demais ciências, não é apto
para permear e favorecer a construção de um conhecimento pautado na
perspectiva contemporânea.
Dessa forma, depara-se com alguns questionamentos: será que a
cultura do ensino jurídico desenvolvida nos meios acadêmicos está a serviço
da superação dessa profunda crise? O reconhecimento de que deve haver
mudanças profundas no currículo, no conteúdo e no método garante, por si
só, uma prática efetiva nesse intuito?

3 A RUPTURA COM A CULTURA JURÍDICA TRADICIONAL E OS
CAMINHOS VIÁVEIS PARA A SUPERAÇÃO DA CRISE NO ENSINO
JURÍDICO
A cultura jurídica tradicional é incompatível com o atual contexto
do Direito e com as novas metodologias de ensino pautados em novas
demandas, o que torna ainda mais difícil o ensino jurídico sair da crise em
que se encontra. Tal cenário deve ser revertido, haja vista que é por meio
do ensino jurídico permanentemente pensado e analisado que podemos
apontar possíveis soluções para essa profunda crise, que tanto interfere
numa sociedade que almeja os princípios da justiça social.
Já não basta se conformar com as diversas teorias que reconhecem
a urgente necessidade de superação da tão proclamada crise no ensino
jurídico. Faz-se necessário apontar caminhos viáveis para a efetivação dessas
novas teorias, haja vista que mergulhar no mundo teórico desconsiderando
a prática, gera experiências que pouco transformam tudo aquilo que se quer.
Com isso, a legislação brasileira, desde 30 de dezembro de 1994,
com a portaria 1.886, do Ministério da Educação (MEC), prevê formas de
superar as falhas no ensino jurídico, na qual visa aproximar o Direito da
multidisciplinaridade, o conectando com as demais ciências humanas. A
portaria mencionada em seu artigo 6º diz que:
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o conteúdo mínimo do curso jurídico além do estágio
compreenderá as seguintes matérias quem podem estar contidas
em uma ou mais disciplina do currículo pleno de cada curso: IFundamentais; introdução ao Direito, Filosofia (geral e jurídica,
ética geral e profissional), Sociologia (geral e jurídica), Economia
e Ciência Política (com teoria do Estado);

Tal regra, ao reconhecer a interdisciplinaridade do Direito, aparenta
resolver o problema em questão. Todavia, uma análise mais cautelosa
evidencia que a efetivação dessa regra não se demonstra compatível com a
própria cultura dos juristas responsáveis pela sua aplicação. A solução para a
problemática levantada não aparenta residir na normatização existente. Não
basta esperar apenas das regras as respostas para uma distinta realidade,
é necessário superar métodos e ideologias que se eternizam por várias
gerações de juristas, acadêmicos e professores de nosso país.
Corroborando com isso, a legislação educacional brasileira, uma
década depois, oficializou por meio da Resolução 09, de 29 de setembro de
2004, do Conselho Nacional de Educação (CNE), as seguintes diretrizes:
Art. 4º. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar
a formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes
habilidades e competências:
I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos
jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas
técnico-jurídicas;
II - interpretação e aplicação do Direito;
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da
doutrina e de outras fontes do Direito;
IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias,
administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos,
atos e procedimentos;
V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do
Direito;
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de
persuasão e de reflexão crítica;
VII - julgamento e tomada de decisões; e,
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente
compreensão e aplicação do Direito.

Diante da sensibilidade da legislação, vê-se a amplitude que vem
contemplando o universo da educação jurídica brasileira, porém, conforme
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alertado anteriormente, a efetivação desses enunciados normativos só será
possível se houver o comprometimento dos profissionais da educação
jurídica, voltando-se para a educação delineada nesses novos princípios.
Além do mais, para atender a nova ordem de ensino jurídico que
se levanta, é notório que se desenvolvam habilidades e competências
discursivas, tais como, compreensão, leitura, elaboração e interpretação
de textos, expressividade e performance, tratadas numa abordagem lúdica,
criativa, estética e sensorial.
É relevante elencar experimentos que se baseiam nessa perspectiva
de ensino, interligando pesquisa, ensino e extensão, como as Assessorias
Jurídicas Populares,7 os programas iniciação á pesquisa científica que visam
o desenvolvimento social, os simulados de julgamentos e de outras atividades
forenses e grupos de estudos pautados na interdisciplinaridade do Direito
enquanto ciência humana. Esses programas se encontram presentes em
considerável parte das nossas faculdades de direito.
Percebe-se que esses projetos enfatizam e fortalecem a
transdisciplinaridade horizontalizada do Direito, desenvolvendo a prática
da cultura jurídica crítica e evidenciando a crescente ruptura com a cultura
jurídica tradicional, além de avultar o surgimento de uma nova cultura
jurídica, preocupada em efetivar princípios educacionais e constitucionais,
ampliando a participação dos sujeitos envolvidos, quais sejam: educandos,
educadores e a sociedade como um todo, efetivando práticas integrativas de
ensino.
Experiências como as acima citadas enriquecem a ideia de uma nova
cultura jurídica, pautada na efetivação do principio da dignidade da pessoa
humana, e ultrapassa as barreiras impostas pela retrógrada cultura jurídica
que insistia em afirmar o Direito como ciência autônoma e independente,
mergulhada na solidão da letra fria da lei.
Por fim, é importante colocar que essas práticas podem se tornar
ineficazes, caso sejam executadas na perspectiva da cultura jurídica
7

A extensão universitária se apresenta, pois, como um importante espaço de aprendizado, por meio
da pesquisa, do ensino e da prática ligada a realidade social, podendo proporcionar ao estudante de
Direito uma formação mais humana e mais engajada com as lutas sociais por efetivação de direitos.
Nesse contexto, destacam-se as assessorias populares universitárias, que, ao compreenderem
o Direito como um instrumento de emancipação humana e transformação social, voltam suas
atividades para a luta dos movimentos sociais por uma sociedade mais justa. (MAIA; DIÓGENES,
2012, p. 77)

584 |

Saulo Nunes de Carvalho Almeida, Cícero Maia de Freitas, Jônatas Isaac Apolônio da Silva

tradicional e sem o preparo pedagógico-educacional adequado. Ademais,
é louvável sempre observar que, conforme Paulo Freire, não há docência
sem discência, ensinar não é transferir conhecimento e que ensinar é uma
especificidade humana.
Assim, não basta boa vontade, é necessário, também, atenção ao
contexto em que se encontra e o reconhecimento da multidisciplinaridade
e da dinamicidade do Direito, assim como o compromisso com a proposta
do ensino crítico-reflexivo.

CONCLUSÃO
A dinâmica da cultura se reproduz também no ensino jurídico. É
assim que no contexto contemporâneo se torna evidente o surgimento de
uma nova cultura jurídica, que evidencia a necessidade do rompimento
com alguns hábitos jurídicos. À vista disso, o ensino jurídico depara-se
mergulhado num conflito cultural, alimentado por um embate entre os
atores do cenário jurídico brasileiro.
Diante disso, é importante entender o Direito como um objeto
cultural em constante mutação. Na contemporaneidade, pode-se dizer que
as correntes que se voltam às concepções principiológicas do Direito ganham
força, normatividade. Com isso, a cultura jurídica brasileira, desenvolvida
no período de consolidação da Constituição Federal de 1988, pauta-se
nos direitos humanos, no princípio da dignidade da pessoa humana e no
comprometimento em solucionar os mais distintos problemas sociais.
Em consequência disso, é que a emergente concepção de ensino jurídico
está preocupada em efetivar princípios educacionais e constitucionais, já
bastante defendidos pelos estudos pedagógicos de Paulo Freire. Com esse
viés é que se defende a participação dos sujeitos envolvidos, quais sejam:
educandos, educadores e a sociedade como um todo, no processo de
ensino-aprendizagem, efetivando abordagens integrativas do ensino, que
aproximem o Direito de práticas emancipatórias e das disciplinas zetéticas.
Contudo, é necessário entender que não deve haver apenas mudanças
profundas no currículo, no conteúdo e no método, pois é de extrema
relevância, também, compreender que não existe professor, sem aluno, nem
vice-versa, e que a tentativa de transferir o conhecimento não representa
a complexidade e a magnitude que envolve o ato de ensinar. Para isso, é
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necessário compromisso com a proposta do ensino crítico-reflexivo e
conhecimento científico acerca dos princípios pedagógico-educacionais.

REFERÊNCIAS
BARRETO, Lima. Os melhores contos. 2. ed. Martin Claret, São Paulo,
2002.
FONSECA, Ricardo Marcelo. Vias da modernização jurídica brasileira: a
cultura jurídica e os perfis dos juristas brasileiros no século XIX. Revista
Brasileira de Estudos Políticos. v. 98, jul/dez, 2008.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17º. ed. Paz e Terra: Rio de
Janeiro, 1987.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática
educativa. 35º. ed. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1996.
HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos – o breve século XX; 1914/1991.
ed. Companhia das Letras: Rio de Janeiro, 1995.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 14º. ed.
Jorge Zahar: Rio de Janeiro, 2001.
LINS, Maria Judith Sucupira da Costa. Educação bancária: uma questão
filosófica de aprendizagem. Revista Educação e Cultura Contemporânea,
v. 8, n. 16, 2011.
MAIA, Christianny Diógenes. DIÓGENES, Thanara Rocha. Crítica ao
ensino jurídico brasileiro. Ensino jurídico: os desafios da compreensão
do direito: estudos em homenagem aos 10 anos do Curso de Direito da
Faculdade Christus. Fortaleza: Faculdade Christus, 2012.
MARQUES JUNIOR, William Paiva. Diretrizes do ensino jurídico na
intercomunicação com a compulsoriedade do exame da ordem dos
advogados do Brasil. Revista da Faculdade de Direito, Universidade Federal
do Ceará. Fortaleza, v. 34, n. 1, jan./jun. 2013.

586 |

Saulo Nunes de Carvalho Almeida, Cícero Maia de Freitas, Jônatas Isaac Apolônio da Silva

OS CONSELHOS E OS GARGALOS PARTICIPATIVOS
THE CONCILS AND THE PARTICIPATIVES BOTTLENECKS
Anne Reis Batista Nascimento1
RESUMO
A participação nos segmentos governamentais é importante para a formação da
agenda, para o controle dos processos de decisão e para tematizar questões. No
entanto, nem sempre os representantes têm poder institucional para dar efetividade
às decisões ou fazer valer sua participação, quer seja por questões técnicas, ou
políticas. Os conselhos procuram evitar o monopólio dos recursos que irão influir
nas decisões, são contrapoderes sociais e precisam ter a capacidade de abrir e
fazer circular o conhecimento técnico-político a todos. E, desse modo, intervir
nas instituições e mudar suas operações, por veto ou iniciativa afirmativa. A fim
de verificar a eficácia dessas estruturas que pretendem garantir uma participação
efetiva, analisaremos o Conselho Nacional de Política Cultural, por meio das atas
das reuniões do Plenário, que serão contratadas com critérios estabelecidos na
doutrina nacional.
Palavras-chave: Constituição. Participação. Conselho Nacional de Política Cultural
(CNPC).
RESUME
Participation in the government segment is important for the process of agenda
composition, to control of decision-making and to thematize issues. However, not
always representatives have institutional power to give effect to decisions or enforce
their participation, whether for technical or political issues. The councils seek to
avoid the monopoly of resources that will influence decisions, counter-powers
are social and need to be able to open and circulating the technical and political
knowledge to everyone. And thus intervene in the institutions and changing their
operations, by veto or affirmative initiative. In order to verify the effectiveness of
these structures that are intended to ensure effective participation, we will analyze
the National Council for Cultural Policy, through the minutes of the plenary
meetings, to be contracted with criteria laid down in national doctrine.
Keywords: Constitution. Participation. National Council for Cultural Policy.

1

Mestranda em Direito pelo Centro Universitário de Brasília – UNICEUB; pesquisadora dos grupos
de pesquisa “Lei e Sociedade” e “Defesa e Inovação”; bolsista pela CAPES.
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INTRODUÇÃO
O sistema cultural brasileiro, tal qual a própria história do Brasil,
é marcado historicamente por uma exclusão da participação social. Às
pessoas com notório saber cultural e aos portadores de elevado domínio da
cultura erudita, eram reservados os cargos públicos e o poder de interferir
nas decisões relacionadas à área cultural.
Corrobora essa constatação, por exemplo, o histórico da formação
dos conselhos de cultura. A década de 1930 foi marcada pela criação de
diversos conselhos técnicos, em diferentes áreas, a maioria deles previstos
na Constituição de 1934. Em 1937, foi criado o Conselho Consultivo do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e em 1938, o Decretolei nº 526, de 1º de julho, criou o Conselho Nacional de Cultura.
A norma determinava que para integrar o conselho, seria necessário
às pessoas, serem notáveis homens de cultura, tal definição era subjetiva,
ficando dependente do conceito do Presidente da República. No ano de
1962, o Decreto nº 50.293 reestruturou o Conselho Nacional de Cultura
estabelecendo que a composição devesse ser restrita aos presidentes e
secretários-gerais das Comissões Nacionais, que eram integradas por
representantes de entidades de cada setor artístico ou por pessoas de
reconhecido valor cultural; as comissões eram dedicadas a alguns aspectos
específicos da cultura.
Durante o regime militar o Conselho Nacional de Cultura foi extinto
dando lugar ao Conselho Federal de Cultura, que passaria a ter como
membros personalidades eminentes da cultura brasileira. Na década de
1970, os cargos de poder da área cultural, além de serem ocupados apenas
por “notáveis” da elite intelectual brasileira, eram restritos a um mesmo
grupo que monopolizava essas posições em diversos órgãos, tornando o
acesso e a participação ainda mais restritos.
Esse perfil dos conselheiros e autoridades do setor cultural
permaneceu praticamente inalterado mesmo após a abertura democrática,
perdurando até o ano 2005, quando o Decreto nº 5.520 alterou e ampliou
a composição do Conselho Nacional de Política Cultural, criado pela Lei
9.649 de 24 de agosto de 1998, mas que até então não tinha muita abertura
para a sociedade. Após o Decreto, o CNPC passou ser integrado por
representantes do governo, da comunidade artística e de entidades ligadas
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à área cultural, agora, não havia a necessidade dos representantes serem
“eminentes” ou experientes no setor (CUNHA FILHO, 2010. p. 305-309).
A participação nos segmentos governamentais é importante para
a formação da agenda, para o controle dos processos de decisão e para
tematizar questões. No entanto, nem sempre os representantes têm poder
institucional para dar efetividade às decisões ou fazer valer sua participação,
quer seja por questões técnicas ou políticas. Para que haja participação dos
Conselhos nas estruturas do executivo, é importante que aqueles tenham
um papel deliberativo sobre as questões centrais; que exista a presença de
atores externos ao poder executivo; que possuam atribuições e capacidades
de controle social, de deliberação sobre a implementação de políticas e
programas; e que detenham poder de alocação de recursos e definição de
estratégias gerais. Para tanto, é exigido articulação e funcionamento de
conjuntos distintos de instrumentos e processos de deliberação (BARBORSA
DA SILVA, F. A, e WALCZAK, p. 11).
Os conselhos procuram evitar o monopólio dos recursos que irão
influir nas decisões, são contrapoderes sociais e precisam ter a capacidade
de abrir e fazer circular o conhecimento técnico-político a todos. E, desse
modo, intervir nas instituições e de mudar suas operações, por veto ou
iniciativa afirmativa. A fim de verificar a existência dessas estruturas que
pretendem garantir uma participação efetiva, analisaremos o Conselho
Nacional de Política Cultural (CNPC).
São estruturas que fomentam a participação e a democratização
da gestão pública. Estimulados pelo Sistema Nacional de Cultura como
ferramentas para repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de
Cultura, os conselhos se esparramaram por todo território nacional; um
grande número de municípios brasileiros têm conselhos municipais, 26
estados possuem Conselhos Estatuais e em nível federal está o Conselho
Nacional de Política Cultural. Diante da institucionalização do sistema,
institucionaliza-se também a participação dos cidadãos, fato que é
acompanhado com desconfiança por muitos analistas de processos
participativos e lideranças de movimentos sociais que temem legitimar
espaços políticos que não são autenticamente democráticos (CÔRTES,
2010, p. 52).
Para analisar a questão da institucionalização da participação por
meio dos conselhos e a subsequente perda de democratização, Soraya
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Côrtes - para quem essa é uma posição que na realidade, não se verifica propõe analisar os conselhos sob quatro dimensões analíticas, quais sejam:
primeiramente, a relação dos conselhos com os governos; a segunda é a
composição dos conselhos; a terceira diz respeito ao conteúdo dos debates e
a quarta dimensão refere-se ao modo de funcionamento dos fóruns.
Pelos critérios apresentados, Côrtes avalia como alto o grau de
institucionalização dos conselhos devido à materialização de regras externas
sobre sua estrutura. No entanto, pondera e defende que a institucionalização
não afeta o teor democrático, mas funciona como uma “subárea” onde
ocorrem disputas setoriais e onde os representantes envolvidos podem ser
ouvidos (CÔRTES, 2010. p. 59). Defende que a existência dos conselhos
promove a abertura da gestão governamental à deliberação da população,
ainda que deliberar signifique nesse contexto debater, e não tomar decisões
efetivas sobre as políticas (CÔRTES, 2010. p. 620). Há controvérsias, no
entanto, quanto ao tema e, para investigá-lo, é necessária a compreensão da
estrutura e funcionamento dos Conselhos.
Apresentamos a seguir uma estrutura que objetiva a democratização
da gestão da área cultural e a abertura à participação social por meio da
representação. Uma vez conhecida, torna-se possível fazer uma analise
crítica quanto ao cumprimento das promessas de transformação. O
Conselho Nacional de Política Cultural será testado por meio de alguns
critérios analíticos.

1 ESTRUTURA DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CULTURAL
A Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e criou o Conselho Nacional de Política Cultural
- sendo posteriormente modificado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de
31 de agosto de 2001 -, no entanto, a Lei apenas declara que o CNPC faz
parte do Ministério da Cultura, deixando as atribuições, competências e
todas as demais questões serem normatizadas pelo Decreto nº 5.520, de 24
de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973, de 7 de outubro de 2009,
e pela Portaria do Ministério da Cultura.
Quanto à natureza, o CNPC é uma instituição política, pois suas
competências foram instituídas com o propósito de interferir nas políticas
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públicas e nos rumos para a cultura (CUNHA FILHO 2010. p. 103). A
Portaria nº 28/2010 do Ministério da Cultura estabelece o regimento interno
do Conselho Nacional de Política Cultural, a norma define as atribuições do
conselho, as competências, o funcionamento, a organização interna entre
outros. No artigo primeiro, traz a definição do que é o CNPC:
Art. 1º O Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC, órgão
colegiado integrante da estrutura básica do Ministério da Cultura,
tem por finalidade propor a formulação de políticas públicas, com
vistas a promover a articulação e o debate dos diferentes níveis de
governo e a sociedade civil organizada, para o desenvolvimento
e o fomento das atividades culturais no território nacional, nos
termos do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado
pelo Decreto nº 6.973, de 7 de outubro de 2009.

A composição do Plenário está divida da seguinte forma: 19
representantes do Poder Público Federal; 04 representantes do Poder
Público Estadual e do DF; 4 representantes do Poder Público Municipal;
01 representante do Fórum Nacional do Sistema S; 01 representante das
entidades ou das organizações não governamentais que desenvolvem
projetos de inclusão social; 13 representantes das áreas técnico-artísticas
indicados pelos membros da sociedade civil, identificadas a seguir: “a) artes
visuais; b) música popular; c) música erudita; d) teatro; e) dança; f) circo;
g) audiovisual; h) literatura, livro e leitura; i) arte digital; j) arquitetura e
urbanismo; k) design; l) artesanato; e m) moda.”. E ainda: 07 representantes
da área do patrimônio cultural, a saber: a) culturas afro-brasileiras;
b) culturas de povos indígenas; c) culturas populares; d) arquivos; e)
museus; f) patrimônio material; g) patrimônio imaterial. Além dessas, 03
personalidades com comprovado notório saber na área cultural e ainda
01 representante de cada uma das seguintes áreas: pesquisa na área da
cultura; Grupo de Institutos, Fundações e Empresas; Associação Nacional
de Entidades Culturais não-lucrativas; Associação Nacional dos Dirigentes
das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES; Representante
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB; e um representante
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC. Na condição
de convidados sem direito a voto, compõem o Plenário: um representante
(indicado pelo dirigente da entidade ou pelo Ministro da Cultura) da
Academia Brasileira de Letras – ABL; Academia Brasileira de Música;
Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGIbr, instituído pelo Decreto nº
OS CONSELHOS E OS GARGALOS PARTICIPATIVOS

| 591

4.829, de 3 de setembro de 2003; Campo da TV Pública; Ministério Público
Federal – MPF; Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado
Federal; e da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados.
O Ministro da Cultura tem a responsabilidade de presidir o CNPC e
seu Plenário, conforme o artigo 6º do Decreto 5.520/2005, de acordo com
seu o regimento interno, aprovado e publicado por meio da Portaria nº 28 no
dia 19 de março de 2010. Fazem parte da estrutura do Conselho Nacional de
Política Cultural: o Plenário; o Comitê de Integração de Políticas Culturais
– CIPOC, Colegiados Setoriais, as Comissões Temáticas ou Grupos de
Trabalho e a Conferência Nacional de Cultura. O Plenário é responsável por
estabelecer orientações e diretrizes do Sistema Federal de Cultura; propor
e aprovar as diretrizes gerais; acompanhar e avaliar a execução do Plano
Nacional de Cultura; fiscalizar e avaliar da aplicação dos recursos provenientes
do sistema federal de financiamento da cultura e o apoiar cooperação
federativa entre os entes federados, que é necessária à consolidação do
SFC. O Plenário é responsável ainda, por estabelecer cooperação com
movimentos sociais, ONGs e setor empresarial, incentivando a participação
democrática na gestão das políticas e dos investimentos públicos na área
da cultura e por estabelecer o regimento interno do CNPC a ser aprovado
pelo Ministro da Cultura. O regimento interno do Conselho dispõe sobre
o funcionamento do Plenário, determinando a periodicidade das reuniões,
atribuições dos membros entre outras; além de estabelecer as competências
que são basicamente uma repetição do estabelecido no Decreto acima
mencionado.
1.1 O Gargalo
As principais competências entregues ao Plenário do CNPC são
as seguintes: estabelecer diretrizes e orientações quanto aos objetivos e
atribuições do Sistema Federal de Cultura; a proposição e aprovação das
diretrizes gerais do Plano Nacional de Cultura; acompanhar e avaliar a
execução do Plano Nacional de Cultura; estabelecer diretrizes gerais
para a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura; estabelecer
cooperação com os movimentos sociais, organizações não governamentais
e do setor empresarial; incentivar a participação democrática na gestão das
políticas e dos investimentos públicos.
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Notamos que os verbos indicadores de ações delegadas ao conselho,
órgão máximo do CNPC, demonstram pouco poder de decisão entregue ao
órgão, vejamos: “estabelecer diretrizes e orientações quanto aos objetivos”;
“proposição e aprovação das diretrizes gerais”; “acompanhar e avaliar”;
“estabelecer diretrizes gerais”; “estabelecer cooperação com os movimentos
sociais”; “incentivar a participação democrática”. Não encontramos
autorização para definir efetivamente o orçamento, determinar ações; o que
encontramos na realidade é um poder de opinar, de dar uma diretriz, um
conselho, mas não efetivamente de tomar decisões, determinar uma ação
específica, ou influir de forma significativa sobre elas. Uma diretriz geral
pode não ser seguida como o planejado.
O Plenário se reunirá a cada três meses, em sessão pública, com a
presença de, no mínimo, cinquenta por cento dos conselheiros; deliberará
pela maioria simples dos votos e seus atos serão classificados como:
I – resolução, quando se tratar de deliberação vinculada a sua
competência específica e de instituição ou extinção de comissões
temáticas ou grupos de trabalho;
II – recomendação, quando se tratar de manifestação sobre
implementação de políticas, programas públicos e normas
com repercussão na área artística ou cultural;
III – proposição, quando se tratar de matéria a ser encaminhada
às comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; e
IV – moção, quando se tratar de outra manifestação dirigida
ao Poder Público e/ou à sociedade civil em caráter de alerta,
comunicação honrosa ou pesarosa. (grifos nossos)2

Verifica-se, mais uma vez, o caráter decisório restrito apenas a
determinações quanto às matérias menos relevantes e o caráter opinativo
nas matérias de maior poder de impacto social. Percebe-se que, na prática,
o papel do executivo é predominante dentre os mecanismos de decisão.
Assim, apesar da institucionalização e do reconhecimento de interesses e
da participação do Conselho nos processo de negociação, da formulação
e das diretrizes políticas, é pequeno o grau de decisão efetiva. Isso porque

2

Artigo 21 da Portaria nº 28 de 19 de março de 2010. Disponível em: <http://www.cultura.gov.
br/legislacao/-/asset_publisher/siXI1QMnlPZ8/content/portaria-n%C2%BA-28-2010-mincregimento-cnpc-/10937>
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o sistema de participação além de ser recente, sofre grande influência do
processo de negociação política, sofre pressões macroeconômicas e depende
muito das estratégias relacionadas ao sistema político (BARBORSA DA
SILVA, F. A, e WALCZAK, p. 14).
Tido como uma das instâncias que melhor possibilitaria um
agenciamento mais ativo de ações e projetos por meio de diretrizes e ideias
estabilizadas, priorização de públicos-alvo, divisão de recursos e fomento
de projetos vindos da sociedade, o Conselho Nacional de Política Cultural
passa a ser nosso objeto de análise. Como anteriormente demonstrado, a
legislação, seguindo a proposta de um ambiente participativo e para romper
com o modelo antigo, determinou como finalidade do CNPC a proposição
e formulação de políticas públicas que promovessem o debate nos diferentes
níveis de governo, contando com a sociedade civil organizada para o
desenvolvimento e fomento das atividades culturais no território nacional.

2 PROPOSTA DO NOVO MOMENTO CONSTITUCIONAL
Passaremos à análise quanto ao alcance dos objetivos estabelecidos
quando da inauguração do novo contexto social, por meio da promulgação
da Constituição Federal de 1988:
Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em
regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa,
institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas
públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre
os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover
o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno
exercício dos direitos culturais.
[…]
IX - transparência e compartilhamento das informações;
X - democratização dos processos decisórios com participação e
controle social;
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos
recursos e das ações;

Nesse contexto, os Conselhos são uma aposta de Política Pública com
o potencial transformador, isto por que são “instâncias públicas, localizadas
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junto à administração federal, com competências definidas e podendo
influenciar ou deliberar sobre a agenda setorial, sendo também capazes,
em muitos casos, de estabelecer a normatividade pública e a alocação de
recursos dos seus programas e ações” (BARBORSA DA SILVA, JACCOUD,
e BEGHIN, 2005. p. 380). O Conselho Nacional de Política Cultural –
CNPC, analisado nesse trabalho, estabelece como competência do Plenário
incentivar a participação democrática na gestão das políticas.
Art. 5º O CNPC, órgão colegiado integrante da estrutura
básica do Ministério da Cultura que tem por finalidade propor
a formulação de políticas públicas, com vistas a promover
a articulação e o debate dos diferentes níveis de governo e a
sociedade civil organizada, para o desenvolvimento e o fomento
das atividades culturais no território nacional.
[…]
Art. 7o Compete ao Plenário do CNPC:
VII - incentivar a participação democrática na gestão das políticas
e dos investimentos públicos na área da cultura

Percebemos um esforço normativo para superar a tradição
centralizadora de outrora, a narrativa jurídica inventa no novo cenário
democrático, uma tradição que combate a segmentação e o corporativismo
existentes nos espaços públicos, além da aceitação tradicional de certo grau
de desigualdade. Os conselhos têm como objetivo ser o ponto de encontro
entre os poderes, uma ferramenta para contornar o patrimonialismo, além
de funcionar como instituição mobilizadora, criar mecanismos de cogestão
e de correção da apropriação injusta de recursos nas relações sociais.
O ideal é formalizado nos artigos 198, inciso II; 204, inciso II; 206,
inciso IV; e 216-A, incisos X e XI, da CF/88 e tem importância fundamental
para o novo cenário, a participação pode ser percebida como um elemento
que teria o potencial de romper com as tradições do patrimonialismo e
da centralização estatal, pois, em tese, poderia promover a transparência
nas deliberações democratizando o sistema decisório. Proporcionaria a
igualdade por meio da expressão das demandas sociais e permearia as ações
estatais alargando direitos (BARBORSA DA SILVA, JACCOUD, e BEGHIN,
2005. p. 375).
Portanto, novo desenho institucional instituiu os Conselhos como
instâncias de mediação entre o governo e a sociedade civil nos processos
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decisórios e como ferramenta formal de controle social. Deste modo, a
sociedade civil passa a ser representada nos Conselhos e tornando-se um
ator verdadeiramente atuante no cenário político (ROCHA, 2009. p. 9).

3 MODELOS ANALÍTICOS
A fim de verificar se os elementos da realidade corroboram com o
ideal democrático e participativo expresso na Política Pública envolvendo
o Conselho Nacional de Cultura, usaremos dois conjuntos de critérios, que
servirão como método para a análise: a) as dimensões analíticas de Soraya
Côrtes e b) Os critérios de Mata-Machado.
Os critérios escolhidos serão verificados na realidade do plenário do
CNPC, para isso, analisaremos as atas das reuniões do CNPC, realizadas no
ano de 2011. Esse período foi escolhido, pois, por considerar que o lapso
temporal de quase quatro anos é suficiente para avaliar se as proposições,
formulações, recomendações, moções feitas naquele período tiveram algum
reflexo nas políticas culturais e verificar a ocorrência de resultados práticos,
ainda que não completamente concluídos.
3.1 Dimensões Analíticas
Para analisar a questão da institucionalização da participação por
meio dos conselhos e a subsequente perda de democratização, Soraya
Côrtes - para quem essa é uma posição que na realidade, não se verifica
- propõe analisar os conselhos sob quatro dimensões analíticas, quais
sejam: a primeira é a relação dos conselhos com os governos; a segunda é a
composição dos conselhos; a terceira diz respeito ao conteúdo dos debates e
a quarta dimensão refere-se ao modo de funcionamento dos fóruns.
3.1.1 Primeira Dimensão Analítica
A relação dos conselhos com os governos é marcada, de modo geral,
por uma forte influência do governo sobre o fórum. O poder central dos
governos é reforçado devido à sua centralidade na implantação de políticas;
também devido ao fato das reuniões e atividades desenvolvidas pelos
conselhos serem realizadas na estrutura governamental e dependerem dos
gestores governamentais para acontecerem. No caso específico do Conselho
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Nacional de Política Cultural observamos uma forte verticalização e até
mesmo uma imposição da vontade governamental como se mostrará a
seguir.
A 13ª Reunião Ordinária do CNPC aconteceu nos dias 05 e 06 de
abril de 2011, no Edifício Parque da Cidade, em Brasília, Distrito Federal.
A reunião foi a primeira da gestão de Ana de Hollanda como Ministra da
Cultura. Após a abertura da sessão e o pronunciamento da presidência do
CNPC, na figura da Ministra, os próximos itens da pauta são a apresentação
dos secretários do MinC e dos presidentes das Instituições vinculadas ao
MinC.
Observamos que os discursos de apresentação dos representantes
ligados ao MinC tomaram bastante tempo da sessão, as falas tratavam
de assuntos relacionados às estruturas que eles representavam e não
necessariamente às matérias sujeitas à apreciação do CNPC. Para que se tenha
uma idéia quantificada, do espaço concedido aos representantes ligados ao
governo, 33 de um total de 94 páginas da ata que descreve as principais
discussões ocorridas no Conselho, foram utilizadas para descrever a fala dos
representantes. Portanto, 35% das falas registradas na ata de reunião foram
utilizadas exclusivamente pelos representantes governamentais, apenas para
apresentações e falas institucionais. Salientamos que não consideramos as
falas destes mesmos representantes nos momentos de discussão de matérias.
A dedicação de tanto tempo para apresentações apesar de ser entendida
como importante por Du Oli-veira (representante ligado ao setor da Música
Erudita), foi percebida como um entrave para a discussão de outros temas,
tanto por ele como por outros colegas. Percebemos que os conselheiros
sentiam-se incomodados com a falta de debate das questões relevantes e
com a falta de uma sistematização da reunião. Fica claro nos registros da
13ª reunião ordinária a insatisfação dos representantes da sociedade quanto
ao próprio trabalho no conselho e a ausência de discussões de problemas e
pautas relevantes como se demonstra a seguir.
A conselheira Rosa Coimbra (representante da dança) se mostrou
preocupada, pois a pauta até aquela ocasião, não havia sido solucionada
e havia o risco de as questões relevantes não serem discutidas em
profundidade. Segundo a conselheira, essa falta de uma estrutura bem
definida geraria a sensação de que a discussão do que era relevante não
aconteceu adequadamente (p.28). Concordou com esse posicionamento a
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conselheira Maria Alice Viveiros de Castro (representante ligada ao setor
de circo), para quem o formato das reuniões do CNPC não proporcionava
o debate, pois a explanação de assuntos em forma de painel não possibilita
comentários e discussões, a conselheira denunciou que esse tipo de situação
vinha se repetindo de outras reuniões. Rosa Coimbra acrescentou ainda
que na última reunião, em dezembro do ano anterior, havia sido solicitado
que fosse realizada a inclusão na pauta da discussão sobre a metodologia
das reuniões do Plenário, informou ainda que a solicitação havia sido
aprovada e que a metodologia das reuniões do Conselho seria o primeiro
item de pauta desta reunião; “frisou que não estavam concluindo as próprias
decisões” (p.44).
Somaram-se ao coro dos que compartilhavam essa opinião o
representante do patrimônio imaterial, Washington Queiroz que declarou
que “deviam definir melhor as pautas, o que melhoraria a discussão”; o
representante do setor Audiovisual, Guigo Pádua, que relatou que era a
terceira vez que precisava viajar a Brasília a fim de participar de reuniões
de conselhos e nas reuniões discutia-se apenas os conselhos e não as pautas.
Ainda sobre o assunto, mas tarde, enquanto o Conselho se preparava para
encerrar a reunião, a conselheira Maria Alice (Circo) faz uma provocação
propondo que “que cada um falasse vinte minutos sobre sua área e que
todos ficassem na reunião até o final, pois ela ouviu todo mundo e depois
eles foram embora”.
Essas falas, ainda que passem por um filtro ao serem registradas,
denunciam uma disparidade em um Conselho que foi idealizado como
paritário. Desde o início, do primeiro momento da reunião, vemos a tradição
centralizadora assumindo seu lugar nas relações entre Estado e Sociedade.
A definição da pauta é um elemento poderoso que fica centrado nas mãos
da secretaria geral do CNPC, conforme determina o artigo 31, inciso III, da
Portaria nº 28 de 2010/MinC. Quem define a pauta tem, claramente, mais
poder; quem preside a reunião também tem prerrogativas de ordenar o uso
da palavra, convocar reuniões, intervir na ordem dos trabalhos quando
necessário, entre outros poderes conferidos por norma instituída pelo
MinC.
Ainda, quanto à questão da definição da pauta, houve um episódio
interessante nas 13ª reunião ordinária do CNPC, que demonstra como os
conselheiros se sentiam limitados pela pauta definida pela presidência do
Conselho. A folha nº 48 da ata registra o seguinte:
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Na continuidade, o Sr. João Roberto Peixe (Secretário Geral do
CNPC) informou que foram recebidos seis requerimentos de
urgência para inclusão na pauta. O Requerimento nº 01 do Sr.
Jeferson Dantas Navolar: “Os Conselheiros abaixo identificados
consideram imprescindível para a sua atuação os itens de pauta
da 13ª Reunião Ordinária do CNPC definidos pela Ministra
da Cultura, Ana de Holanda, porém encaminham como REQUERIMENTO DE URGÊNCIA a inclusão na mesma pauta da
13ª Reunião Ordinária do CNPC, que se realizará nos dias 5 e 6
de abril de 2011, o estabelecimento de ações visando o apoio às
demandas da Cultura em tramitação no Congresso Nacional
que visam a implantação do Sistema Federal de Cultura”. O Sr.
Osvaldo Viégas (Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais)
relatou que gostaria de entender o porquê desta ação coordenada,
vários conselheiros em conjunto encaminharam o requerimento
de urgência, e porque os seis itens de urgência não constavam em
pauta, disse que algo deveria ser explicado (p. 48).

A reação coordenada, como uma forma de protesto por parte dos
conselheiros, surgiu por causa da postura hierarquizada do Ministério em
estabelecer o que iria se discutir, como forme explicou Maria Alice (Circo):
A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro (Circo) relatou que tudo
tinha a ver com a “ladainha” de sempre, direitos autorais, Plano
Nacional de Cultura, conferência, etc. e que nessa discussão os
conselheiros têm tentado manter um contato pela internet e vão
levantando temas que eles gostariam de ter em pauta; explicou
que fizeram um ato simbólico, sabiam todos que não seria pauta
de uma única reunião, mas fizeram um ato pleno de que todos
tinham assunto para colocar na pauta e não apenas uma pauta
que era colocada pelo Ministério e que essa percepção era uma
percepção que os acompanhava o tempo inteiro (p.49).

A questão da falta de paridade e liberdade dentro do conselho é tão
séria e sensível que, conforme o relato da Sra. Maria Alice, os conselheiros
passaram a discutir pela internet sobre as necessidades e questões que não
conseguiam falar nas reuniões – o espaço criado para este fim.
Diante dos argumentos, o Secretário Geral do CNPC então sugeriu
que apenas 5 dos requerimentos fossem aceitos e ainda defendeu a questão
da pauta dizendo que assim como o conselho era paritário a pauta também
deveria ser. Como os conselheiros não queria deixar de debater os assuntos
OS CONSELHOS E OS GARGALOS PARTICIPATIVOS

| 599

tema dos requerimentos concordaram em fazer uma reunião extraordinária
para tanto.
3.1.2 Segunda Dimensão Analítica
Quanto à segunda dimensão analítica, (na qual se verifica a distribuição
de poder por meio da composição do órgão) temos que a composição
dos conselhos varia de acordo com a regulamentação estabelecida, mas
deve seguir o princípio de manutenção da paridade entre sociedade e
governo. Deve-se observar que a parte que representa a sociedade tem a
responsabilidade de englobar os diversos grupos e segmentos artísticos; as
organizações identitárias (etnias, sexo, faixa etária); associações ligadas aos
territórios; as demais organizações não governamentais ligadas à cultura e o
empresariado (CÔRTES, 2010. p. 55-57).
Os conselhos de modo geral, e não apenas os de cultura, buscam a
paridade na sua composição para promover a participação social e manter o
equilíbrio entre as forças governamentais e do próprio conselho. A presença
apenas do governo seria completamente contraditória à ideia do conselho,
que perderia sua razão de existir ou funcionaria apenas como uma forma
de, aparentemente, atender a uma demanda social, mas na prática sem
nenhum valor participativo (RUBIM, BRIZUELA e LEAHY, 2010. p. 123).
Por outro lado, quando há paridade efetiva, o governo precisa negociar com
a sociedade a pauta do conselho, esse processo resulta em decisões mais
atentas às expectativas da sociedade e em menos centralização.
O Plenário do Conselho é o local onde são definidas diretrizes para todo
o setor cultural, bem é o centro de representação para onde culminam todos
os esforços empreendidos nas conferências de cultura nacional, estaduais e
municipais, cumpre lembrar sua composição e as suas atribuições. Por meio
das suas competências e atribuições o Plenário incentiva a participação
democrática na gestão das políticas e dos investimentos públicos na área
da cultura. A aprovação do regimento interno da Conferência Nacional de
Cultura e o estabelecimento do regimento interno do CNPC também são
atribuições do Plenário, embora o regimento interno dependa da aprovação
do Ministro da Cultura.
A portaria 28/2010 do MinC, que institui o Regimento interno,
estabelece a composição do Plenário já informada nesse trabalho e
observamos que temos um total de 58 integrantes no Plenário, desses, 30
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são ligados ao governo, 20 são representantes da sociedade e 8 ligados à
área técnica. Não podemos dizer, portanto, que se trata de um conselho
genuinamente paritário, afinal a maioria é ligada ao governo e, em uma
situação de embate, essa maioria tende a votar com a posição defendida
pelo governo. Um órgão paritário possibilitaria uma representação em pé de
igualdade, o que se verifica que não acontece no Plenário do CNPC, desde
a formação da composição, passando pela definição da pauta e terminando
nas medidas tomadas pós-reunião, como se mostrará a seguir.
3.1.3 A terceira dimensão
A respeito do conteúdo dos debates ocorridos nos conselhos é que a
terceira dimensão está relacionada. Este indicador avalia o papel do fórum
na arena política. Os conselhos têm como regra geral as funções de fazer
proposições, formular, fiscalizar e monitorar políticas públicas tendo como
referência as diretrizes das Conferências de Cultura, portanto os conselhos
são em regra deliberativos ou consultivos (CÔRTES, 2010. p. 58).
Quanto ao sentido de deliberar, o termo é empregado para indicar
a ação de discutir programas, políticas e ações, construir consensos ou
explicitar divergências. Nesse processo, é comum que se realizem votações
que definem as posições oficiais dos conselhos. Se atribuirmos a noção
de decisão à deliberação, então não é exatamente isso o que os conselhos
fazem. As decisões políticas não são tomadas nem predominantemente,
nem exclusivamente nos conselhos (CÔRTES, 2010. p. 59).
Sobre o conteúdo das discussões do Conselho, Barbosa da Silva
constata em sua pesquisa a ausência de discussões quanto às estruturas e
reformas institucionais do MinC nas atas das reuniões. Embora reconheça
que nem tudo fica registrado em ata, a, praticamente, ausência de discussões
desse nível revela uma falta de reconhecimento de competência ou sua
impossibilidade de vocalização. Conforme demonstrado no item primeiro
dessa parte do trabalho, “Primeira Dimensão Analítica” a falta de debate
das questões consideradas relevantes pelos conselheiros era uma fator que
muito incomodava e um sintoma de que os conselhos não sejam uma arena
política eficaz.
3.1.4 Quarta Dimensão
Finalmente, a quarta dimensão trata sobre o funcionamento dos
conselhos, o que possibilita conhecer as regras e suas dinâmicas de trabalho.
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De modo geral, os conselhos funcionam com reuniões periódicas nas quais
há discussão de matérias e decisões baseadas no consenso.
O Plenário do CNPC se reunirá a cada três meses, em sessão pública,
com a presença de, no mínimo, cinquenta por cento dos conselheiros,
convocada pelo presidente ou por requerimento de um terço dos seus
membros. As reuniões tratarão exclusivamente das matérias objeto da
convocação da reunião e os assuntos deliberados deverão ser exclusivamente
aqueles que constem na pauta, que será enviada aos conselheiros com uma
antecedência mínima de 20 dias. As deliberações acontecerão pela maioria
simples dos votos, salvo nas situações que exijam um quórum qualificado,
cabendo ao presidente o voto de qualidade. O exercício do voto é privativo
não cabendo substituições, salvo no caso de suplente devidamente
qualificado. Os serviços prestados pelos conselheiros não são remunerados
e são considerados de relevante interesse público.
3.2 Os Critérios de Mata-Machado
Com a finalidade de avaliar o caráter democrático do CNPC, MataMachado elencou quatro critérios de análise: a arquitetura institucional;
composição; atribuições e poder de decisão. A arquitetura Institucional foi
construída e aperfeiçoada com o tempo, hoje conta com 17 colegiados,
faltando apenas 2 para atingir a meta de 19 colegiados. Quando estiverem
completos terão mobilizado 419 pessoas nesses espaços participativos.
Analisando o processo eletivo para o plenário do CNPC, o autor constata
que: 20 membros do plenário serão escolhidos por delegados presentes
nos Fóruns Nacionais Setoriais cuja composição se dá por 96 delegados
(81 eleitos nos estados da federação, mais 15 representantes da sociedade
civil nos colegiados); aponta os números da participação nas conferências
municipais, estaduais e nacionais em 2010 que foi de cerca de 360 mil
pessoas e avalia como uma boa indicação de participação na formulação de
políticas (MATA-MACHADO, 2013. p. 14).
Quanto ao critério da composição, temos que, nas comissões
temáticas, a maioria dos participantes é oriunda da sociedade civil (na
proporção de 3 para 2), bem como nos grupos de trabalho. No tocante às
atribuições, o autor ressalta o papel deliberativo, quanto às diretrizes gerais
do SNC e o PNC; fiscalizador quanto à aplicação de recursos; avaliativo no
que se refere ao acompanhamento e execução do PNC e consultivo quanto
às matérias a ele submetidas (MATA-MACHADO, 2013. p. 14).
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Sobre o poder decisório, o autor admite que seja um assunto ainda
em debate e não formula uma avaliação objetiva sobre esse critério.
Consideramos imprescindível a avaliação quanto a esse critério, pois a
inexistência de poder decisório ou a sua insuficiência compromete toda a
estrutura participativa. De nada adianta ter uma arquitetura institucional
abrangente em que haja representação massiva da sociedade civil se todo
esse esforço não for convertido em poder real de voz e decisão. Cumpre-nos,
portanto, verificar o quanto o discurso jurídico contribui para mudanças
práticas na tomada de decisões.
A 13ª Reunião Ordinária do CNPC aconteceu nos dias 05 e 06 de
abril de 2011, no Edifício Parque da Cidade, em Brasília, Distrito Federal.
A reunião foi a primeira da gestão de Ana de Hollanda como Ministra da
Cultura. Após a abertura da sessão e o pronunciamento da presidência do
CNPC, na figura da Ministra, os próximos itens da pauta são a apresentação
dos secretários do MinC e dos presidentes das Instituições vinculadas ao
MinC.
3.3 Sobre a Ineficácia das Decisões.
Umas das questões mais críticas percebidas nas atas das reuniões
do CNPC é a sensação de ineficácia das decisões tomadas por parte dos
conselheiros. Na 13ª reunião fica evidente a existência do problema da
ineficácia, não apenas por que algumas das decisões não geraram os frutos
esperados, mas por que, em algumas situações, o Ministério da Cultura não
permitiu sequer que os atos fossem completados.
É o caso das moções 29, 31 e 36, que tratam respectivamente sobre
o pedido de Aplauso à equipe do Conselho Nacional de Política Cultural,
de Apoio à Reivindicação de Isonomia de Direitos ao microempreendedor
individual cultural nos editais públicos e do Protesto quanto à não
instalação do Grupo de Trabalho Interministerial Animal no Circo. Na
reunião do Conselho que hora analisamos, foi informado aos conselheiros
que as moções foram aprovadas, porém não chanceladas pelo Ministro da
Cultura e que o procedimento estaria previsto no Regimento. A informação
foi recebida com surpresa pelos conselheiros que demonstraram grande
insatisfação.
Antes de continuar analisando o episódio, cabe uma rápida explicação
quanto aos procedimentos envolvidos na elaboração e publicação de uma
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moção. O artigo 21 do Regimento do CNPC esclarece que são quatro os
tipos de manifestação do Plenário, quais sejam: resolução, quando se tratar
de deliberação vinculada a sua competência específica e de instituição ou
extinção de comissões temáticas ou grupos de trabalho; recomendação,
quando o plenário se manifestar quanto à implementação de políticas,
programas públicos e normas com repercussão na área artística ou cultural;
proposição, quando for o caso de a matéria a ser encaminhada às comissões
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; e moção, quando se tratar
de outra manifestação dirigida ao Poder Público e/ou à sociedade civil em
caráter de alerta, comunicação honrosa ou pesarosa.
As matérias, com exceção das moções, serão encaminhadas ao
Secretário-Geral do Conselho e à SECNPC, que as colocarão na pauta da
instância apropriada do Conselho para análise e tramitação, conforme
ordem cronológica de apresentação ou atendendo às prioridades fixadas pelo
próprio Conselho. Já as moções não precisam ser avaliadas anteriormente
por outras instâncias do Conselho, devendo ser votadas na reunião plenária
que forem apresentadas ou, não havendo quórum ou tempo hábeis para
fazê-lo, na reunião subsequente.
Quanto à necessidade de as monções serem apresentadas para
a chancela do Ministro de Estado de Cultura, o artigo 28 do Regimento
determina que: as resoluções, moções, proposições e recomendações
aprovadas pelo Plenário, assinadas pelo Presidente e pelo Secretário-Geral
do Conselho, serão publicadas no Diário Oficial da União. A Portaria
estabelece o prazo máximo de quarenta dias para a publicação, salientando
a necessidade de serem divulgadas por intermédio do sítio eletrônico do
Ministério da Cultura. A única menção que se faz sobre a possibilidade
de adiar a publicação está posta no parágrafo único do artigo 28, e apenas
autoriza essa medida em casos excepcionais quando houver equívoco,
infração legal ou impropriedade na redação.
Diante do entendimento das regras relacionadas ao procedimento de
criação e publicação das moções, podemos analisar o ocorrido na reunião.
A Ata da reunião traz nas páginas 53, 54 e 55 o relato que vamos copiar para
manter o máximo de fidelidade às falas:
O Sr. Fabiano Lima (Assessor MinC/CNPC) informou que as
Moções 29, 31 e 36 que foram aprovadas juntamente com as
demais moções que foram publicadas, não foram chanceladas
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pelo então Ministro de Estado da Cultura; disse que constava
no Regimento que as moções aprovadas em Plenário seguirão
para o ministro para chancela e publicação, pois essas três não
foram chanceladas e por isso não foram publicadas; apresentou
as moções: Moção 29 – Moção de Aplauso à Equipe do Conselho
Nacional de Política Cultural; Moção 31 – Moção de Apoio à
Reinvindicação de Isonomia de Direitos ao microempreendedor
individual cultural nos editais públicos de artes visuais do
Ministério da Cultura; Moção 36 – Moção de Protesto pela
não-instalação do Grupo de Trabalho Interministerial Animais
no Circo; informou que para as Moções 29 e 31 o Gabinete não
demonstrou motivação do ministro e a Moção 36 o Gabinete
encaminhou a seguinte motivação: “Em atenção ao despacho nº
26, datado de 21 de dezembro de 2010, dessa procedência, exarada
as folhas 171 restituo o presente processo que encaminha as Moções
30, 32, 33, 34 e 35 após a assinatura do titular dessa pasta. Por
oportuno acrescento que o titular dessa pasta não assinará as
Moções 29 e 31 e informo que a Moção 36, de 08 de dezembro
de 2010, que trata da Moção de Protesto pela não-instalação do
Grupo de Trabalho Interministerial Animais no Circo, não foi
firmada pelo titular deste órgão tendo em vista que o assunto já se
encontra em pauta neste Ministério conforme ofício 1400GM/
MinC exarada nas folhas 179 encaminhada ao Ministério do
Meio Ambiente em 22 de dezembro de 2010”. A Sra. Maria Alice
Viveiros de Castro (Circo) solicitou cópia do ofício. O Sr. Fabiano
Lima (Assessor MinC/CNPC) informou que a Coordenação
do Conselho produziu uma nota técnica e encaminhou a nova
direção do Ministério da Cultura, aos Gabinetes da Ministra e do
Secretário-Executivo, para análise e julgamentos. O Sr. Charles
Narloch (Artes Visuais) lamentou saber que há prerrogativa do
ex-ministro em não chancelar a moção, e solicitou que constasse
em ata a lamentável surpresa por saber que a moção nº31
aprovada pelo Plenário não tenha sido encaminhada; lamentou
a falta daquele momento do Henilton e do Mamberti; frisou que
estão representando uma base, toda uma base ouvida para chegar
ali, e a moção foi debatida no Fórum Nacional de Artes Visuais,
debatido pelo Colegiado e também aprovado; frisou seu desabafo
e seu estranhamento do não encaminhamento dessa moção.
(CNPC, ata de 13ª reunião, p. 53-55).
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A fala do representante das Artes Visuais resume bem a deficiência
representativa e a ausência de poder decisório existente no CNPC. Uma
moção, conforme explicado, já não é um ato com poder de resolução, trata-se
apenas de uma manifestação dirigida ao Poder Público ou à sociedade civil;
não traz um dever de observação ou uma imposição de qualquer natureza.
E ainda assim foi tolhida a possibilidade de manifestação dos conselheiros,
ou seja, foi tirada uma possibilidade de diálogo da sociedade a quem eles
representam. Nesse caso ainda, o assessor do MinC justificou a atitude
relatando que o regimento entregava ao Ministro da Cultura a prerrogativa
de não assinar as moções, o que se demonstrou não ser verdade.

CONCLUSÃO
A análise das atas revela a fragilidade do Conselho, ausência de
mudanças ou ações práticas. A suspeita de que o órgão funcionaria como
uma barreira de contenção participativa vai se confirmando a cada discussão
travada entre os conselheiros, que revelam a precariedade de ações efetivas.
O representante da Conferencia Nacional de Prefeitos (Ignácio José
Kornowski) se pronunciou na reunião dizendo que não adiantava “discutir,
debater, aprovar em Plenário e depois não saberem nem aonde foi parar, e
essa era a angústia de todos” (CNPC, ata de 13ª reunião, p. 49).
Temos, portanto, que, no campo jurídico, a Constituição Federal
fornece base para o desenvolvimento de um novo direito, uma nova relação
entre Estado e Sociedade. No entanto, não de uma forma impositiva, mas
por meio da influência de seus documentos e instrumentos, um “novo”
direito já nasce com pré-delimitado por tradições passadas (HESPANHA,
2005). Apesar da perspectiva de ruptura do sistema tradicional, as estruturas
representativas do CNPC não se mostraram livres de manipulações e
divergências em seu caráter representativo.
São algumas das barreiras apontadas para o alcance dos objetivos do
Conselho, além da desigualdade no processo decisório: a incapacidade de
ultrapassar os limites políticos e a impossibilidade institucional de atuação
coordenada entre as áreas políticas em decorrência da insuficiência de
recursos e capacidades (BARBORSA DA SILVA e WALCZAK, divulgação
restrita, p. 13).
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Essa contradição entre o discurso e a prática gera um mal estar e,
consequentemente, um distanciamento entre a sociedade e o Estado, a
relação de confiança e representação converte-se em desconfiança e conflito.
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DATAS COMEMORATIVAS E FERIADOS DE NATUREZA
RELIGIOSA NO BRASIL: ENTRE REPRESENTATIVIDADE E
CONSTITUCIONALIDADE
LES DATES DE CÉLÉBRATION ET LES JOUR FÉRIÉS DE
NATURE RELIGIEUSE AU BRÉSIL: REPRÉSENTATION ET
CONSTITUTIONALITÉ
Cibele Alexandre Uchoa1
Francisco Humberto Cunha Filho2
RESUMO
O presente trabalho versa sobre as datas comemorativas e os feriados de natureza
religiosa no Brasil, um país constitucionalmente declarado como laico, a partir
das perspectivas da memória e da identidade, analisando a representatividade que
possuem enquanto instrumentos de referência imaterial para os diversos grupos
religiosos, inclusive aqueles distantes dos motivos ensejadores das efemérides.
Palavras-chave: Datas comemorativas e feriados. Memória. Identidade.
Representatividade. Princípio da laicidade do Estado.
RESUMÉ
L’article traite sur les dates de célébration et les jours fériés de nature religieuse au
Brésil, un pays constitutionnellement déclaré comme laïque. Du point de vue de la
mémoire et de l’identité, examine la représentation qui ont comme un des outils de
référence incorporels pour les différents groupes religieux, y compris aussi ceux qui
sont loin de les raisons qui ont conduit à des éphémérides.
Mots-clés: Les dates de célébration et les jours fériés. Mémoire. Identité.
Représentation. Principe de la laïcité de l’Etat.
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INTRODUÇÃO
A tríade história-memória-identidade é estruturada a partir de
elementos intrinsecamente ligados. Identidade e memória estão em uma
construção dialética, sendo ilógico tentar entendê-las de forma desconexa.
A história, por sua vez, é o elemento ensejador dessa relação. A produção de
representações como símbolos e mitos, em sua maioria advindos de eventos
pretéritos, reflete o imaginário que se traduz em coesão e unificação social,
dando sentido ao presente a partir de elementos selecionados. A construção
da identidade coletiva fica condicionada à convergência simbólica atrelada
à memória coletiva; surge daí o interesse em produzir arquivos, erguer
memoriais, criar museus, proteger monumentos e estabelecer datas
comemorativas.
Quanto às datas comemorativas, no Brasil, há distintos modos de
instituí-las: a Constituição prevê a fixação de datas comemorativas e feriados
que são concretizados por meio de lei; existem também datas de celebração
as quais independem de lei que as estabeleça, são as denominadas datas
costumeiras. A necessidade de memória, de afirmação e reconhecimento
identitário e de homenagear é evidenciada com os objetivos destas datas:
rememoração de fato ou personagem histórico, reconhecimento e registro de
segmentos sociais recorrentemente excluídos, homenagem a determinado
segmento profissional, mobilização social para problemas específicos que
demandam visibilidade e atuação.
Para um país como o Brasil, que congrega inúmeras manifestações
culturais e a formação de seu povo advém de matrizes étnicas tão distintas,
a formação da memória e de uma consciência identitária exige ainda mais
o respeito e a aceitação entre os diferentes grupos presentes na sociedade.
O legado da miscigenação é a diversidade. O sincretismo religioso deixou
como patrimônio, a título exemplificativo, um catolicismo arraigado em
tradições pagãs, que se diferenciava do europeu antes mesmo de chegar
ao Novo Mundo por já compreender influências dos árabes e dos mouros;
religiões de matrizes africanas como o candomblé e a umbanda, com orixás
e entidades espirituais, respectivamente, que têm seus correspondentes em
outras religiões e elementos das praticadas na África; tradições religiosas
indígenas também influenciadas pelo contato entre etnias.
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Em uma sociedade tão plural, a representatividade exerce papel
primordial, figurando como uma das maiores preocupações dos grupos
minoritários. As datas comemorativas de natureza religiosa, enquanto direito
constitucional e elemento afirmativo e representativo da identidade, devem
figurar de forma inclusiva, afirmando a representação desse pluralismo.
Questiona-se, a partir disso, a constitucionalidade de feriados de natureza
religiosa frente à laicidade estatal e ao argumento de que os feriados (podem
ser civis ou religiosos) religiosos são exclusivamente católicos, sendo, antes
de tudo, vislumbrados como excludentes.

1 MEMÓRIA, IDENTIDADE E MEMORIALIZAÇÃO
A relação cíclica que envolve memória e identidade enseja inúmeros
debates que se relacionam às percepções do aumento da preocupação das
sociedades com esses elementos, sobremodo após regimes autoritários
e a quantidade de lembranças violentas decorrentes. A ampliação dessas
inquietações é salientada como um dos fenômenos modernos3 que mais
tem ganhado proporção no âmago das sociedades ocidentais, cujos riscos e
advertências acerca desses excessos são expostos por Alois Riegl (2014, pp.
63-64) e Andreas Huyssen (2000).
Intrinsecamente ligadas, não é possível conceber memória e identidade
de forma individual, uma vez que fazem parte de uma construção conjunta.
De acordo com Joël Candau (2001, p. 16), não obstante a memória possa
aparecer em um polo gerador da identidade e seja ontologicamente anterior,
a identidade figura como marco de seleção e de significação da memória,
excluindo a possibilidade de compreensão a partir de conceitos estáticos de
causa e efeito.
Esse papel da identidade de selecionar é o que propicia a criação e
manutenção das formas de valoração do passado, dos acontecimentos e
de seus protagonistas. Inscrições, demarcações territoriais, denominações
de ruas, placas, monumentos, criação de arquivos, instituição de datas

3

Falar em fenômenos modernos ao invés de já hipermodernos decorre do fato de tais preocupações
já figurarem na obra de Alois Riegl, datada de 1903; enquanto que os termos “sociedade
hipermoderna” e “sociedade supermoderna” começam a aparecer sutilmente a partir do início da
década de 1990, ganhando força por volta de 2004.
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comemorativas, assim como o tratamento que se dá aos lugares que outrora
fora palco dos acontecimentos rememorados são modos de exercer e
refletir as memórias. São práticas protetivas, simbólicas, relacionam-se
com a memória coletiva e a necessidade narrativa, trata-se do processo de
memorialização.
Os lugares de memória, de acordo com Pierre Nora (1993, pp. 1314), são fruto “do sentimento que não há memória espontânea”, pois essas
práticas relacionadas à forma como cada sociedade lida com a elaboração de
seu passado não são naturais, vêm especificamente da ameaça que sofrem
as lembranças e da importância dada pela sociedade a essas memórias
passíveis de proteção.
Para Zygmunt Bauman (2007, pp. 71-72) os lugares são os palcos
das experiências humanas, nos quais há reunião, entendimento, debate,
relativos assim ao que a todos é comum e compartilhado. É também onde se
criam e se limitam os anseios, é o local de convergência de todos os sonhos,
mas também de todos os males e sofrimentos, onde se deposita a esperança
concernente às realizações que estão, em sua grande maioria, fadadas à
frustração. É nesse segmento que caracteriza as cidades contemporâneas
como sendo “os estágios ou campos de batalha em que os poderes globais e
os significados e identidades teimosamente locais se encontram, se chocam,
lutam e buscam um acordo satisfatório, ou apenas tolerável” [grifo nosso],
sendo, entretanto, demasiadamente pessimista quanto à ressignificação ou
encontro do indivíduo, ou mesmo da coletividade, com sua identidade,
fadando tal dinâmica, à cíclica que fomenta o funcionamento do que chama
de “cidade líquido-moderna”.
Marc Augé (2012, p. 73) caracteriza a sociedade supermoderna
enquanto produtora de não lugares, sendo “um espaço que não pode se
definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico
[...] espaços que não são em si antropológicos”. Os não lugares são espaços
de passagem, de circulação, como aeroportos, rodoviárias, estações de trem
e de metrô, supermercados, shoppings; são espaços com os quais o indivíduo
mantém uma relação contratual, dando-se por meio de bilhetes, tickets,
cartões de crédito, documentos. A necessidade de memória e identidade
é tão inerente à vida que se mostra no guardar, rememorar através desses
elementos, fazendo com que os indivíduos, enfim, de alguma forma se
relacionem com esses não lugares, criem memórias e formem identidade, a
incessante busca da sociedade líquido-moderna.
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O estranhamento diante do outro, do diferente, gerou a Paul Ricœur
(2000, p. 4) o seguinte questionamento: é necessário que a nossa identidade
seja frágil ao ponto de não poder suportar e sofrer o fato de os outros
terem formas de condução de suas vidas diferentes das nossas, excluindo a
possibilidade de compreender e inscrever a própria identidade na trama do
viver em conjunto?
A perda do vínculo identitário relacionado à constante disputa e a
uma consequente busca pelo tolerável diante das divergências que emergem
destoa amplamente da ideia e sentimento de identidade coletiva, divergindo,
consequentemente, de uma busca pela identidade nacional, constituída
a partir de pontos comuns, mas também a partir da diversidade de uma
sociedade.
A busca pelo tolerável é infundada, compromete a significação e a
valorização identitária, quando deveriam ser privilegiados o respeito mútuo
e naturalizadas as diferenças – reconhecidas como naturais e próprios que
são. A busca pelo tolerável constitui a tentativa de encontrar o caminho
mais fácil àquele que não aceita o que lhe causa desconforto. A emergente
e gradual preocupação da sociedade supermoderna com a memória e a
identidade, em última instância, denotam uma necessidade de reencontro
identitário, de reconhecimento de pontos de convergência e menos
estranhamento entre as pessoas, uma necessidade de representatividade e
de inclusão.

2 AS RELIGIÕES NO BRASIL
A formação do povo brasileiro é caracterizada pela miscigenação, pela
troca, pela assimilação de diversas manifestações culturais. As três matrizes
étnicas preponderantes deram origem a uma nova etnia, unificada através
da língua e dos costumes, composta, de acordo com Darcy Ribeiro (2006,
p. 27), pelos “índios desengajados de seu viver gentílico, os negros trazidos
de África, e os europeus aqui querenciados”. Assim se deu o surgimento do
brasileiro, que apenas se tornava possível a partir da desconstrução dessas
três outras etnias.
A base da sociedade foi determinada pelo sincretismo generalizado
decorrente da colonização. Era, segundo Gilberto Freyre (2006, pp. 65-66),
de estrutura agrária, com técnica escravocrata e de composição híbrida,
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com um exclusivismo religioso que se desenvolveu em instrumento de
saneamento do campo social e político. Tal hibridismo, assim como também
o caráter escravocrata da colonização, pode ser explicado pelo passado
étnico e cultural do português, sempre figurando entre a Europa e a África,
com uma consistente influência africana sob a europeia, que dava um “acre
requeime à vida sexual, à alimentação, à religião”. Era forte a preponderância
moura e negra, com poder de dissipar as “durezas germânicas; corrompendo
a rigidez moral e doutrinária da Igreja medieval; tirando os ossos ao
cristianismo, ao feudalismo, à arquitetura gótica, à disciplina canônica, ao
direito visigótico, ao latim, ao próprio caráter do povo”.
A miscigenação e o sincretismo religioso deixaram, entre os bens
do seu legado, religiões compostas por elementos sui generis, como um
catolicismo farto de elementos pagãos, religiões de matrizes africanas com
orixás e entidades correspondentes a figuras presentes em outras religiões,
terreiros de candomblé destinados especificamente aos índios brasileiros,
religiões com vínculos tão estreitos a ponto de se tornar corriqueira a
dificuldade de se perceber as diferenças e peculiaridades de cada uma.
A mudança de religião, talvez fruto da miscigenação e do sincretismo
religioso, é um fenômeno que se dá de forma repetitiva hodiernamente.
Ronaldo de Almeida e Paula Montero (2001, pp. 97-99) categorizam três
principais vértices do campo religioso brasileiro ao discorrerem sobre o
trânsito entre crenças: o primeiro, formado pelos católicos, funciona como
“doador universal”, de onde todos os grupos religiosos captam seus novos
adeptos; o segundo é o “receptor universal”, composto pelos sem religião; e
o terceiro é formado pelos pentecostais e se assemelha ao segundo grupo
mencionado, diferindo por buscar seus fiéis em segmentos específicos (no
catolicismo, nas religiões de matriz africana e no grupo dos sem religião,
principalmente).
O último Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE (2010) mostrou quão diversificada é a
sociedade brasileira no que tange aos distintos grupos religiosos do País. De
forma simplificada4, os dados do IBGE em relação à população total e aos
grupos de religião ou às crenças são os observados na seguinte tabela:
4

Tendo como base apenas a população total, excluindo-se do debate as inúmeras ramificações feitas
pelo IBGE como diferenciação de “sexo”; “situação do domicílio”; “grupos de idade”; “cor ou
raça”; “alfabetização”, “frequência à escola ou creche” e “nível de instrução”; dentre outras.
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Grupos de religião / Crenças
TOTAL (população)

Total
190.755.799

Católica Apostólica Romana
Católica Apostólica Brasileira
Católica Ortodoxa
Evangélicas5
Outras religiosidades cristãs
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Testemunhas de Jeová
Espiritualista
Espírita
Umbanda
Candomblé
Outras declarações de religiosidades afro-brasileiras
Judaísmo
Hinduísmo
Budismo
Novas Religiões Orientais
Outras Religiões Orientais
Islamismo
Tradições Esotéricas
Tradições Indígenas
Outras Religiosidades
Sem religião
Ateu
Agnóstico
Religiosidade não determinada/mal definida
Declaração de múltipla religiosidade

123.280.172
560.781
131.571
42.275.440
1.461.495
226.509
1.393.208
61.739
3.848.876
407.331
167.363
14.103
107.329
5.675
243.966
155.951
9.675
35.167
74.013
63.082
11.306
14.595.979
615.096
124.436
628.219
15.379

De acordo com o IBGE (2012), embora o número de católicos tenha se
conservado enquanto majoritário, a religião gradativamente perde adeptos,
o que é observado a partir da realização do primeiro Censo, em 1872. A
propensão de diminuição que já se iniciara nas décadas anteriores avançou,
passando de 73,6% em 2000 para 64,6% em 2010. A pesquisa também
indica o crescimento do número de evangélicos, que passou de 15,4% em
5

Incluem-se aí os subgrupos (i) Evangélicas de Missão, nos quais se incluem Igreja Evangélica
Luterana, Igreja Evangélica Presbiteriana, Igreja Evangélica Metodista, Igreja Evangélica Batista,
Igreja Evangélica Congregacional, Igreja Evangélica Adventista e Outras Evangélicas de Missão; (ii)
Evangélicas de origem pentecostal, incluindo-se Igreja Assembleia de Deus, Igreja Congregação
Cristã do Brasil, Igreja o Brasil para Cristo, Igreja Evangelho Quadrangular, Igreja Universal do
Reino de Deus, Igreja Casa da Benção, Igreja Deus é Amor, Igreja Maranata, Igreja Nova Vida,
Evangélica renovada não determinada, Comunidade Evangélica e Outras Igrejas Evangélicas de
origem pentecostal; e (iii) Evangélica não determinada.
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2000 para 22,2% em 2010, tendo sido registrado como o segmento religioso
que mais teve aumento de adeptos nas últimas décadas6.
Ressalta-se também o aumento do número total de espíritas, tendo
passado de 1,3% em 2000 para 2% em 2010. E o aumento dos que se
declararam sem religião, que em 2000 representavam 7,3%, ampliando para
8% em 2010. O número de adeptos declarados da umbanda e do candomblé
permaneceu em 0,3%.

3 DATAS COMEMORATIVAS E FERIADOS DE NATUREZA
RELIGIOSA NO BRASIL
Convém preliminarmente compreender que todo feriado,
caracterizado pela dispensa ou proibição do exercício cotidiano
das atividades, principalmente as laborais, corresponde a uma data
comemorativa, porque são instituídos em favor de uma celebração; porém,
nem toda data comemorativa corresponde a um feriado, manifestando-se
no mais das vezes por acentuar os motivos que rememoram aquilo que as
fizeram surgir.
No Brasil, a fixação das datas comemorativas tem previsão
constitucional. A Constituição Federal de 1988 determina, em seu art.
215, §2º, que “a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais”, sendo essa uma
garantia estatal ao “pleno exercício dos direitos culturais”, como se observa a
partir do caput do dispositivo mencionado.
A Lei nº 12.345 de 2010 fixa os critérios para a instituição de datas
comemorativas no País, com os requisitos (art. 1º) de ser uma data de “alta
significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos,
culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira”, devendo ser a
definição do critério de alta significação resultante de consultas e audiências
públicas a associações legalmente reconhecidas que sejam vinculadas aos
segmentos interessados (art. 2º).
A Lei nº 9.093 de 1995 classifica os feriados. São civis (art. 1º) os
declarados na legislação federal (inciso I); a data magna do Estado, devendo
6

Em 1980, o percentual de evangélicos era de 6,6%, em 1991 passou para 9%.
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ser fixada por lei estadual (inciso II); e os dias de início e término do ano do
centenário de fundação de cada município, com fixação por lei municipal
(inciso III). São religiosos (art. 2º) “os dias de guarda, declarados em lei
municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a
quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão”.
A Lei nº 662 de 1949, tendo seu art. 1º sido modificado pela Lei
nº 10.607 de 2002, declara quais são os feriados nacionais (além da já
mencionada Sexta-Feira da Paixão): 1º de janeiro, Confraternização
Universal; 21 de abril, Dia do Patrono da Nação Brasileira, Tiradentes,
assim declarado pela Lei nº 4.897 de 1965; 1º de maio, Dia do Trabalho;
7 de setembro, Dia da Independência; 2 de novembro, Dia de Finados; 15
de novembro, Proclamação da República; e 25 de dezembro, Dia de Natal.
A Lei nº 6.802 de 1980 declara feriado o dia 12 de outubro, Dia de Nossa
Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Além desses, também é feriado o
Dia das Eleições, sendo assim estabelecido pelo art. 1º da Lei nº 9.504 de
1997 e art. 380 do Código Eleitoral.
De acordo com Peter Häberle (2008, pp. 2-3), o conceito de feriado
pode ser utilizado em sentido estrito ou em sentido amplo. Para o autor,
“feriados em sentido estrito dizem respeito, no Estado Constitucional, aos
dias com determinado conteúdo, nos quais juridicamente se define que não
haverá trabalho”. Em sentido amplo são entendidos aqueles dias que o Estado
utiliza para cerimônias específicas. O domingo se encaixa no primeiro
conceito, pois é constitucionalmente previsto como o dia mais adequado ao
repouso semanal remunerado do trabalhador. A Constituição prevê em seu
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo II – Dos Direitos
Sociais, art. 7º, inciso XV, que “são direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:” (caput)
o “repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos”.
A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT assegura, em seu art.
67, descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas que deverá
coincidir com o domingo, total ou parcialmente, excetuando-se nos casos
de conveniência pública ou que seja indispensável ao serviço a que se
referir. Em seu parágrafo único, define que deverá ser estabelecida uma
escala de revezamento para os casos nos quais o trabalho aos domingos seja
absolutamente indispensável, salvo quanto aos elencos teatrais. Também
nesse sentido determina a Lei nº 605 de 1949, que dispõe sobre o repouso
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semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e
religiosos.
O domingo como dia de repouso tem origem histórica religiosa,
sendo o dia de guarda cristão para realização de obrigações dos fiéis, o que
justificava a proibição ao trabalho, mesmo que doméstico, e o veto ao lucro a
partir do trabalho de outrem. Entretanto, no decorrer do percurso histórico,
o domingo foi sendo desritualizado, principalmente em decorrência de se
ter relativizado a imperiosidade de guarda. O repouso semanal remunerado,
constitucionalmente previsto, como já citado, traz o domingo como um dia
de descanso ao trabalhador, e assim é entendido hodiernamente, a partir de
um fundamento laicizado, como direito social.
Além das datas comemorativas e feriados previstos constitucional ou
legalmente, existem também as de caráter costumeiro, que independem de
determinação legal para que sejam celebradas. Carnaval e Corpus Christi,
comemorados, respectivamente, 47 dias antes e 60 dias após a Páscoa, não
são feriados nacionais normativamente previstos, embora assim sejam
considerados em decorrência da reiteração prática. O dia de Corpus Christi,
que é feriado em vários municípios brasileiros, conta com o fechamento
do mercado financeiro e com a possibilidade de declaração como ponto
facultativo nas repartições públicas, o que termina por levar empresas
privadas ao não funcionamento. O mesmo ocorre com o Carnaval, ficando
a folga condicionada ao consentimento do empregador7.
As datas comemorativas e feriados são marcos identitários, uma vez
que traduzem a coesão de uma sociedade a partir da essência e significados
que as datas acumulam e que se relacionam essencialmente aos valores e
às necessidades dessa sociedade. Em maior ou menor grau, não deixam de
ser por ela própria produzidos. Elementos que guardam traços identitários
devem ser, antes de tudo, representativos, figurando de forma inclusiva
e afirmativa, a fim de que aspectos distintos possam de alguma forma
convergir. A importância das datas comemorativas para os diferentes
7

Ver decisão do TRT: AGRAVO DE PETIÇÃO. FERIADO. TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL.
A terça-feira de Carnaval constitui dia festivo e não feriado no sentido que o ordenamento
positivo empresta à expressão. É que nem todas as datas comemorativas receberam o beneplácito
do legislador, em ordem a transformá-las em dias nacionais de folga assalariada, como é o caso
presente, cuja interrupção da prestação dos serviços é meramente consuetudinária, dependendo do
aval do empregador. (TRT-5 - AP: 855005820075050023 BA 0085500-58.2007.5.05.0023, Relator:
DALILA ANDRADE, 2ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 16/03/2010) [grifo nosso].
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grupos religiosos está na necessidade de representatividade e de identidade,
de memória.
A partir do entendimento de que a valoração e naturalização das
diferenças são imprescindíveis, passa-se às reflexões acerca dos feriados
de natureza religiosa frente ao princípio da laicidade estatal, também
denominado de laicismo, caracterizado, segundo Rodrigo Borja (1998, p.
593), pelo fato de que o Estado não contempla nenhum credo religioso, não
professa religião alguma, mantendo-se neutro frente ao fenômeno religioso
e “considera que todas as crenças, como expressões de consciência íntima
das pessoas, são iguais e têm os mesmos direitos e obrigações” [tradução
nossa].
O Brasil se tornou um Estado laico a partir do Decreto nº 119-A de
18908, que proibia a expedição de leis, regulamentos e atos administrativos
que viessem a estabelecer ou vedar alguma religião, bem como fazer
diferenciações dos indivíduos por motivos de crenças ou opiniões filosóficas
ou religiosas. Também abrangia tal liberdade às igrejas, associações e
institutos de semelhante natureza. Com isso, objetivava-se garantir a todos
o pleno direito de se constituírem e viverem coletivamente de acordo com
seu credo e sua disciplina, sem a intervenção estatal.
A Constituição Federal de 1988, em seu rol dos direitos fundamentais,
afirma a inviolabilidade da liberdade de consciência e 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” (art. 5º, inciso VI). Mais
adiante, o art. 19, inciso I, veda, à União, aos estados, ao Distrito Federal e
aos municípios, o estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas, ações de
auxílio ou danosas, ou de “manter com eles ou seus representantes relações
de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público”.
A partir das perspectivas do processo de memorialização e da
necessidade de representatividade identitária, e em face do argumento
da laicidade estatal, pode-se entender que feriados de natureza religiosa,
quando não vinculados a todas as percepções de crenças, terminam por
envolver o sentimento de não inclusão, além de colidirem com os princípios
8

Desde a Constituição de 1891 a laicidade foi incorporada aos textos das constituições brasileiras na
condição de princípio constitucional (art. 11, §2º).
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fundamentais constitucionais do Estado não confessional. Há, ainda, a
questão laboral envolvida na discussão, uma vez que no feriado se obriga a
folga ao trabalho, independente do credo do empregado e do empregador,
já que ocorre por força legal.
Essa colisão decorrente da divergência entre o princípio da laicidade
do Estado e a instituição de feriados de natureza religiosa diverge do
ideal de identificação e valorização identitária, uma vez que é excludente
e seletivamente representativa. O resultado é o não atendimento às
necessidades sociais de naturalização e incorporação das diferenças inerente
a cada povo, prejudicando a memória social, as narrativas comunitárias e a
possibilidade de autoconhecimento da sociedade.

CONCLUSÃO
A frequente aludida crise da memória e da identidade não tem
fundamentos apenas no excesso de lembranças que se quer guardar ou
nas problemáticas advindas do esquecimento de um passado violento, mas
também nos fenômenos da sociedade supermoderna, que se autogoverna
pela velocidade e produção de espaços não identitários, pela intolerância
e não naturalização frente ao que se mostra divergente dos grupos (e
pensamentos) majoritários, pela tentativa de resolução dos problemas com
soluções de acordos suportáveis.
Advém disso a fragilidade da identidade, da não aceitação das
diferenças e da não naturalização dessas, que são inerentes à formação
identitária coletiva, constituída não apenas dos pontos que se perfilam
comuns, mas também daqueles que denotam a diversidade. As disposições
contrárias comprometem a significação e a valorização da própria sociedade,
devendo haver enfrentamento com o que causa estranhamento, com o que
gera de fato a não inclusão e o sentimento de não pertencimento.
A partir do que foi exposto, conclui-se que as datas comemorativas e
feriados são institutos representativos e afirmativos da identidade, devendo,
por esse motivo, figurar de forma inclusiva, objetivando valorizar o pluralismo
historicamente construído e selecionado da memória coletiva, a partir dos
elementos com os quais há identificação coletiva, ainda que nem todos esses
elementos não sejam a todos representativos (generalizadamente).
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As datas comemorativas de natureza religiosa são símbolos sociais
fundados na necessidade de pertencimento, representatividade, identidade
e memória, instituídos diante do que se seleciona enquanto relevante, por
meio do processo de memorialização. Os feriados de natureza religiosa,
como ora se apresentam, são excludentes, além de haver incompatibilidade
com o princípio constitucional fundamental da laicidade Estatal, pois são
seletivamente representativos, o que possibilita a existência de mais conflitos
sociais.
Não se pode desconhecer, porém, a possibilidade de refundamentação
valorativa, ou seja, a fuga da referência puramente vinculada a uma religião
para um patamar de natureza universal, tal qual ocorreu com o domingo,
constitucionalmente mais apropriado ao repouso semanal remunerado,
pois agora se trata de direito social já desprovido de seu caráter inicial de
dia de guarda, não mais havendo, juridicamente falando, valores religiosos
envolvidos.
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EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO EM TERRAS INDÍGENAS: UMA
ANÁLISE CONSTITUCIONAL À LUZ DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL E DA EXPERIÊNCIA LATINA
OIL EXPLORATION IN INDIGENOUS LANDS: CONSTITUTIONAL
ANALYSIS IN THE LIGHT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND
LATIN EXPERIENCE
Julianne Holder da Câmara Silva Feijó1
RESUMO
Não é de hoje que a presença de empreendimentos petrolíferos em terras de
vulnerabilidade socioambiental atormenta ambientalistas e lideranças indígenas por
toda a América Latina. A atividade ambientalmente impactante, e o choque cultural
que provoca pela atração populacional, tem gerado consequências desastrosas para
as comunidades indígenas que a recepcionam. Os resultados variam do extermínio
de comunidades inteiras à sua desestruturação social e econômica. Felizmente, a
política adotada pela Agência Nacional do Petróleo tem sido de evitar a concessão
de blocos exploratórios em terras indígenas, muito embora tenha permitido sua
aproximação demasiada, como ocorreu na décima rodada de licitações, em 2008.
O que se percebe é que a Constituição Federal permitiu a atividade minerária em
terras indígenas, desde que observados determinados requisitos, preestabelecidos
no intento de proteger os interesses das comunidades impactadas. Enquanto
não satisfeitos esses requisitos, temos por inconstitucional qualquer tentativa de
produzir petróleo em terras indígenas. Diante do exposto, o presente trabalho
analisará os requisitos constitucionais necessários à exploração petrolífera em terras
índias, principalmente acerca da consulta às comunidades impactadas, resgatando
a experiência de alguns dos países latinos que se aventuraram na empreitada, de
modo a demonstrar que o desenvolvimento sustentável, nas práticas da indústria,
somente será alcançado se efetivamente congregado seus três elementos basilares:
crescimento econômico, proteção ambiental e equidade humana. Esse terceiro
elemento, o humano, somente será atingido com a satisfação das necessidades dos
povos indígenas e a observância de seus direitos constitucionais.
Palavras-chave: Terras indígenas. Indústria do petróleo. Desenvolvimento
sustentável. Experiência Latino-Americana.
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ABSTRACT
It is not today that the presence of petroleum enterprises in environmental
vulnerability of land torments environmentalists and indigenous leaders throughout
Latin America. The environmentally impacting activity, and culture shock that
causes the population attraction, has generated disastrous consequences for the
indigenous communities. Results vary the extermination of entire communities
to their social and economic disruption. Fortunately, the policy adopted by the
National Petroleum Agency has been to prevent the granting of exploration blocks
in indigenous lands, although it allowed his approach too, as happened in the tenth
bidding round. What is noticeable is that the Constitution allowed the mining
activities in indigenous lands, provided they fulfill certain requirements, preestablished in an attempt to protect the interests of affected communities. While we
have not satisfied these requirements by unconstitutional any attempt to produce
oil in indigenous lands. Given the above, this paper will examine the constitutional
requirements for oil exploration on indigenous lands, especially about the
consultation with impacted communities, rescuing the experience of some of the
Latin countries that have ventured into contract, in order to demonstrate that
sustainable development in industry practices will only be achieved effectively
gathered his three basic elements: economic growth, environmental protection and
human equity. This third element, the human, would only be achieved with the
satisfaction of needs of indigenous peoples and respect their constitutional rights.
Keywords: Indigenous Lands. Oil industry. Sustainable development. Latin
American experience.

1 INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 operou uma revolução sem
precedentes no universo do direito indigenista pátrio ao abandonar o
vetusto paradigma de assimilação cultural, quando se compreendia que
o índio necessariamente deveria se civilizar, em abandono de sua cultura
tradicional, para se tornar um autêntico cidadão brasileiro.
A Carta estruturou um sólido sistema de proteção ao ser indígena
(art. 231), assegurando seus direitos originários sobre as terras que habitam
tradicionalmente, bem como o usufruto exclusivo dos recursos naturais
nelas existentes, além de proteger suas tradições, línguas e crenças, a fim de
promover sua reprodução física e cultural, tudo arrimado em um sistema
de proteção às minorias étnicas nacionais (art. 215, §1º) em virtude de
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sua participação na formação da identidade cultural do povo brasileiro,
constituindo nosso patrimônio cultural (art. 216).
No entanto, se garantiu tais direitos aos silvícolas2 também enumerou
como bens da União as jazidas, em lavra ou não, assim como os recursos
minerais, conduzindo à possibilidade de sobreposição de empreendimentos
econômicos ambientalmente impactantes em terras de vulnerabilidade
socioambiental.
Para que a exploração minerária, o que inclui a petrolífera, realizese em terras indígenas, o constituinte estipulou uma série de exigências
indispensáveis, dentre as quais a edição de legislação específica para
regular a matéria. De fato, essa regulação ainda não existe, o que obstaria
a realização das atividades nas áreas de ocupação indígena, muito embora
empreendimentos energéticos venham se aproximando demasiadamente
dos territórios tradicionais.
Com efeito, a décima rodada de licitações, promovida em 18 de
dezembro de 2008 pela Agência Nacional do Petróleo, apesar de não ter
ofertado blocos inseridos fisicamente nas terras indígenas, avizinhou-se de
forma considerável das comunidades Santana e Bakairi, no alto do Xingu,
Mato Grosso, região habitada por diversos grupos indígenas, tornando
inarredável os reflexos da atividade sobre as referidas comunidades, ao
mesmo tempo que não viabilizou qualquer medida mitigatória por não
existir uma sobreposição oficial entre o parque exploratório e as terras
indígenas, desonerando o processo de licitação do cumprimento dos
requisitos constitucionais.
Nesse contexto, o presente trabalho volta-se à análise jurídica da
questão da exploração de petróleo e gás natural em terras indígenas, sob a
perspectiva dos direitos consagrados pela Constituição Federal em prol de
sua reprodução física e cultural, ao mesmo tempo em que compreende essa
reprodução como parte inafastável da concretização do desenvolvimento
sustentável nas práticas da indústria energética. De fato, o conceito de
desenvolvimento sustentável correlaciona crescimento econômico, proteção
ambiental e equidade social, elevando o elemento humano (e seu bem-estar)

2

Sem negligenciar as diferenças conceituais existentes entre os termos índios, silvícolas, aborígenes,
autóctones, gentios, íncolas, dentre outras formas utilizadas para designar o indígena, utilizaremos
todas essas expressões como sinônimas, apenas para fins didáticos.
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à sustentáculo desse paradigma, sem o qual os outros dois elementos não
subsistiriam cumprindo sua finalidade de sustentabilidade.

2 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O ELEMENTO
CULTURAL
A partir da segunda metade do século passado, o homem, enfim,
compreendeu que a manutenção do sistema de produção e consumo
determinado pelo capitalismo selvagem, irresponsável e predatório, estava
consumindo os recursos naturais do Planeta, comprometendo seriamente a
sobrevivência futura da própria espécie humana, lançando as bases para o
surgimento do movimento ambientalista, correspondente às ações coletivas
voltadas à correção de formas destrutivas de relacionamento entre o homem
e o meio ambiente (BARRAL, 2006, p. 24), de forma a evitar a degradação
ambiental.
Estava lançada a dualidade de interesses aparentemente antagônicos:
a proteção ambiental, defendida por aqueles que haviam esgotado
suas próprias reservas naturais no processo desenvolvimentista; e o
desenvolvimento, pretendido pelas nações periféricas do eixo sul, ricas
em biodiversidade e ávidas por usufruí-las no afã de obter o tão sonhado
desenvolvimento econômico.
A Conferência de Estocolmo3 (Suécia, 1972) propugnava a
conciliação da proteção ambiental com o processo de desenvolvimento
(ecodesenvolvimento), até então inconciliáveis. Propunha uma mudança na
mentalidade e na conduta humana, dando ênfase ao importante papel da
reeducação ambiental e da adoção de práticas sustentáveis.
Foi em 1987, a partir do relatório Brundtland4, intitulado pela
Organização das Nações Unidas (ONU) de nosso futuro comum, que
o conceito de desenvolvimento sustentável ganha os contornos que
conhecemos hoje, se consolidando como “o desenvolvimento que responde
às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das

3
4

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano
O relatório foi fruto dos trabalhos da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
da ONU, encabeçados pela então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland.
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gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades”. O novo modelo
de desenvolvimento se ergue a partir da conciliação de três componentes:
o crescimento econômico, a preservação ambiental e a equidade social, seu
tripé de sustentação. A falta de qualquer desses elementos inviabilizaria a
concretização da sustentabilidade por ele propugnada. Percebe-se que já
nessa época o fator social se relacionava ao fator ambiental como forma de
se atingir a sustentabilidade (SANTILLI, 2005, pag. 31).
O trabalho desenvolvido pela ONU acabou por resultar na convocação
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
realizada em 1992, no Rio de Janeiro, Brasil, também conhecida como
Rio-92. Maior e mais importante Conferência acerca do meio ambiente já
realizada, a Rio-92 foi responsável pela disseminação entre as nações do
novo modelo de desenvolvimento (o sustentável) proposto pelo relatório
Brundtland, sendo responsável pela elaboração de importantes princípios
ambientais que deveriam ser assumidos e praticados pelos países, dentre os
quais se destaca o princípio do poluidor pagador, da solidariedade entre as
presentes e futuras gerações, e do licenciamento ambiental prévio em face
de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente.
Patrícia Borba Vilar (2008, pag. 26) chama a atenção para o fato de que,
já nessa época a Constituição Federal (CF) brasileira tentava conciliar, em
seu bojo, os valores, aparentemente antagônicos, do desenvolvimento com
o da proteção ambiental, tendo o Texto Maior inserido o desenvolvimento
como um dos objetivos da República Federativa do Brasil (art. 3, II), ao
mesmo tempo em que enquadrava a defesa do meio ambiente como um dos
princípios da ordem econômica e financeira, almejando assegurar a todos
uma existência digna, conforme os ditames da justiça social.
A noção de desenvolvimento sustentável, cunhada a partir do relatório
Brundtland, ostenta raízes nitidamente antropocêntricas, objetivando um
desenvolvimento arrimado não só na sustentabilidade ambiental, mas,
sobretudo, na satisfação das necessidades prementes do ser humano, o que
envolve a proteção e implementação de todos os direitos fundamentais do
homem (SÉGUIN, 2006, p. 137.), percebendo-se a íntima relação existente
entre o desenvolvimento sustentável e a dignidade humana (SANTOS,
2011, p. 32.).
Foi então que Amartya Sen introduziu uma inovadora perspectiva
acerca do desenvolvimento, no qual aborda o fator econômico como algo
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO EM TERRAS INDÍGENAS: UMA ANÁLISE CONSTITUCIONAL À LUZ DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA EXPERIÊNCIA LATINA

| 627

puramente instrumental, o meio, e não o fim do desenvolvimento em si
mesmo. Para Amartya Sen, desenvolvimento significa um processo de
ampliação das liberdades reais que uma pessoa desfruta, consistindo na
eliminação de qualquer forma de privação da liberdade que possa limitar
as possibilidades e oportunidades da pessoa (SEN, 2010, pag. 16.), dando
especial atenção às liberdades individuais do ser humano, encarando-as
como uma forma de ampliação de suas possibilidades de vida.
Quando aflorou no cenário internacional a preocupação com
a dignidade humana e com a igualdade substancial, reconhecendo a
necessidade de proteger e assegurar direitos às minorias, época coincidente
com o processo de redemocratização brasileira (SANTILLI op. cit., p. 31),
os indígenas e outras comunidades tradicionais vislumbraram a chance de
sair da invisibilidade com que foram tratados por tantos séculos, acabando
por ganhar voz e força política a ponto de realizar uma transformação sem
precedentes na história constitucional do País.
Com efeito, a Constituição de 1988 abandonou o vetusto paradigma
da assimilação e incorporação progressiva do índio ao nosso modus vivendi
(SANTOS FILHO, 2006, pag. 46), dominante desde a colonização portuguesa.
Garantiu-se ao índio o direito de continuar sendo índio e de reproduzir
sua cultura, assegurando um sólido sistema de proteção aos seus direitos e
interesses, superando, definitivamente, e ao menos juridicamente, a usual
política de imposição e dominação cultural herdada dos colonizadores.
Nesse particular, frise-se que, na perspectiva de Amartya Sen,
eliminar as formas de privação da liberdade engloba qualquer tipo de
intolerância e repressão, mormente a intolerância cultural, onde um grupo
dominante impõe ao dominado a reprodução de sua cultura em detrimento
das existentes, que acabam por sofrer uma verdadeira desagregação
estrutural e gradativo desaparecimento. Por século foi o que se observou
com as comunidades indígenas e afro-descendentes. Daí a conexão da
redemocratização do País, que possibilitou o reconhecimento e proteção à
diversidade cultural brasileira, com as proposições de Sen de eliminar as
formas de privação da liberdade, ou seja, no caso indígena, de eliminar a
intolerância cultural.
Com efeito, somente permitindo a esses grupos a reprodução de sua
cultura histórica é que se poderia falar em materialização da dignidade
humana em seu favor (DANTAS, 2007, pag. 103), sendo a imposição da
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cultura ocidental capitalista uma forma de dominação opressiva que não
poderia mais existir em uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo
maior do constitucionalismo pós-moderno.
Daí porque o elemento cultural é inafastável do processo sustentável
desenvolvimentista. Daí porque grandes empreendimentos econômicos
não devem unicamente se preocupar em proteger o meio ambiente de suas
atividades insalubres, observando a legislação ambiental e atuando de forma
preventiva, devendo, sobretudo, como forma de se atingir a sustentabilidade,
assegurar a inserção do elemento sócio-cultural nas práticas de manejo
ambiental. Aqui se insere a problemática da presença IPGN em terras de
vulnerabilidade socioambiental, tal como as indígenas.
Como é cediço, a IPGN apresenta alto risco de impacto ambiental,
sendo uma indústria extremamente poluente, colocando em risco não só
o ecossistema no qual contata como também a população dos arredores
de suas instalações. Entretanto, apesar de sua potencialidade poluidora, é
responsável pela satisfação de uma grande necessidade do mundo moderno:
a energética. O ser humano, na maioria dos rincões do Planeta, não dispensa
mais o uso de alguma forma de energia, sendo os combustíveis de origem
fóssil os mais consumidos, restando inquestionável sua essencialidade e
importância na contemporaneidade.
A problemática surge quando se constata a presença de
hidrocarbonetos em território indígena, que, em regra, tratam-se de áreas
com grande riqueza ambiental, dado que os silvícolas são povos da floresta,
que desenvolveram historicamente uma relação intensa com o meio biótico,
estruturando nele todo o seu sistema econômico e cultural.
A presença de uma indústria excessivamente poluente, a atração de
mão de obra e de outros empreendimentos adjacentes podem comprometer
decisivamente o estilo de vida tradicional dos povos impactados. Não
só a poluição ambiental se torna fator preocupante como também a
desestruturação do sistema cultural secular pelo massivo contato com o
homem branco e pela desordenada inserção do aborígene no modo de vida
capitalista.
Diversos países latino-americanos se lançaram há décadas na
exploração petrolífera e gaseifica em territórios indígenas, como se verá
detalhadamente em capítulo específico, os resultados foram desastrosos,
comunidades tribais inteiras foram dizimadas ou drasticamente reduzidas.
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O problema se agrava, no caso brasileiro, por ser a Amazônia legal, local
de maior concentração índia do País, fortemente propensa à concentração
petrolífera, uma vez que em sua geologia encontram-se grandes bacias
sedimentares, condição necessária para a existência de hidrocarbonetos.
Os demais países latinos que possuem sua parcela de floresta
Amazônica prospectam nela o combustível fóssil há décadas. O Brasil,
felizmente, e graças à política preservacionista da nossa Agência Reguladora,
reluta em produzir petróleo em terras indígenas (TI), muito embora os
campos exploratórios venham delas se avizinhando de forma preocupante.
O confronto entre a necessidade energética e o direito dos índios
sobre as terras que habitam e a preservação de sua organização sociocultural
é questão latente e delicada, devendo ser analisada com acuidade e
seriedade, de forma a compatibilizar a atividade petrolífera aos contornos
de um desenvolvimento sustentável, conciliando a satisfação da necessidade
energética mundial com o direito de uma minoria, já tão fragilizada, em ter
sua cultura, tradições e habitat natural preservados.

3 PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL EM TERRAS
INDÍGENAS: O DESAFIO DA SOBREPOSIÇÃO
Em 2010, os holofotes da comunidade internacional concentraramse no Equador e no seu Presidente Rafael Correa, que fechou uma parceria
com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), cujo
objetivo central consistia em deixar debaixo da terra cerca de 846 milhões
de barris de petróleo, 20% das reservas do País, localizados nos campos
Ishpingo, Tambococha e Tiputine, situados em uma área de alta sensibilidade
socioambiental, o Parque Nacional do Yasuní5. A idéia era preservar as
culturas indígenas locais, bem como os recursos naturais de Parque e, de

5

Em contrapartida pela não exploração do Yasuní, o Equador exigia uma indenização de cerca de 3,6
bilhões de dólares, 50% do que o país lucraria caso a exploração fosse engendrada. Países como a
Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Holanda e Noruega comunicaram seu apoio ao projeto.
O acordo fora assinado em 03 de agosto de 2010 no Ministério das Relações Exteriores do Equador,
visando a criação do fundo Yasuní-ITT a ser investido na conservação do próprio Parque, em
projetos sociais e energéticos. De lá para cá, o Equador acabou não reunindo o aporte financeiro
desejado, conduzindo ao abandono do inovador projeto.
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quebra, evitar a emissão de gases poluentes na atmosfera (FEIJÓ, 2014, Pag.
64).
A iniciativa inovadora do país latino fora festejada e recebida com
entusiasmo pelos organismos ambientais de todo o Planeta, entretanto,
o próprio Presidente Correa, reeleito em 2013, anunciou recentemente a
retomado dos planos de exploração do referido Parque, tendo em vista não
ter logrado êxito em obter o apoio financeiro pretendido, trazendo à baila
o fantasma da degradação ambiental e cultural de uma área riquíssima em
biodiversidade.
O interessante é que o próprio Equador já sentiu na pele os
efeitos ruinosos da exploração petrolífera em áreas de vulnerabilidade
socioambiental, observando o total desaparecimento da tribo amazonense
Tetete e a drástica redução da população pertencente à tribo Cofane, de
15.000 para 300 indivíduos (FEIJÓ, 2010, A-2, pag. 11).
No caso brasileiro, a questão da presença da Indústria do Petróleo
e Gás Natural (IPGN) em terras índias é um problema iminente, dado
que a maior parcela das comunidades indígenas se concentra, hoje, nas
Regiões Norte e Centro-Oeste do País, principalmente na Amazônia legal6,
onde grandes bacias sedimentares compõem a geologia, sendo, portanto,
propensa à formação de jazidas petrolíferas em seu subsolo. O potencial
produtor da Amazônia, evidenciado pela grande quantidade de países
latinos que nela prospectam petróleo há décadas, culminou em diversos
certames licitatórios promovidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) com a finalidade de conceder suas terras
para pesquisa e lavra de hidrocarbonetos.
Muito embora a ANP nunca tenha ofertado blocos inseridos em
terras indígenas, na 10ª rodada licitatória, os campos concedidos se
avizinharam de forma preocupante. O fato é que os blocos nominados
PRC-T-121, PRC-T-122 e PRC-T-123, situados no alto do Xingu, Mato
Grosso, arrematados pela Petrobrás, encontram-se nos limites das terras
6

A Amazônia legal é uma área que engloba dez Estados brasileiros pertencentes à Bacia
Amazônica e, consequentemente, possuem em seu território trechos de Floresta Amazônica.
Segundo o novo Código Florestal, Lei 12.651/2012, (art. 3, I), a atual área de abrangência da
Amazônia legal corresponde aos Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá
e Mato Grosso, e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de Tocantins e Goiás,
e ao oeste do meridiano de 44° W do Estado do Maranhão. Na Amazônia legal residem 55,9% da
população indígena brasileira, distribuídos em 80 etnias diferentes.
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indígenas de Santana e Bakairi (FEIJÓ, 2010, A-1, Pag 02). Não obstante
os blocos se situem externamente aos territórios indígenas, tendo o órgão
ambiental competente se manifestado pela viabilidade da concessão7, há de
se considerar que as atividades produtivas da indústria causarão impactos
diretos nas comunidades em virtude da excessiva proximidade entre os
blocos e os territórios tradicionais.
Nesse aspecto, o fracasso do pacto firmado entre o Equador e as
Nações Unidas nos faz questionar se a problemática algum dia terá uma
efetiva solução que favoreça os interesses socioambientais, ou se o esmagador
poder econômico continuará a prevalecer sem qualquer responsabilidade
ambiental e social.
É necessário estruturar um modelo exploratório socioambiental
responsável, sempre voltado para a proteção do ecossistema e dos direitos
fundamentais das populações tradicionais de terem suas terras, cultura e
tradições resguardadas, dando perpetuidade ao seu estilo de vida tradicional.
3. 1 A questão jurídica
Reconhecendo a diversidade cultural brasileira e a necessidade de
proteger os interesses de diversos grupos formadores da identidade cultural
do povo brasileiro, a Constituição de 88 estruturou um sólido sistema
de preservação da singularidade étnica e cultural indígena (art. 231),
reconhecendo o direito originário dos índios sobre as terras que habitam
de forma tradicional, bem como o usufruto exclusivo dos recursos naturais
presentes nos lagos, rios e no solo, de modo a garantir seu bem estar, através
de sua reprodução física e cultural.
No entanto, a própria Constituição prevê como bens da União as
jazidas, em lavra ou não, bem como os potenciais de energia hidráulica e
os recursos minerais (art. 20, IX) para fins de aproveitamento (art. 176),
possibilitando a exploração minerária, ou de recursos naturais e potenciais
hidrelétricos em suas terras, desde que observados requisitos específicos
(art. 231, §3º), deixando a regulamentação da matéria para o legislador
7

Consultar o parecer exarado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), acerca dos blocos
a serem licitados no Estado do Mato Grosso em virtude da 10ª rodada de licitação, disponibilizado
pela ANP em: <http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/diretrizes_ambientais/Parecis/Parecer_
MT.pdf>. Acesso em: 28 março. 2015. O referido documento traz vários mapas da região, donde
salta aos olhos a proximidade dos blocos ofertados com as terras indígenas de Santana e Bakairi.
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ordinário (art. 176, §1º) que, vergonhosamente, nessas quase três décadas de
Constituição Democrática, ainda não satisfez as exigências constitucionais,
perdendo-se entre infindáveis projetos de lei que sempre acabam esquecidos
ou arquivados.
Ressalte-se a completa ausência de regulamentação da atividade
petrolífera em terras indígenas, existindo apenas projetos de lei, ainda em
trâmite pelas Casas Legislativas, que disciplinam a atividade mineraria
lato sensu em território índio, negligenciando a efetiva regulamentação da
presença petrolífera, que indiscutivelmente exige uma disciplina própria,
em virtude de suas especificidades e peculiaridades.
Registre-se que na versão original, o projeto de lei oferecido pelo
Deputado Eduardo Valverde8 previa sua aplicação à exploração de petróleo
e gás (art. 67), entretanto, em emenda posterior, excluiu tal dispositivo por
entender que a atividade hidrocarbonífera necessita de regulação específica.
A decisão, entretanto, nos conduz à estaca zero.
Observe que a Norma Constitucional do art. 176, §1º, exige uma lei
específica que regule a exploração de recursos minerais e o aproveitamento
dos potenciais de energia hidráulica em terras indígenas, não podendo,
tais empreendimentos, ser desenvolvidos enquanto não editada a referida
regulamentação exigida pela Constituição (SOUZA FILHO; ARBOS,
2015, Passim). O art. 176, §1º, se trata, pois, de uma norma constitucional
de eficácia limitada, utilizando a cediça classificação estruturada por
José Afonso da Silva9, dependente de uma norma ulterior que complete
sua eficácia e aplicabilidade, sem a qual restará inviabilizada em face da
8

9

A proposta que tramita hoje na Câmara dos Deputados (PL 1.610/96), e que se destina a tratar
especificamente da questão mineraria em terras índias, foi iniciada pelo Senador Romero Jucá e,
tendo sido aprovada na respectiva Casa Legislativa, seguiu à Câmara dos Deputados, onde tramita
a mais de 10 anos. Em 2007, foi substituída por uma proposta do Governo, quando, então, fora
instituída uma comissão especial para analisar o assunto, tendo sido, simplesmente, abandonada
a discussão acerca do Estatuto das Sociedades Indígenas (PL 2.057), que também intentava
regular a questão da mineração. Passado alguns meses, já em 2008, a comissão apresentou uma
contraproposta substitutiva, encabeçada pelo seu então relator, o Deputado Eduardo Valverde.
José Afonso da Silva estrutura as normas constitucionais, segundo seu grau de eficácia, em três
grupos: As normas de eficácia plena (aptas a produzir a plenitude de seus efeitos de imediato);
as normas de eficácia contida (normas que, apesar de nascerem aptas a produzir seus efeitos de
imediato podem ter seu alcance restringido através de legislação ulterior); e as normas de eficácia
limitada (normas que somente terão sua eficácia completa a partir de uma regulação legal posterior,
exigida pela Constituição). Vide: Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,
2008. Passim.
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inexistência da legislação específica. Agir de outra forma seria flagrantemente
inconstitucional.
Outros requisitos ainda foram exigidos pela CF para fins de exploração
de recursos minerais em TI, tais como a oitiva10 da comunidade impactada
e autorização do Congresso Nacional, bem como sua participação nos
resultados da lavra, tudo na forma da lei (que ainda não existe!). Novamente
esbarramos na exigência constitucional da edição de legislação voltada à
regulação da mineração em terras indígenas como algo indispensável para
sua concretização.
Saliente-se, por pertinente, que a Constituição apenas falou em
exploração de recursos minerais, sem mencionar especificamente a questão
do petróleo. Sendo o petróleo um recurso mineral, pensamos estar autorizado
pela Carta Maior o referido empreendimento, desde que observados os
requisitos constitucionais (lei específica, autorização do Congresso, oitiva
da comunidade e sua participação nos resultados da produção).
Todavia, em não tendo legislação específica, mesmo que o PL da
mineração fosse, porventura, editado, não se aplicaria expressamente aos
empreendimentos petrolíferos, pois atualmente resta obstado qualquer
forma legítima de exploração de petróleo e gás natural em terras indígenas.
Se faz indispensável uma lei específica para os hidrocarbonetos, dado a
complexidade de sua produção.
De fato, é política da ANP a não concessão de blocos exploratórios
em áreas vulneráveis, tais como as terras indígenas. No entanto, as rodadas
de licitação, cada vez mais, avizinham-se das comunidades silvícolas, fato
inevitável frente à realidade amazônica: grande potencialidade produtora
sobreposta à maior concentração de povos indígenas no País.
O que se deve ter em mente ante ao inevitável choque de interesses
é a necessidade de se estruturar um modelo exploratório socioambiental
responsável, ainda que oficialmente os blocos concedidos não estejam

10

Ressalte-se que a Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) – Convenção
sobre povos indígenas e tribais em países independentes, incorporada ao ordenamento brasileiro
através do Decreto 5.051 de 2004, também consagra a consulta prévia como direito das comunidades
impactadas pela presença de empreendimentos econômicos em suas terras. Também a Declaração
da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas assevera a necessidade de realizar um processo
consultivo às comunidades indígenas antes da realização de qualquer empreendimento econômico
em suas terras.
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inseridos em terras indígenas, mas delas se aproximem demasiadamente, de
modo a preservar os interesses das comunidades impactadas, protegendo
sua biodiversidade, seus hábitos e costumes, obstando que aconteça no
Brasil a degradação das comunidades indígenas, sofrida pelos demais países
latinos que se aventuraram na exploração de petróleo e gás em áreas de
vulnerabilidade socioambiental, conforme relataremos a seguir.
De fato, o desenvolvimento sustentável, tão alardeado pelo poder
público, pela mídia e pelas organizações da sociedade civil, somente
será alcançado se as atividades de grande impacto ambiental e social
efetivamente se empenharem em promover o tripé crescimento econômico/
proteção ambiental/equidade social. Não se pode priorizar um ou outro
elemento do conceito de desenvolvimento sustentável. Não adianta crescer
economicamente e se preocupar com políticas ambientais se se descurar do
terceiro elemento: o humano.
O desenvolvimento sustentável possui, impregnado em seu conceito,
forte carga antropocêntrica. O fim maior desse modelo de desenvolvimento
(o sustentável) é o bem-estar da pessoa humana, garantindo sua dignidade
e desenvolvimento, inclusive das futuras gerações. Dessa forma, para que
efetivamente se alcance a sustentabilidade, deve-se integrar às preocupações
da indústria o cumprimento dos direitos constitucionais das comunidades
indígenas impactadas, satisfazendo suas necessidades e cumprindo uma
função social dentro da comunidade.
3.2 A (desastrosa) casuística Latino-Americana
A grande apreensão acerca da exploração de petróleo em terras
indígenas liga-se às consequências nocivas inevitáveis que a presença
da indústria trará à comunidade afetada. De fato, um estudo (ROLDÁN,
2008) realizado na Colômbia, que teve por objeto os impactos decorrentes
da prospecção petrolífera em terreno indígena no país, aponta para uma
cadeia irreversível de implicações negativas sofridas pelas comunidades
impactadas.
A partir do momento em que uma empresa petrolífera se instala em
uma dada área, ainda que para uma singela pesquisa de campo, uma série de
medidas hão de ser tomadas, como a construção de infra-estrutura e abertura
de vias de acesso e escoamento, que implicam em desmatamento e poluição
sonora, sem contar no trânsito de veículos e no incentivo à imigração e
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à colonização por pessoas civilizadas, intervindo no habitat natural da
comunidade índia, causando pressão sobre os recursos naturais locais e
forçando um choque cultural irreversível, com alteração e abandono dos
sistemas tradicionais de produção, monetarização da economia tradicional,
desorganização social, desvalorização do poder tradicional e dependência
econômica (VALLE, 2008).
De fato, no Equador as tribos indígenas vêm há muito sofrendo os
impactos funestos da presença de petroleiras que atuam em suas terras.
Por volta da década de 70, a Texaco se instalou no norte da Amazônia
equatoriana, onde prospectou petróleo por mais de 25 anos. Estima-se
que, dentre os impactos produzidos por essa exploração, cerca de 800.000
hectares de floresta foram desmatados e 300.000 barris de óleo derramados
na selva amazônica. Além disso, a empresa verteu água contaminada por
resíduos tóxicos nos igarapés dos afluentes do Rio Aguarico, contaminando
águas utilizadas para banho, pesca e consumo doméstico, acabando por
desenvolver variados tipos de câncer e irritações cutâneas na população
diretamente afetada (FIGUEROA, 2006). A empresa também foi responsável
por trinta importantes derramamentos do oleoduto Trans-equatoriano, que
despejou 16,8 milhões de galões de petróleo no ecossistema (FIGUEIROA,
op. cit.)11.
Ainda se evidencia que os testes sismológicos causam grande prejuízo
à fauna e à flora da região, afugentando a caça e a pesca, gerando temor nas
populações indígenas e profanando lugares sagrados. De fato, tal quadro
fora vivenciado na prática pelos indígenas brasileiros, quando, em 1981, a
Estatal francesa Elf-Aquitaine firmou contrato de risco com a Petrobrás,
objetivando a exploração de hidrocarbonetos no território indígena SateréMawé (divisa entre os estados do Amazonas e do Pará), provocando
inúmeras mortes e mutilações nos índios, além de prejuízos ao ecossistema
11

Com a consolidação do movimento indigenista no Equador, as organizações indígenas e de colonos
passaram a denunciar os impactos produzidos pelas empresas petrolíferas em suas terras, não
só de ordem ambiental, mas, sobretudo, social, por provocar a desestruturação da cultura e da
economia local, exigindo do governo uma mudança nas políticas e práticas do setor. O resultado
foi a impetração de uma ação de reparação contra a Texaco, em 1993, promovida por 15 líderes
de diferentes comunidades indígenas (Siona, Secoya, Cofán, Huaorani, Kichwas, dentre outras),
representando mais de 30 mil indivíduos lesados pelas atividades da empresa. A ação se arrasta por
mais de uma década, sem apresentar solução até os dias de hoje. Frise-se que atualmente a referida
ação indenizatória corre contra a Chevron, uma vez que a mesma incorporara a Texaco. Maiores
detalhes: Consultar: SILVA, 2008.
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local, em virtude da detonação de cargas de dinamite necessárias à realização
dos testes sísmicos.
Além disso, a poluição sonora produzida em decorrência das explosões
espalhou o pavor pela comunidade e comprometeu demasiadamente a caça,
prejudicando a dieta habitual dos silvícolas e desestruturando o ecossistema
local, daí em diante a economia de subsistência entrou em colapso. Até hoje
os Sateré-Mawé enfrentam sérios problemas de subnutrição, ocasionados
não só pela intervenção perniciosa da empresa francesa, mas também pela
corrida da borracha. A luta dos Sateré-Mawé contra a petrolífera francesa
resultou na retirada da empresa, provavelmente por ter constatado que não
havia petróleo no local, e no pagamento de uma modesta indenização à
tribo.
Um estudo realizado no Equador (FIGUEROA, op. cit., pag. 72) revela
o quanto a população local se prejudicou em decorrência da exploração
petrolífera em suas terras, constatou-se que as mulheres das comunidades
próximas aos poços e às estações petrolíferas apresentaram, com maior
frequência, fungos na pele, dores de cabeça e de garganta, gastrite, diarréia,
cansaço, irritação no nariz e nos olhos e, o que é pior, apresentaram um
risco de aborto espontâneo 150% maior que as mulheres que vivem em
comunidades não contaminadas. A população no geral apresentou uma
propensão, mais alta do que o padrão comum, para desenvolver câncer de
fígado, laringe, pele, estômago e linfoma.
Além dos males ocasionados à saúde dos índios, outro importante
impacto se revela preocupante: a intensificação da convivência com o homem
branco. Como mencionado alhures, vias de acesso e escoamento hão de ser
abertas, a necessidade de mão-de-obra atrairá fluxo migratório que povoará
a região, até então de vida selvagem, acarretando consequências inevitáveis
e irreversíveis à comunidade atingida.
É o que demonstra a história do povo Panará, os chamados índios
gigantes, habitantes do norte do Mato Grosso, que foram drasticamente
afetados pela construção da BR-163, rodovia Cuiabá-Santarém, que cortava
ao meio seu território. Os impactos sofridos pela tribo, além da prostituição
e do alcoolismo, levaram quase ao seu total desaparecimento, em virtude
de epidemias de sarampo, gripe e diarréia. Somado a isso, ainda se viram
despojados de suas terras quando a FUNAI os transferiu para o Parque
Indígena do Xingu, lar dos Kayapós, inimigos tradicionais dos Panarás.
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Com efeito, esse foi o quadro visualizado pela etnia Yanomami, que
se viu desestruturada socialmente em face da intensa convivência com o
homem civilizado. Novamente o governo militar, impulsionando o seu Plano
de Integração Nacional (PIN), deu início à construção da Perimetral Norte
(1973-1976), BR-210, rodovia que transpassa os territórios de variadas tribos
indígenas pertencentes à etnia Yanomami, sem, contudo, providenciar um
sistema de proteção e assistência às comunidades afetadas. Somado a isso,
os Yanomami ainda viram suas terras invadidas por garimpeiros, cobiçosos
de suas ricas jazidas de ouro e cassiterita. O resultado foi a dizimação da
população indígena, não só pelos constantes embates com os garimpeiros,
mas, sobretudo, por surtos de sarampo, tuberculose e malária, decorrentes
do intenso contato com o homem branco.
Toda essa problemática que envolve uma exploração de hidrocarbonetos
em território indígena deve ser considerada na oportunidade da feitura do
estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental (EIARIMA), mais precisamente, deve ser objeto de um laudo de compatibilidade
sociocultural. Antes de ser dado início às atividades da cadeia produtiva de
petróleo e gás, o licenciamento ambiental deve abarcar não só as questões
de praxe, acerca das pressões da indústria sobre o bioma e a conservação
dos recursos naturais, como também deve analisar escrupulosamente os
impactos que serão produzidos sobre as populações nativas.
Faz-se extremamente necessária uma reformulação nas práticas
da indústria, de forma a compatibilizar a inquestionável necessidade
energética mundial com a preservação do meio ambiente, ainda mais
necessário à manutenção da vida humana no planeta Terra, e os interesses
de comunidades que vivem um estilo de vida tradicional, dissociado da
sociedade envolvente e que podem ser completamente desestruturadas em
suas matizes culturais e sociais em decorrência da atuação irresponsável de
grandes empreendimentos econômicos em suas terras, aliada à negligência
do ente público em tutelar seus interesses mais relevantes.
Despertando para essa problemática foi que algumas empresas
atuantes no setor energético passaram a adotar novos padrões de exploração
petrolífera, baseados em políticas sociais e ambientalmente responsáveis,
estruturando um verdadeiro regime exploratório ecoeficiente, tornando-se
líderes no gerenciamento em áreas de vulnerabilidade socioambiental.
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Um desses exemplos salutares é a empresa espanhola Repsol YPF,
atuante no bloco 16 do Parque Nacional do Yasuní, no Equador, onde vivem
tribos indígenas em estado de isolamento, como os Huaorani, Tagaeri e
Taromenane. Ao assumir o bloco, em 1996, a Repsol desenvolveu um modelo
ecologicamente saudável de exploração, tornando-se líder no gerenciamento
da produção de óleo em áreas ecologicamente e culturalmente sensíveis.
Suas operações se baseiam em valores como o respeito ao meio
ambiente e às culturas locais, a observância da legislação nacional e
internacional aplicáveis, realização de monitoramento contínuo da área
a fim de garantir que eventual problema seja de imediato contornado,
prevenção contra contaminações em toda a cadeia produtiva, além de
manter um constante diálogo com as comunidades nativas acerca das
questões mais relevantes atinentes ao seu programa de gerenciamento
ambiental. A empresa, ainda, esforça-se na tentativa de diminuir ao máximo
os riscos inerentes às atividades, construindo passagens de dutos e cabos
por vias subterrâneas, instalações construídas de forma otimizada, segundo
especificações offshore12, com perfurações de poços direcionais e horizontais,
reduzindo em muito a superfície florestal ocupada pelas atividades (LEYEN,
2008, pag. 57).
A Repsol ainda se empenha em projetos sociais, tais como programas
educacionais com professores indígenas, em sistema bilíngue, criação de um
centro de saúde, fornecimento de moradias para as comunidades e vídeos
educativos sobre os costumes das tribos locais. Muito embora pareça louvável
e um exemplo a ser seguido, as boas intenções da petrolífera espanhola não
impedem o pior dos efeitos produzido nas populações indígenas: a perda da
identidade étnica e cultural da comunidade.
A presença da empresa gerou a perda da economia tradicional de
trocas e de subsistência, os indígenas passaram a trabalhar na companhia,
adquirindo poder aquisitivo e inserindo-se cada vez mais na economia de
mercado e de consumo; passaram a ingerir bebidas alcoólicas e a residir
em casas construídas pela petroleira, aglomerando-se desordenadamente
às margens da via Maxus, intensificando demasiadamente o desmatamento
da área. Além disso, a construção do referido logradouro, visando o acesso

12

Exploração de hidrocarbonetos em águas profundas e ultra profundas.
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à região e o escoamento da produção, acabou por facilitar a extração
clandestina de madeira e outros recursos naturais das terras indígenas.
O alto nível de dependência dos huaorani para com a Repsol se
tornou preocupante a partir do momento que todo o sistema produtivo da
comunidade se alterou, até a caça fora preterida em favor dos alimentos
industrializados, inclusive a companhia tem prestado apoio assistencial
e sanitário à população. Resta-nos indagar o que será da tribo quando a
empresa não mais tiver interesse em continuar prospectando no Yasuní.
A adoção de práticas ecologicamente saudáveis e de uma política
assistencialista e de boa convivência com os índios não resolve o problema
da exploração petrolífera em áreas socialmente sensíveis. No caso do Brasil,
a existência de uma política indigenista que assegura aos autóctones a posse
exclusiva de suas terras e recursos naturais tem razão de existir unicamente
em virtude da preservação de sua continuidade étnica e cultural, e o contato
intenso com a indústria do petróleo destrói todas essas possibilidades
de manutenção de seu modo de vida conforme as tradições e costumes
seculares.
Outro bom exemplo de reformulação nas práticas da indústria
petrolífera a fim de conciliá-la com a sobreposição em terras indígenas é o
caso do campo de Camisea, zona leste dos Andes peruanos, região de alta
sensibilidade ambiental e antropológica em face do vale de Urubamba, rico
em biodiversidade e berço de antigas comunidades nativas, como os povos
Nahua, Kirineri e Nanti, que se reúnem na reserva Nahua-Kugapakori.
Dentre as ações que o consórcio Shell-Mobil adotou em Camisea,
destaca-se a adoção do padrão offshore de produção, com entrada e saída de
pessoal da base de operação estritamente controladas, impossibilidade de a
área ser cruzada por estradas (para tanto, todo o espaço em torno do campo
é encarado como oceano) e eliminação dos resíduos da indústria off-sito.
Foi adotado um código de relacionamento com as comunidades locais, um
verdadeiro guia de comportamento dos trabalhadores dentro da reserva,
elevando os indígenas à categoria de donos da terra e anfitriões do projeto.
Também a Petrobras Energia (PESA), operadora do bloco 31 no
Equador, vem inovando em matéria de gestão socioambiental, a fim de
compatibilizar as atividades da cadeia produtiva com a sensibilidade
do Parque Nacional do Yasuní, onde se encontra 70% do bloco. Após a
aquisição, em 2003, da empresa argentina Perez Companc, que atuava na
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região, a Petrobras teve que reformular toda a política exploratória utilizada
até então pela sua antecessora para que obtivesse do Governo equatoriano
a licença ambiental para produzir petróleo nos campos de Apaika e Nenke,
no Yasuní.
O novo projeto se apóia nos fundamentos da ecoeficiência, redução
do desperdício de recursos e na necessidade energética, propondo a
concretização das seguintes mudanças: instalações dos centros de operações
fora do Parque, uso de oleodutos enterrados, não-construção de vias de
acesso para veículos, acesso aos poços de exploração e de produção por
helicópteros, revegetação da área, a ser promovida após a conclusão da
construção da infra-estrutura, abandono dos planos originais de construção
de uma ponte sobre o Rio Tiputini e de sua utilização nas atividades da
indústria.

CONCLUSÕES
A problemática da sobreposição de empreendimentos petrolíferos
em terras indígenas é questão delicada que precisa ser encarada à luz do
desenvolvimento sustentável, tendo em vista a relevância da indústria para
a realização da matriz energética brasileira, altamente dependente dos
combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que constitui uns dos segmentos
econômicos mais impactantes à biodiversidade, não só em razão da
poluição que lhe é inerente, mas pelas consequências desastrosas que pode
proporcionar quando em contato com comunidades que vivem um estilo de
vida tradicional, tais como as populações indígenas.
Atenta a essa questão, a Constituição Federal de 88 estruturou um
sólido sistema de proteção à diversidade cultural brasileira, reconhecendo
e assegurando a reprodução física e cultural dos povos indígenas, de modo
a lhes garantir a dignidade. Dessa forma, estipulou uma série de requisitos
necessários a fim de que se realize a exploração minerária (incluindo a
petrolífera) em terras índias, de modo a preservar seus interesses. Somente
conjugando esses requisitos constitucionais é que estaríamos diante de um
verdadeiro desenvolvimento sustentável nas práticas da indústria petrolífera.
O elemento humano (equidade social) não pode ser descurado,
somente com a observância dos três componentes do desenvolvimento
sustentável, a saber: crescimento econômico, proteção ambiental e equidade
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social, é que teríamos uma verdadeira sustentabilidade nas práticas da
indústria. Garantir o bem-estar de comunidades vulneráveis deve traduzir
um dos objetivos do setor, o que somente se atingiria com a satisfação de
suas necessidades e de seus direitos constitucionais.
Dentre os requisitos, temos a exigência de lei específica, que ainda
não fora providenciada, restando atualmente impossibilitada à exploração,
dado que a exigência se trata de norma constitucional de eficácia limitada,
necessitando ser completada para ser efetivada. Ainda concluímos pela
inaplicabilidade do projeto de lei (PL 1.610/96) à regulação da atividade
de prospecção de petróleo e gás em terras indígenas, uma vez que regula a
mineração lato sensu em terras índias, tendo excluído expressamente sua
aplicação à atividade petrolífera, não existindo atualmente qualquer projeto
em tramitação que a discipline.
Diante da aproximação cada vez maior entre os blocos exploratórios
e as terras indígenas, ainda que não sobrepostas, sugerimos às empresas
a necessidade de se estruturar um modelo de exploração socioambiental
responsável, de modo a aliar os três elementos do desenvolvimento
sustentável: crescimento econômico/proteção ambiental/equidade social.
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RESUMO
Esta pesquisa analisa a existência de diferenças na consecução dos direitos culturais
por parte da Alemanha e do Brasil e experiências consideradas relevantes que possam
subsidiar reflexões para o aprimoramento de políticas culturais. A tradição federal
alemã, mesmo em períodos de maior centralização e “investimento ideológicocondicionado” no campo da cultura, reconhecia e valorizava a descentralização.
Nesse país, a maior parte das atribuições e investimentos são de ordem dos estados
e municípios, competindo à União a tarefa de integração cultural entre a Alemanha
e a comunidade internacional. Ao contrário, a tradição brasileira, mesmo em
períodos de maior descentralização, ainda possuía a União como principal “ator”
no fomento cultural em que as diretrizes e estratégias de políticas culturais são
elaboradas pelo Ministério da Cultura. Este trabalho é em grande parte uma análise
documental do compendium de políticas culturais na Alemanha, elaborado pela
União Européia, e apresenta considerações sobre algumas legislações específicas.
Palavras-chave: Cultura. Federação. Alemanha e Brasil.
RESUMEN
Esta investigación analiza la existencia de diferencias en el logro de los derechos
culturales entre Alemania y Brasil y experiencias relevantes que pueden apoyar
reflexiones para la mejora de las políticas culturales. La tradición federal
alemán, incluso en períodos de mayor centralización y de “inversión ideológica
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condicionada” en el campo de la cultura reconocía y valorada la descentralización.
En este país, la mayoría de las tareas y las inversiones son del orden de los estados
y municipios, la unión es responsable po la integración cultural entre Alemania y
la comunidad internacional. La tradición brasileña, por su vez, incluso en períodos
de mayor descentralización, todavía tenía en la unión como el principal encargado
del desarrollo cultural, cuyas directrices y estrategias de política cultural, son
elaboradas por el Ministerio de Cultura. Este trabajo es en gran parte un análisis
documental del Compendio de las políticas culturales en Alemania elaborado por
la Unión Europea y presenta consideraciones para alguna legislación específica.
Palabras clave: Derechos Culturales. Federación. Alemania y Brasil.

INTRODUÇÃO
A Alemanha é um país de tradição federativa que, ao longo da sua
história, tem investido na consecução de direitos culturais a partir dos seus
entes descentralizados, com nítida intenção de apoiar e fomentar as distintas
formas de arte criadas de maneira livre. O Brasil, por sua vez, apesar de
ser um Estado federativo, tem pelo seu percurso centralizado na União a
elaboração das diretrizes culturais a serem executadas pelo país.
Quando se aborda a temática do federalismo, atualmente,
praticamente três “modelos” costumam ser evocados: o americano, o
suíço e o alemão. Os dois primeiros são notoriamente marcados por uma
grande autonomia, que tradicionalmente sempre caracterizou os Estados
americanos e os cantões suíços. O modelo alemão, todavia, é conhecido por
sua natureza “cooperativista”.
O diálogo intergovernamental parece ser a essencial característica
do federalismo na Alemanha, onde a colaboração vira palavra de ordem
para o funcionamento estatal e o tratamento político das questões sociais,
cenário que pode ganhar destaque quando se trata da cultura, no campo
jurídico. O tratamento das questões culturais, certamente, pressupõe
diálogo e cooperação, preceitos que podem ser desenvolvidos num sistema
político aberto aos influxos sociais e à diversidade que é inerente a qualquer
sociedade moderna.
O foco desta pesquisa é observar a existência de diferenças na
consecução dos direitos culturais por parte dos dois países, com base em
suas estruturas federativas e distribuição de competências e investimentos.
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Para atingir os objetivos desta pesquisa, optou-se por realizar pesquisa
do tipo bibliográfica, que segundo Marconi e Lakatos (2001, p. 44) pode “ser
considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa científica”.
A pesquisa bibliográfica se faz necessária para este projeto de pesquisa
devido aos tipos de fontes disponíveis sobre o assunto. Trata-se de uma
análise teórica em um dado contexto histórico. Desse modo, para o objeto
de estudo delimitado, as fontes bibliográficas são fundamentais.
Utiliza-se também a pesquisa documental, na qual se estuda um
compendium sobre políticas culturais na Alemanha, elaborado pela União
Europeia, e que subsidia parte significativa dos dados apresentados.

1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS
O Império Alemão (1871), diferente de outras tradições europeias,
era formado por diversos estados feudais (feudal states) e cidades repúblicas
onde cada uma delas possuía políticas culturais e instituições muito próprias
e com pouca centralização. Mesmo após a unificação, a responsabilidade do
governo central era a de executar uma política cultural externa, uma marca
destacada até os dias atuais, constando, inclusive, como um dos três eixos
principais da política cultural alemã atual.
Die neue Reichsregierung erhielt eine Zuständigkeit für die
kulturelle Außenpolitik und die Teilstaaten blieben für die
eigene Kulturpolitik verantwortlich. Unterhalb dieser Ebene
entwickelte sich eine besondere kulturpolitische Selbstständigkeit
der Kommunen, ergänzt um ein ausgeprägtes bürgerliches
Engagement für Kunst und Kultur3.

No Brasil, por outro lado, a necessidade do império em manter
a unidade territorial e política fez com que o País mantivesse um Estado
unitário. Em 1889, a primeira constituição republicana adotou o “plano Rui”,
em referência a Rui Barbosa, modificando o Estado unitário para federação

3

Tradução Livre: O novo governo (federal) ficou responsável pela política externa cultural enquanto
os Estados permaneceram responsáveis por suas próprias políticas culturais. Abaixo desse
nível, existe a independência político-cultural dos municípios, complementado com um forte
compromisso cívico para a arte e cultura.
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e, mesmo supostamente, importando o modelo norte-americano, o fez “às
avessas”, pois nesse o País passou de uma confederação para uma federação
de estados (CORRÊA, 1969, p. 87).
No período da República de Weimar (1919-1933), a responsabilidade
em apoiar as artes e a cultura foi dividida entre o Reich (Império), os
Estados e os conselhos municipais. A centralização para uma política
cultural nacional dá-se no período do Governo Nazista (1933-1945).
Na terra dos bruzundangas, a Lei Fundamental de 1934 segue a onda do
constitucionalismo social, preconizado pela Constituição de Weimar
(CUNHA, p.27, 2013), havendo, todavia, diferente da tradição alemã de
compartilhamento de competências, um alargamento das competências da
União por conta do acréscimo de alguns temas constitucionais, incluso da
Cultura.
A necessidade de o fascismo “unificar a nação” e criar uma “identidade
nacional” costumeiramente coincide com uma forte política cultural.
No Brasil, nos períodos de Governos autoritários com Getúlio Vargas e,
posteriormente, na ditadura militar, são exemplificativos nos quais houve
grandes investimentos no campo artístico-cultural. Francisco Humberto
Cunha Filho (2004), em estudo sobre a abrangência do Conselho de Cultura
da era Vargas, observa que sua abrangência era “nacional” e não “federal”,
tendo como corolário a desconsideração de pluralismo cultural.
Na Alemanha, sob o comando de Hittler e Gobbels, viveu-se uma forte
política de centralização no lugar de valorização da diversidade cultural e de
seus “modos de se criar”, artificialmente induzindo a sociedade civil a um
comprometimento ideológico-simbólico com o partido político dirigente.
Das nationalsozialistische Regime (1933-1945) ersetzte diese
seit Jahrhunderten gewachsene Vielfalt durch eine gewaltsame
Zentralisierung, die Entmündigung des bürgerlichen
Engagements und die Instrumentalisierung der Kultur im Sinne
des Nationalsozialismus. Diese Zentralisierung führte später zu
einer besonderen Verankerung und Wertschätzung föderaler
Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland4.
4

Em livre tradução: O regime nacional-socialista (1933-1945) substituiu a tradição centenária de
compartilhamento e variedade por uma centralização forçada, a cassação do engajamento cívico e
a instrumentalização da cultura, na acepção do nacional-socialismo. Essa centralização levou mais
tarde a uma ancoragem e à valorização das estruturas federais na República Federal da Alemanha.
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No período subsequente, o país se dividiu em dois em seu pósSegunda Guerra Mundial: a Alemanha Oriental – República Democrática
da Alemanha – e a Ocidental – República Federativa da Alemanha. Essa
fora composta inicialmente por três zonas/territórios “livres”, ocupados
pelos aliados EUA, França e Reino Unido.
Sobre a República Democrática da Alemanha, destaca-se a criação
do Ministério da Cultura (1954) e o apoio a instituições da sociedade civil
no âmbito social e cultural, sob supervisão ideológica do Estado, onde a
“classe trabalhadora” deveria ser beneficiada e protagonista de políticas
culturais. Houve o rompimento da tradição federativa cultural alemã
para a divisão em 15 (quinze) distritos que visava institucionalmente um
“entendimento cultural” a partir de uma herança humanística de formas
clássicas (tradicionais) de arte e as “novas formas de expressões artísticas”
do dia-a-dia.
No outro lado, na República Federativa da Alemanha as políticas
culturais circunscreveram-se em torno de infraestrutura e valorização
de formas tradicionais de arte. Essa política gerou uma grande demanda
social popular por bens e serviços culturais fora do alcance do regime e que
contribuíram significativamente para a “queda do muro”. Os verbetes “cultura
para todos” e “direitos civis à cultura” contribuíram para o fortalecimento
de uma sociedade civil organizada no campo cultural.
De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu
a mão! Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração! Nos versos
que embalaram o Brasil no período da ditadura militar, o Estado brasileiro
também “uniu-se” de tal maneira que a federação desapareceu por completo
diante do modo de repartição das competências dos entes federativos
(CORRÊA, 1969, apud CUNHA FILHO, 2013, 31). Não se tratou de uma
revogação expressa das federações, mas de um exacerbado nacionalismo.
Francisco Humberto Cunha Filho (2004) afirma que a característica mais
marcante entre Cultura e Estado nesse período foi o fomento estatal, o alto
nível de investimento que, no entanto, “restrito àquelas manifestações que
sedimentassem os valores que fizeram surgir o movimento castrense: pátria,
família, propriedade, filtradas pelo crivo da censura” (CUNHA 2004, p. 20).
A tradição federal alemã, mesmo em períodos de maior centralização
e “investimento ideológico-condicionado”, reconhecia e valorizava a
descentralização. Ao contrário, a tradição brasileira, mesmo em períodos
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de maior descentralização, ainda possuía a União como principal “ator” no
fomento cultural.
2 Estrutura Federativa e fomento à cultura
A Constituição (Grundgezets) alemã estabelece a maior parte das
competências federativas aos seus entes descentralizados e não à União,
como no Brasil. Em seu artigo 30, estabelece que o exercício dos poderes
e competências do Estado alemão são responsabilidade dos Estados (entes
federativos descentralizados), exceto quando expressamente constar
diferente na Constituição5.
Com recentes problemas sobre financiamento de políticas culturais,
tem aumentado a demanda em garantir maior proteção jurídica com vistas
em financiamento específico. Objeto de muita controvérsia, em 2008 a
maioria parlamentar rejeitou a inclusão do artigo 206 na Constituição Alemã
(Grundgesetz7), cujo teor era O Estado (Nacional) protegerá e garantirá
suporte à Cultura. Apesar de recentes embates, não há referência expressa
para cultura (nem para educação) como de competência da União8.
Por outro lado, afirma a Grundgesetz (artigo 28) a participação dos
municípios nos assuntos culturais no âmbito local. São os Estados, todavia,
os principais atores nas políticas culturais, definindo em suas Constituições
a extensão das políticas culturais, suas diretrizes e prioridades, bem como
as competências da atuação dos respectivos municípios e investimentos de
cunho regional.

5

6

7

8

“Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der
Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt”.
O Artigo 20 prevê a responsabilidade dos municípios em garantir a promoção à cultura. As
Constituições Estaduais também fazem referências às políticas culturais. Outra referência
constitucional é o artigo 5º, que dipõe serem livres as atividades artísticas, científicas, de pesquisa e
ensino.
A Alemanha utiliza o conceito grundgezets – grund: fundamento, base; gezets: enunciado; ou seja,
um conceito mais próximo de lei fundamental no lugar de constituição, pois sua norma não provem
de um constituinte soberano, mas a partir de diretrizes estabelecidas pelos países vencedores da
Segunda Guerra Mundial. Conrad Hessel. Elementos de direitos constitucionais.
Maior destaque tem sido dado à representação alemã na política cultural da União Europeia (artigo
23, Abs. 6 GG), especialmente porque o governo federal está proibido de cofinanciamento de
projetos culturais (artigo 91b GG), possuindo pouca capacidade de apoiar projetos de educação
cultural.
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O federalismo brasileiro é dual, com preponderância de prerrogativas
concentradas na União, de tal maneira que essa e não os Estados, como na
Alemanha, induz as diretrizes e comportamentos políticos e administrativos
dos demais entes, condizente, aliás, com uma história de um Estado confuso
entre o modelo unitário e federado (CUNHA, 2013, p. 34).
2.1 União
Apesar de não haver uma designação específica de competências
para a União, a Cultura é assunto de Estado de suma importância para as
perspectivas estratégicas da Alemanha. Desse modo, o Governo Central tem
jurisdição sobre a política internacional, que é indissociável de uma política
cultural externa, nessa incluso políticas de educação de ensino superior.
A criação, após Alemanha “reunificada”, de uma estrutura para
elaborar perspectivas para assuntos culturais com dimensão nacional e
internacional se deu em 1998, com a criação de uma “secretaria especial
de assuntos culturais e de meios de comunicação9”. É inegável a influência
de conceitos como cultura de massas, meios de comunicação de massas
e indústria cultural, desenvolvidas pelos diversos autores da escola
frankfurteana e a opção por um órgão que combine esses conceitos. Marcuse
(1970) dirá que a cultura é “o conjunto de fins morais, estéticos e intelectuais
que uma sociedade considera como objetivo de organização, da divisão e
da direção do trabalho”. Ela é um processo de humanização que deve se
estender para toda a sociedade.
A iniciativa de criação de um órgão nacional fora seguida pelo
parlamento por meio da criação de comissão para assuntos culturais e
de meios de comunicação cujas atribuições eram supervisionar o novo
órgão central; avaliar iniciativas legais que potencialmente impactariam
no fomento e exercício das políticas culturais, como taxas e incentivos a
organizações não governamentais; e acompanhar questões atinentes a
refugiados da Segunda Guerra Mundial e Holocausto.
A Constituição Federal de 1988 estabelece a competência
administrativa comum e legislativa concorrente aos entes federados. Na
Alemanha, a única competência expressa para a União é a de política cultural
externa, que, por sua vez, como trabalhado mais adiante, é bastante ampla.
9

Beauftragte für Kultur und Medien. Em tradução livre: responsável por cultura e meios de
comunicação.
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Diversos campos do Direito, como o de fundações ou de seguridade social,
relacionam-se com a cultura e, por essa razão, são tratados pela União, mas
sem prejuízo de legislações específicas.
2.2 Estados e municípios
O campo de atuação varia muito em cada estado e município, pois
esses, como atores centrais, possuem um vasto campo discricionário para
fomentar, valorizar e compreender a cultura a partir de suas tradições,
história e experiências.
Todas as 16 (dezesseis) federações possuem suas próprias comissões
parlamentares e secretarias de Estado (ministérios10) para assuntos culturais.
Em regra, esses ministérios possuem competências compartilhadas como
outras áreas, especialmente educação ou ciência. No âmbito municipal, há
estruturas institucionais muito particulares com responsabilidades centradas
geralmente em programas culturais e políticas públicas para instituições,
como teatros, livrarias, museus, escolas musicais, etc. As competências
específicas dos municípios são estabelecidas pelas constituições estaduais e,
a partir dessas, aprofundadas pelos parlamentos locais e conselhos.
A transferência de recursos para cada município depende da ação
estratégica de cada estado e de seus respectivos orçamentos. Um exemplo
importante é o do Kulturraumgesetz11 no Estado de Sachsen.
Es wurde 1993 für 10 Jahre beschlossen, anschließend wurde es
befristet verlängert. 2008 ist das Gesetz vom entfristet und mit
einer Finanzausstattung von mindestens 86,7 Mio. Euro versehen
worden. Diese werden an die 5 ländlichen und 3 urbanen
Kulturräume für die Förderung regional und überregional
bedeutsamer Kultureinrichtungen und Kulturaktivitäten
zugewiesen. 2011/2012 wurde es zuletzt geändert und die
Finanzierung der Landesbühne Sachsen, bis dahin eine
freistaatliche Aufgabe, in das Kulturraumgesetz integriert12.

10

11
12

A organização de cada Estado Nação obedece tradições muito distintas. Enquanto no Brasil só há
de se falar em ministérios para o Executivo Federal, na Alemanha o termo utilizado para os Estados
é de “Kultusministerien”, ou seja, de ministérios da cultura.
Em tradução livre: Direito ao espaço Cultural.
BLUMENREICH, Ulrike. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 14th edition,
Council of Europe/ERICarts, 2013.
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Em outros estados (ex.: Baden-Wurttemberg), o suporte financeiro
para setores específicos ocorre em financiamento partilhado, cujo montante
é determinado com base numa porcentagem fixa do gasto total investido
pelo município. Em outras situações, a transferência de recursos se dá
por atividades/programações determinadas que não são eminentemente
culturais ou de responsabilidade de órgãos institucionais culturais.
Em quadro comparativo sobre o financiamento de políticas culturais
fica evidente a importância dos municípios e do Estado, que, somados seus
investimentos, representaram, em 2009, 86,6%13 dos recursos investidos
diretamente pela administração pública.
Ente federativo

2007

2009

Municípios
Bilhões de Euro
Em %

3.8
44,4

4.05
44,4

Estados
Bilhões de Euro
Em %

3,63
43

3,85
42,2

Federação
Bilhões de Euro
Em %

1,07
12,6

1,22
13,4

Total bilhões EUR

8,46

9,12

Em estudo, Frederico Barbosa da Silva, pesquisador do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), mostra que a soma dos gastos
da União, estados e municípios voltados para a área cultural em 2003
totalizaram cerca de 2 bilhões de reais, algo próximo a 12 (doze) reais per
capita. Isso inclui tanto as despesas operacionais dos órgãos governamentais
como investimentos. Para o mesmo ano, na Alemanha se investiu cerca de
8, 22 bilhões de euros, sendo que o Governo Federal investiu 1,10 bilhões,
cerca de 13,38% do total de investimentos do país, em cultura, que representa
cerca de 14,25 euros per capita14. Ambos os dados não consideram os
investimentos provados ou renúncias fiscais.
13

14

BLUMENREICH, Ulrike. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 14th edition,
Council of Europe/ERICarts, 2013.
BLUMENREICH, Ulrike. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 14th edition,
Council of Europe/ERICarts, 2013, p. 46
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2.3 Alemanha, o país das fundações
Existem 3 pilares autônomos da política cultural – empresas privadas,
governos municipais e estaduais e organizações não governamentais.
Financiamento pode dar-se por meio de doações ou patrocínio, e as isenções
podem chegar a 20% dos tributos devidos (enquanto no Brasil até 6%).
Estima-se que na Alemanha existam cerca de 1067 fundações que
atuam no âmbito cultural. “Sua presença é tão marcante e difundida no país
que, em vários casos, a pessoa jurídica da fundação é dona da empresa através de participação acionária e não o contrário” (REIS, 2003).
Em 2009, enquanto a Administração Direta investiu 9,12 bilhões de
euros, a iniciativa privada investiu cerca de 1,2 bilhões de euros. Em estudo
recente do instituto de Hamburgo sobre vida cultural15, constatou-se que
cerca de 40% do total de empresas investem no âmbito cultural em cidades
com mais de 1,8 milhões de habitantes.

3 FEDERALISMO CULTURAL
Assim como no Brasil, a riqueza cultural da Alemanha está intimamente
ligada a sua histórica diversidade, contando com um patrimônio cultural
que se espalha numa rede densa de instituições em grandes centros culturais
e atrações turísticas, tanto nas metrópoles cosmopolitas como nas cidades
menores e no interior daquele país.
E essa estrutura bem desenvolvida do cenário cultural alemão tem
reflexos, certamente, no funcionamento do seu sistema federativo.
A Constituição da Alemanha, ao dividir competências entre a União
e as Unidades, assegura aos Estados-membros o “direito de legislação” sobre
qualquer matéria que não tenha sido atribuída à instância federal (art. 70,
§ 1º).
E, nesse ponto, fica patente a ideia de autonomia que orienta aquele
sistema federativo, embora a União congregue grande parte da competência
legislativa.
Assim, a Lei Fundamental reconhece específicas matérias de
legislação exclusiva da União, dentre as quais podem ser destacadas essas
15

WEICHMANN, Elsbeth Gesellschaft (org). 100 Streifzuge – Private Förderung im Hamburger
Kulturleben, Cidade: Editora, 2010.
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que se identificam no campo dos direitos culturais16 ou que pelo menos
tratam juridicamente da temática cultural:
Art. 73, § 2º: Cabe à Federação17 a legislação exclusiva nas
seguintes matérias:
[...]
V-a – A proteção do patrimônio cultural alemão contra evasão
para o estrangeiro;
[...]
IX – A proteção da propriedade industrial, o direito autoral e o
direito editorial;

Como se pode ver, então, afora essas matérias – evasão do patrimônio
cultural para o estrangeiro e questões de direito autoral e editorial –, não
compete à União legislar sobre assuntos ligados à cultura.
Portanto, de acordo com o sistema federativo da Lei Fundamental
alemã, a legislação sobre cultura fica na competência residual dos Estadosmembros.
Pode-se dizer, assim, que as Unidades federadas têm plena autonomia
para tratar – legislativamente – de questões referentes à cultura, das relações
entre o Poder Público e os setores culturais, etc.
E, diante dessa autonomia, porém, conforme forem as normas
estaduais a respeito, a matéria também pode perpassar a atuação das
autoridades locais/municipais, o que pode gerar, institucionalmente, uma
pluralidade de formas de tratamento da questão (cultura).
Aos Estados-membros (Länder), todavia, não ficam apenas os ônus
da atuação social, visto que o federalismo alemão é caracterizado por um
sistema tributário federal homogêneo, baseado em compensações financeiras
e no entrelaçamento dos gatos públicos, o que pressupõe, em essencial, a
coordenação intergovernamental, de modo que os estados fiquem com a
maior parte das receitas arrecadas pela União. Ademais, o monitoramento
de órgãos da administração federal sobre a administração estadual serve
16

17

Os direitos culturais são definidos como “aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse
de saberes, que asseguram a seus titulares o conhecimento e o uso do passado, interferência ativa
no presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, visando sempre à
dignidade da pessoa humana” (CUNHA FILHO, 2000, p. 34).
“Federação”, na Constituição ou Lei Fundamental da Alemanha, é o termo utilizado para designar o
ente político-federativo que, no Brasil, é chamado de “União”.
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para consolidar a uniformidade legal nacional, facilitando a coordenação
intergovernamental do gasto público. Por outro lado, a sociedade alemã
apresenta alto grau de mobilização quanto aos seus interesses coletivos,
do nível local ao nacional, o que aproximaria a sociedade civil da atuação
estatal e influenciaria as políticas públicas (MORAES, 2001).
Como se pode perceber, então, analisar o federalismo cultural alemão
pode se tornar uma tarefa não menos complexa do que intrigante, uma vez
que, diferentemente do que faz a Constituição brasileira, a Lei Fundamental
da Alemanha tratou a temática de maneira muito genérica, deixando espaço
pleno para que os Estados-membros façam corresponder sua autonomia
política à diversidade cultural daquele país.
Não se quer afirmar, com isso, porém, que a densidade do analítico texto
constitucional brasileiro tenha retirado o sentido pluralístico do tratamento
que se deve dar à cultura. Mas a sistemática descrita na Constituição de
1988 engloba não apenas os aspectos gerais da relação legislativa do Poder
Público com os campos culturais (artes, memórias, saberes), senão também
a própria ideia do que se deve considerar como patrimônio cultural a ser
conservado, enquanto objeto da atuação estatal:
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.
E, logo depois, o texto constitucional delimita, num comando
normativo plúrimo, o âmbito de atuação do setor público em defesa do
patrimônio cultural, distribuindo essa responsabilidade, ademais, com a
sociedade civil18:
18

Como mencionado anteriormente, a sociedade parece ter atuação precípua na Alemanha,
caracterizando o dito “princípio da subsidiariedade”.
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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.

Referindo-se ao “Poder Público”, a Constituição de 1988 não faz
distinção entre as esferas federativas sobre as quais recaem essas incumbências.
Isso, no entanto, não denota vagueza ou falta de direcionamento ou de
“responsabilidades”, já que é o próprio texto constitucional que, antes,
distribui sistematicamente as competências para atuação no campo cultural.
Veja-se, por exemplo, a incumbência de legislar, concorrentemente,
entre União e estados que abrange temas como proteção ao patrimônio
cultural (art. 24, VI), responsabilidade por danos a bens e direitos de valor
histórico-artístico (art. 24, VIII), cultura e ensino (art. 24, IX). Além disso,
ao Município compete legislar sobre questões de interesse local, onde
certamente se encontram os interesses culturais (art. 30, I), bem como
suplementar a legislação estadual e federal, no que for adequado, necessário
e juridicamente possível (art. 30, II).
Já no âmbito da atuação executivo-administrativa, a Constituição de
1988 atribuiu a todos os entes federativos o ônus material de proteger os
bens de valor cultural, como monumentos, sítios arqueológicos, etc. (art.
23, III); impedir a evasão, destruição e descaracterização dos bens de valor
cultural (art. 23, IV); e também de proporcionar a todas as pessoas os meios
de acesso à cultura (art. 23, V). E especificamente ao Município cabe a
obrigação de promover a proteção do patrimônio cultural local (art. 30, IX).
Como se pode perceber, então, a cultura ganha destaque especial
no sistema constitucional, não apenas porque recebeu uma seção própria19
no título que trata da ordem social brasileira, mas porque a própria
Constituição distribuiu competências específicas entre os entes federativos,
além de determinar que a lei crie o Plano Nacional de Cultura, “de duração
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das
ações do poder público” (art. 215, § 3º), e instituir – a partir da Emenda
nº 71/12 – o Sistema Nacional de Cultura (art. 216-A), que tem como
19

Trata-se da Seção II (“Da cultura) que compõe o Capítulo III do oitavo Título (“da ordem social”)
do texto constitucional – destaque que nunca fora recebido nas pretéritas Constituições brasileiras.

658 |

André Vitorino Alencar Brayner, Gabriel Barroso Fortes

princípios, dentre outros, a “cooperação entre os entes federados, os agentes
públicos e privados atuantes na área cultural” (inc. IV) e a “autonomia dos
entes federados e das instituições da sociedade civil” (inc. VIII).
Nesse contexto, ademais, a Constituição prevê que Estados e
Municípios tenham seus sistemas de cultura próprios (art. 216-A, § 4º), mas
que devem ser articulados ao Sistema Nacional de Cultura, mantido pela
União (art. 216-A, § 3º).
O sistema cultural desenhado pela Constituição brasileira, então,
é baseado em responsabilidade solidária entre os entes federativos
e a sociedade, assumindo um caráter de federalismo cooperativista,
contrapondo-se à centralização que caracteriza a federação brasileira como
um todo. E as políticas culturais, certamente, não poderiam seguir esse
desvio concentrador, devendo resguardar-se, portanto, sob os preceitos
constitucionais do pluralismo político e da diversidade cultural (CUNHA
FILHO; RIBEIRO, 2013).
O Sistema Nacional de Cultura, assim, é caracterizado pelo
regime de colaboração20, orientado pela descentralização institucional e
diversidade das demandas e expressões culturais, caracterizando-se pela
transversalidade das políticas públicas e autonomia dos entes federados.
Ademais, seu funcionamento deve ser orientado por critérios democráticos,
que permitam a participação e o controle sociais, na busca por políticas
culturais permanentes (não de governo, mas de Estado).
Além disso, a complexidade do sistema ganha destaque pela inserção
da sociedade como sujeito componente da sua estruturação, o que, por
outro lado, conjuga a harmonização de valores de um sistema federativo
pluralista – unidade na diversidade (CUNHA FILHO; RIBEIRO, 2013).

CONCLUSÃO
Existem diferenças significativas na consecução dos Direitos
Culturais na Alemanha e no Brasil. Apesar de ambos os países optarem
pela organização de seus estados por meio de federações, suas histórias

20

O Município, por exemplo, tem obrigações prestacionais para com a população, mas precisa receber
a devida e necessária colaboração dela, assim como do Estado e da União (CUNHA FILHO, 2010).
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distintas marcam compartilhamentos diferentes nas suas responsabilidades
e atribuições.
Enquanto a tradição brasileira nos levou a um modelo de federação
com amplos poderes concentrados na União, muitas vezes confundindo-se
com um Estado unitário, a Alemanha, especialmente no âmbito cultural,
tem nos municípios e estados os maiores responsáveis pela garantia da
pluralidade de formas e maneiras de manifestações culturais.
A Lei Fundamental germânica não atribui competência significativa
à União para legislar sobre questões culturais, salvo os cuidados com
evasão do patrimônio cultural para o estrangeiro e questões de direito
autoral e editorial, o que deixa a cargo dos Estados autonomia legislativa
praticamente plena, facilitando a diversificação normativa e a “dificuldade”
em sistematizá-la.
Pela natureza do sistema federativo alemão, é aos entes locais que
compete a execução das leis, não à União, o que diminui o destaque de sua
função “administrativa” para tomar a frente nas políticas culturais, fazendose destacar, com isso, mais uma vez, o papel dos Estados-membros, que,
para tanto, porém, contam com a maior parte da receita arrecadada pelo
governo federal.
Essa diferença na importância da descentralização no âmbito
cultural também se reflete no nível de investimentos por meio dos quais a
Alemanha permite uma maior democratização de recursos, cuja definição
de prioridades cabe aos estados e municípios. O Brasil se assemelha em
sua estrutura a modelos de períodos autoritários em que o investimento é
patrocinado por uma razão nacional. Faz-se mister ressaltar que mesmo não
tendo sido objeto desta pesquisa, a influência das religiões de massas/cristãs
e do alto nível de corrupção nos municípios poderia, em uma importação
indevida de modelos, acarretar sérios prejuízos ao Brasil. Porquanto, o
presente estudo deve servir para subsidiar reflexões sobre os sistemas
federativos, competências legislativas e fomento à cultura, reconhecendo na
Alemanha uma experiência relevante para o debate nacional.
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NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO E QUESTÃO
INDÍGENA: ESTUDO COMPARADO DOS DIREITOS DOS POVOS
INDÍGENAS NO BRASIL E BOLÍVIA
NEW LATIN AMERICAN CONSTITUTIONALISM AND
INDIGENOUS ISSUES: COMPARATIVE STUDY OF THE RIGHTS
OF INDIGENOUS PEOPLES IN BRAZIL AND BOLIVIA
Julianne Melo dos Santos1
RESUMO
A Constituição brasileira foi promulgada em 1988, fruto de uma intensa mobilização
de redemocratização no país. A experiência constitucional brasileira é representativa
do paradigma neoconstitucionalista e foi um marco na proteção dos direitos dos
povos indígenas; no entanto, as mudanças trazidas em seu bojo não alteraram as
bases fundacionais do Estado. Já a Constituição da Bolívia de 2008 materializa
um novo paradigma, denominado Novo Constitucionalismo Latino Americano,
e projeta alterações profundas nas bases político-jurídicas do país, visando fundar
um Estado intervencionista, democrático, multicultural e plurinacional, com o
reconhecimento, inclusive, da jurisdição indígena e campesina. O presente trabalho
visa, através de pesquisa bibliográfica, analisar comparativamente a compreensão
dos direitos indígenas no Brasil e na Bolívia, visualizados a partir da diversidade das
experiências constitucionais desses países e da localização geopolítica na América
Latina. Assim, buscar-se-á estudar as (im) possibilidades de aplicabilidade das
construções normativas do Novo Constitucionalismo Latino Americano no Brasil.
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ABSTRACT
The Brazilian Constitution was enacted in 1988, the result of an intense mobilization
of democratization in the country, the Brazilian constitutional experience is
representative of the neoconstitucionalist paradigm and was a milestone in the
protection of the rights of indigenous peoples, however, the changes brought in its
wake not changed the founding of the State bases. Since the Constitution of Bolivia
2008 materializes a new paradigm, called New Latin American Constitutionalism,
and projects profound changes in political and juridical bases of the country aiming
to found an interventionist state, democratic, multicultural and multinational,
including the recognition of indigenous and peasant jurisdiction . This work aims,
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through literature, comparative analysis understanding of indigenous rights in
Brazil and Bolivia viewed from diversity of constitutional experiences of these
countries and geopolitical location in Latin America. So will it seek to study the
(im) possibilities of applicability of normative constructions of the New Latin
American Constitutionalism in Brazil.
Keywords: Neoconstitucionalismo; Direitos Indígenas; Novo Constitucionalismo
Latino Americano

1 INTRODUÇÃO
A designação “América Latina”, mais que uma localização geográfica
no globo, é um berço de uma colonização compartilhada por diversos países
que apresentam semelhanças e diferenças políticas, sociais e econômicas,
dentre eles, estão a Bolívia e o Brasil.
A América Latina compartilha uma história de colonização
europeia; no Brasil, a Portuguesa, na Bolívia e demais países da América
do Sul, a Espanhola. Porém a divisão do “Novo Mundo” pelo Tratado de
Tordesilhas não diferenciou, de maneira contundente, a forma de invasão
pelos estrangeiros e o tratamento cruel dispensados aos nativos do
continente.
Conforma explica Luiz Koshiba e Denise Pereira (1999, p. 23):
Os europeus definiam a si mesmo, antes de mais nada,
cristãos, e foi nessa qualidade que chegaram à América. Por essa
razão, a expansão que iniciaram no século XV foi concebida
como expansão do cristianismo. Em contato com os povos
pagãos suas atitudes variavam. Perante os poderosos e bem
organizados Estados do Oriente, entregavam ao soberano cartas
de recomendação assinadas por seus reis, nas quais expressavam
o desejo de amizade. Quando defrontavam, porém, com os
“primitivos” habitantes da África e da América, sua atitude
foi bem diferente, não hesitava me impor com brutalidade seu
domínio. [...] Os espanhóis e portugueses realizaram algo que
jamais ocorrera antes na América: o assassinato espiritual dos
povos.

Assim, a política indigenista nessas colônias nasceu e permaneceu
por muito tempo marcada por uma relação de opressão étnica, dominação e
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exploração dos povos indígenas. Mesmo após a independência das colônias,
as elites locais mantiveram as relações de poder e de dominação sobre os
indígenas, nos Estados recém-criados.
Entretanto, os grupos indígenas latinos sobreviveram às epidemias, à
miscigenação, muitas vezes forçada, à escravidão, às guerras e ao etnocídio,
utilizando diferentes estratégias de convívio com os brancos e de resistência
a suas imposições.
Na história mais recente, a América Latina também compartilha a
vivência de regimes ditatoriais cívico-militares na maioria dos países, a partir
da década de 60, especialmente os da América do Sul, onde impuseram uma
violenta repressão aos movimentos sociais que, inspirados pelas doutrinas
comunistas, incitavam a luta por direitos da classe trabalhadora.
Os regimes ditatoriais introduziram a América Latina na nova divisão
internacional do trabalho na era da globalização, no papel de fornecedores de
matéria-prima, e consumidores de produtos industrializados e empréstimos
estrangeiros, reforçando a posição de dependência do Velho Mundo.
Após a libertação das ditaduras, o neoliberalismo foi a cartilha
adotada pela maior parte dos países da região: diminuição d a interferência
do Estado na economia, privatização das empresas estatais, liberação do
mercado para se autorregular, desregulamentação dos direitos trabalhistas
e enxugamento da máquina estatal, através da redução do fornecimento de
direitos sociais pelo Estado.
No Brasil, maior país da América Latina, a democracia recente,
interrompida pelo projeto neoliberal, não conseguiu implementar o
Estado de Bem-Estar Social, típico do continente europeu, o que garantiu a
manutenção da sociedade com profundas desigualdades socioeconômicas
e tradição conservadora.
O aprofundamento da recente crise econômica mundial provocou
reações populares em diversas partes do globo onde as populações
resistiram à retirada de direitos sociais e ao enxugamento do Estado como
solução. No Brasil, no entanto, a solidez dos investimentos em setores de
base evitou a crise financeira num momento inicial, o que foi denominado
de “marolinha” pelo, à época presidente, Lula.
Cenário diferente foi o que se desenhou em junho de 2013, em que
o país, o qual até então vivenciava um marasmo político, convulsionou
com revolta popular, em que a população, especialmente a juventude,
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compareceu massivamente às ruas para demonstrar sua insatisfação com
os gastos astronômicos dos megaeventos sediados no Brasil, contrapostos à
ineficiência do sistema de saúde e educação.
Assim, ocorreram atos em dezenas de cidades no país, alguns como
os do Rio de Janeiro, que chegaram a contar com quase um milhão de
participantes; e o gatilho das manifestações, que tinha sido o aumento da
tarifa do transporte público em São Paulo, multiplicou-se em inúmeras
pautas, tendo a mídia tentado associá-lo ao problema da corrupção.
Dessa forma, os acontecimentos de 2014 serviram para expor
a fragilidade da democracia brasileira, demonstrando a crise de
representatividade política da sociedade, na qual existe um fosso entre os
poderes constituídos e a grande maioria da população que ainda não foi
solucionado.
As recentes experiências constitucionais no Brasil e na Bolívia,
apesar de se localizarem em paradigmas teórico-constitucionais diferentes,
trouxeram um novo tratamento para os direitos fundamentais, especialmente
os dos povos indígenas, buscando reconhecer a sociodiversidade. Assim,
faz-se necessário entender as diferentes conjunturas político-sociais
que determinaram as Constituições desses países e analisar em que elas
contribuem para uma nova compreensão do Direito Constitucional e
implementação de Estado mais aberta à participação popular.

2 A EXPERIÊNCIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA
Durante as décadas de 60, 70 e 80, a América Latina vivenciou
golpes de Estados e regimes ditatoriais comandados pelas Forças Armadas,
apoiados pelas elites locais em vários países, dentre eles o Brasil.
O Regime Militar no Brasil trouxe alterações legislativas importantes
para a questão indígena, como o Estatuto do Índio. No entanto, o saldo
foi negativo para os índios, pois o governo brasileiro desenvolveu diversas
ações visando ocupar a Amazônia, as quais provocaram conflitos com
aqueles. Além disso, a política governamental desenvolvimentista, de
investir em obras de infraestrutura, como estradas e hidrelétricas, retirou
várias comunidades indígenas de suas terras tradicionais.
Apesar do regime de intensa repressão, o movimento indígena
vivenciou um momento de profunda reorganização, que culminou com
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forte participação na Assembleia Nacional Constituinte; pois as incursões
contra as comunidades indígenas no período da Ditadura Militar, com
a invasão das terras por madeireiros, mineradores, ou até mesmo por
obras governamentais monumentais, fizeram acalorar a reação indígena
às ofensivas do homem branco, fortalecendo a organização política das
comunidades indígenas, que, estimuladas por grupos da sociedade civil e
pela Igreja, intensificaram a luta por suas reivindicações. Sílvio Coelho dos
Santos esclarece a situação (1989, p. 37):
Não há dúvidas, assim, que durante os anos setenta as situações
vividas pelos diversos povos indígenas do país, serviram,
objetivamente, para fundamentar a resistência e a luta que vários
segmentos da sociedade civil exercitavam no interior do país,
visando alcançar a redemocratização. As repercussões externas,
alcançadas pelas ações antiindígenas que o governo promovia,
portanto, foram estimuladoras das ações pró-indigenistas
deflagradas pelos segmentos referidos da sociedade civil.
Lideranças indígenas emergiram das aldeias. Os índios chegaram
assim à condição de atores políticos, num cenário carregado de
autoritarismo e de visões distorcidas sobre o que é realmente o
país Brasil.

O movimento pela redemocratização se fortaleceu com a campanha
das “Direitas Já”, em 1984, visando a eleição direta para o presidente do
país. No entanto, em janeiro de 1985, o colégio eleitoral se reúne e escolhe
Tancredo Neves, que havia feito campanhas em palanques, para ser o
novo presidente. Não obstante, Tancredo adoece e morre antes da posse,
assumindo o vice, José Sarney, a quem coube a atribuição de organizar a
Assembleia Nacional Constituinte (ANC).
Em 15 de novembro de 1986, 60 milhões de brasileiros compareceram
às urnas para eleger os responsáveis pela elaboração da nova Constituição.
A Assembleia Nacional Constituinte foi então composta por 559 membros,
sendo 487 deputados e 72 senadores, não tendo a função de constituinte
exclusiva. Danielle Bastos Lopes (2011, p. 40) esclarece a conjuntura
político-econômico da Constituinte:
No ano de 1988 a inflação chegou a índices alarmantes, assim,
quando em 1987 estavam sendo votadas as novas propostas para
ANC, o Brasil acabava de sair de duas tentativas fracassadas de
planos econômicos o que consequentemente acabava por afetar
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os ânimos da população colocando na inscrição de uma nova
Constituição o peso de um caráter “salvadorista” para as mazelas
da economia. Naquele momento os pontos polêmicos para nova
Carta eram: estabilidade de emprego, jornada de trabalho,
liberdade sindical, greve, a reforma agrária, o sistema de
governo parlamentarista ou presidencialista, sistema eleitoral,
bem como o reconhecimento da diversidade indígena.

As lideranças indígenas buscaram se articular para eleger
representantes na ANC, no entanto, não foram vitoriosos, e tiveram que
buscar outras vias de pressão política:
Em relação à questão indígena, ao todo sete representantes
concorreram para vaga de deputado federal constituinte,
sendo três candidaturas independentes e quatro escolhidas
pelas respectivas comunidades com o apoio da UNI. De modo
independente, candidataram-se Mário Juruna, Idjahuri Karajá
e Marcos Terena. Mário tentava sua reeleição novamente pelo
PDT do Rio de Janeiro; Idjahuri, concorria pela primeira vez,
pelo PMDB do estado de Goiás e Marcos Terena concorria
pelo PDT no Distrito Federal (DF). Enquanto isso, escolhido
por suas comunidades e articulados pela UNI junto ao Partido
dos Trabalhadores, estavam: Álvaro Tukano (candidato pelo
Amazonas); Biraci Brasil Yawanamá (candidato pelo Acre);
Davi Yanomami e Gilberto Pedroso Macuxi (candidatos por
Roraima). [...] Mas, apesar dos esforços nenhum candidato foi
eleito. Avaliando a derrota Ailton Krenak, na época, coordenador
da UNI, levantava entra as possíveis causas: (1) o choque das
propostas das candidaturas indígenas com o poderio dos
interesses fundiários locais e regionais, o que não ocorria
nos grandes centros urbanos, cujo eleitorado ainda teria uma
candidatura indígena mística do “bom selvagem”; (2) a extrema
desigualdade da disputa entre o Partido dos Trabalhadores, frente
à estrutura de partidos já consolidados como PMDB e PFL, “que
lançaram candidatos a todos os níveis com amplos recursos
econômicos atingindo inclusive as comunidades indígenas com
uma campanha agressiva”. (LOPES, 2011, p. 56)

O movimento indígena passou então a atuar, através da União das
Nações Indígenas (UNI) e apoio de entidades aliadas, tais como o Conselho
Indigenista Missionário (CIMI) e a Associação Brasileira de Antropologia
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(ABA), buscando convencer parlamentares, participando de audiências
públicas, realizadas pelas comissões e subcomissões da ANC, e propondo
Emendas Populares (LOPES, 2011, p. 62).
A partir das diversas experiências políticas, o movimento indígena
amadureceu a denominada “Proposta Unitária”, que, segundo Danielle
Lopes (2011, p. 72), pode ser traduzida:
Formulada em forma de capítulo, a proposta foi endossada
por mais de 20 entidades e diversos grupos indígenas. Composta
por três artigos entre suas exigências estavam: (art.1º) o
reconhecimento das comunidades indígenas em seus direitos
originários sobre as terras que ocupam sua organização social,
seus usos, costumes, línguas e tradições. Cabendo á União
dar devida proteção ás terras, saúde, educação e etc.; (art. 2º)
as terras ocupadas pelos índios deveriam ser inalienáveis e
destinadas à sua posse. Era proibida nas terras ocupadas pelos
índios qualquer atividade extrativista de riquezas não renováveis,
exceto a garimpagem, mas somente quando exercida pelas
próprias comunidades indígenas; (art. 3º) ficavam reconhecidas
as comunidades indígenas, bem como, suas organizações, sendo
o Congresso Nacional e o Ministério Público partes legítimas
para ingressarem em juízo na defesa dos direitos indígenas.

A Assembleia Nacional Constituinte, fruto da luta contra a Ditadura
Militar, teve um caráter eclético, transparecendo na Constituição a
demonstração dos conflitos de interesses que nasceram da disputa entre
antagônicos modelos sociais, não saindo vitorioso um modelo de reforma
urbana e agrária mais efetivo.
A redação final aprovada na Constituição Federal de 1988 não acolheu
totalmente a proposta unitária, mas apresentou avanços significativos,
consagrando o Capítulo “Dos Índios”, no Título da “Ordem Social”, que
representou um marco histórico. Assim, abandonou-se a perspectiva
assimilacionista e adotou-se a perspectiva de respeito à sociodiversidade.

3 A EXPERIÊNCIA CONSTITUCIONAL BOLIVIANA
A experiência boliviana apresentou algumas especificidades que se
diferenciam da brasileira, no entanto, também vivenciou um golpe militar
que visava interromper processos de reformas sociais.
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Em 1951, Estenssoro, então presidente boliviano, em seu primeiro
governo, propunha mudanças sociais profundas, na tentativa de dissolver o
exército, substituindo-o por uma milícia operaria-camponesa, e eliminar os
barões do estanho, com a nacionalização das minas, dando fim à oligarquia
rural, em uma reforma agrária radical. No entanto, em 1964, um golpe
militar depôs Paz Estenssoro do comando da Bolívia, que durante 20 anos
se manteve sob a direção dos militares (KOSHIBA;PEREIRA,1999, p. 272).
A fase de redemocratização da Bolívia iniciou-se em 1983 com a
posse de Siles Suazo, eleito presidente em 1980, mas impedido de assumir,
naquele ano, por um golpe militar que desestabilizou a política do país, por
mais três anos. Entretanto, a situação econômica da Bolívia era grave, e sua
inflação galopante.
Em 1985, Paz Estenssoro foi novamente eleito e, ao contrário do
que se esperava, adotou um plano econômico adequado ao receituário
neoliberal: abertura para o capital estrangeiro, privatização e liberação de
preços, juros e salários; entretanto, a inflação cedeu nos anos seguintes
(KOSHIBA;PEREIRA,1999, p. 305).
A aplicação das diretrizes neoliberais na América Latina trouxe
muitos prejuízos para a classe trabalhadora, inclusive na Bolívia. Assim,
após os resultados sociais dessas diretrizes, o país viveu o fortalecimento da
organização e das lutas dos movimentos sociais.
O partido “Movimiento al Socialismo” (MAS), centro das recentes
transformações políticas bolivianas, foi a sigla formal adotada para
ultrapassar a burocracia da justiça eleitoral boliviana que serve de abrigo
político para o “Instrumento Político para a Soberania do Povos” (IPSP),
organização formada pela junção das centrais sindicais do campo
(SCHAVELZON, 2010, p.1).
Em 1997, apenas três anos após a fundação formal do MAS, foram
eleitos quatro candidatos ao Congresso Boliviano, dentre eles, Evo Morales,
indígena do povo Aymara.
Evo Morales, liderança ativa na luta pelos hidrocarbonetos,
candidatou-se à presidência do país nas eleições de 2002; no entanto, não
se sagrou vencedor, assumindo Gonzalo de Lozada o comando da Bolívia.
Nas eleições presidenciais de dezembro de 2005, após a “guerra do
gás”, em um recorde de participação popular (72%), mais de 3,6 milhões
de bolivianos acorrem às urnas para eleger (LA NACION, online, 2014),
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por maioria absoluta, o primeiro presidente indígena da história boliviana,
Evo Morales, membro do povo Ayamara, pastor de lhamas e cultivador de
coca(PÁGINA 12, online, 2014).
Entre 2006 e 2008, durante 16 meses, a Assembleia Constituinte, que
contava com 255 membros, dentre os quais muitos indígenas, debruça-se
sobre a elaboração da Nova Constituição Boliviana, cujo audacioso texto
se propunha a refundar o Estado. Pastor e Dalmau (2012, p. 170) trazem
sobre os processos constituintes latino-americanos:
Una nueva fase, sin duda, de los procesos constituyentes
latinoamericanos, caracterizada en particular por elementos
formales de las constituciones, la conforman los dos procesos
que tuvieron lugar como continuación de aquellos: el ecuatoriano
de 2007-2008, cuyo texto se caracteriza principalmente por la
innovación en el catálogo de derechos y por la definición del
Estado como Estado constitucional;30 y el boliviano de 20062009, el más difícil de todos los habidos, y cuyo resultado, la
Constitución boliviana de 2009, es seguramente uno de los
ejemplos más rotundos de transformación institucional que se ha
experimentado en los últimos tiempos, por cuanto avanza hacia el
Estado plurinacional, la simbiosis entre los valores poscoloniales
y los indígenas, y crea el primer Tribunal Constitucional elegido
directamente por los ciudadanos del país.

Fortes mobilizações sociais pressionaram para que fosse aprovado o
referendo da Constituição, que ocorreu em 2009, garantindo a vigência do
novo texto constitucional. Nesse mesmo referendo, foi discutida a limitação
da propriedade no campo, através da votação entre limite de cinco mil
hectares ou dez mil hectares, quando a restrição a cinco mil hectares foi a
mais votada.

4 PARADIGMAS CONSTITUCIONAIS:
NEOCONSTITUCIONALISMO E NOVO CONSTITUCIONALISMO
Latino Americano
A Constituição é o conjunto de normas fundantes de um Estado,
é normatização das estruturas do Estado, delimitando a divisão entre os
Poderes e distribuindo as competências. Além disso, a Carta Magna, em
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seu núcleo central, traz ainda um rol de direitos dos cidadãos em face do
Estado.
Uma nova constituição é fruto de grandes mudanças sociopolíticas
que se materializam através do poder constituinte originário em uma nova
ordem constitucional, significando uma ruptura político-social profunda
com a ordem anterior. A Constituição Brasileira representou uma ruptura
com o período da Ditadura Militar, e a Constituição Boliviana busca romper
com o neoliberalismo e a dominação étnico-social.
Para compreender o constitucionalismo recente, é preciso traçar
as vertentes jusfilosóficas antecedentes que predominaram no âmbito
científico do Ocidente: o jusnaturalismo e o juspositivismo.
Sob a denominação jusnaturalista, existem diversas escolas e teorias,
as quais apontam basicamente a existência de uma lei não escrita que
fundamenta o direito. Uma das versões é de que essa lei seria estabelecida
pela vontade divina, tendo em São Tomás de Aquino a teorização relevante.
Outra versão assinala que essa lei seria ditada pela razão humana.
A teorização sobre os direitos naturais do homem, especialmente os
de liberdade e de propriedade, foi um dos elementos centrais das revoluções
que lutaram contra o absolutismo e introduziram a burguesia no poder
político estatal.
Com o avanço do constitucionalismo e da tradição de codificação, o
resguardo da lei ocorre sob a forma escrita, a vertente jusnaturalista foi se
tornando obsoleta, nasce e se fortalece o juspositivismo.
O juspositivismo teve como principal expoente o jurista Hans Kelsen,
que, mirando retirar a subjetividade da moral e dos valores do Direito,
apregoava uma aproximação inevitável entre norma, Estado e Direito,
pois este seria expresso através de normas emanadas apenas do Estado,
estruturando um ordenamento completo e capaz de oferecer solução de
qualquer caso.
O formalismo é uma característica marcante do juspositivismo,
o qual acredita que a validade de uma norma depende apenas dos
cumprimentos formais de criação, independente do conteúdo expresso. A
análise valorativa da norma seria afeita à outra ciência que não à jurídica,
poderia ser à filosofia ou ciências sociais, ou até mesmo à moral.
A difusão do positivismo jurídico, e sua pretensa neutralidade,
favoreceu que regimes autoritários estivessem forjados e legitimados pela
legalidade. Dessa maneira, quando o fascismo foi derrotado, na Itália,
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e o nazismo, na Alemanha, em meados do século XX, não era possível
reconhecer como Direito as atrocidades cometidas, acobertadas pelo manto
da legalidade e efetivadas mediante o cumprimento da lei e da ordem
emanada pela autoridade competente.
A superação do jusnaturalismo e a derrocada do juspositivismo
culminaram com o surgimento de uma nova vertente, teoricamente
inacabada e composta por diversas teorias diversas entre si; até a
denominação, pós-positivista, expressa sua imprecisão. Assim descrita por
Luís Barroso (2012, p. 270-271):
O pós-positivismo se apresenta, em certo sentido, como uma
terceira via entre as concepções positivista e jusnaturalista: não
trata com desimportância as demandas do Direito por clareza,
certeza e objetividade, mas não o concebe desconectado de uma
filosofia moral e de uma filosofia política. [...] A doutrina póspositivista se inspira na revalorização da razão prática, na teoria
da justiça e na legitimação democrática. Nesse contexto, busca
ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto;
procura empreender uma leitura moral da Constituição e das
leis, mas sem recorrer a categorias metafisicas. No conjunto de
ideias ricas e heterógeneas que procuram abrigo nesse paradigma
em construção, incluem-se a reentronização dos valores na
interpretação jurídica. Com o reconhecimento da normatividade
aos princípios e de sua diferença qualitativa em relação às regras:
a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica; a
formação de uma nova hermenêutica; e o desenvolvimento de
uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre a dignidade
da pessoa humana.

O pós-positivismo busca a reaproximação dos valores e da ética do
Direito, reintroduzindo as concepções de justiça e de legitimidade. Nessa
vertente, os princípios foram alçados aos status de normas vinculantes tanto
quanto as regras.
A vertente do pós-positivismo pode ser confundida com a vertente
neoconstitucionalista, no entanto, tem amplitudes diferentes, uma vez
que o pós-positivismo busca discutir os fundamentos do direito e abarcar
diversas teorias, enquanto o neoconstitucionalismo tem enfoque no direito
constitucional e um leque de teorias menor.
O neoconstitucionalismo, assim como o pós-positivismo, não
tem uma delimitação teórica muito clara, sendo reivindicado tanto por
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autores com aproximação jusnaturalista quanto por autores da linha
positivista. Há, ainda, teóricos que são comumente identificados como
neoconstitucionalistas por terceiros, mas que, no entanto, não se identificam
como tais. Esclarece Daniel Sarmento (2012, p. 3):
A palavra “neoconstitucionalismo” não é empregada no debate
constitucional norte-americano, nem tampouco no que é travado
na Alemanha. Trata-se de um conceito formulado sobretudo
na Espanha e na Itália, mas que tem reverberado bastante na
doutrina brasileira nos últimos anos, sobretudo depois da ampla
divulgação que teve aqui a importante coletânea intitulada
Neoconstitucionalismo(s), organizada pelo jurista mexicano
Miguel Carbonell, e publicada na Espanha em 2003. Os adeptos do
neoconstitucionalismo buscam embasamento no pensamento de
juristas que se filiam a linhas bastante heterogêneas, como Ronald
Dworkin, Robert Alexy, Peter Häberle, Gustavo Zagrebelsky, Luigi
Ferrajoli e Carlos Santiago Nino, e nenhum destes se define hoje,
ou já se definiu, no passado, como neoconstitucionalista. Tanto
dentre os referidos autores, como entre aqueles que se apresentam
como neoconstitucionalistas, constata-se uma ampla diversidade
de posições jusfilosóficas e de filosofia política: há positivistas
e não-positivistas, defensores da necessidade do uso do método
na aplicação do Direito e ferrenhos opositores do emprego de
qualquer metodologia na hermenêutica jurídica, adeptos do
liberalismo político, comunitaristas e procedimentalistas.

Costumam ser identificados como marcos teóricos do
neoconstitucionalismo: o reconhecimento da força normativa da
Constituição, com ênfase na aplicabilidade dos princípios e sua utilização na
aplicação do Direito, uma nova hermenêutica constitucional, destacandose novos métodos, tais como a ponderação de princípios, assim como
a ampliação da relevância e abrangência da jurisdição constitucional
(BARROSO, 2012; SARMENTO, 2012). Sarmento (2012, p.2) caracteriza
ainda como “constitucionalização do Direito, com a irradiação das
normas e valores constitucionais, sobretudo os relacionados aos direitos
fundamentais, para todos os ramos do ordenamento”.
A partir da compreensão neoconstitucionalista, o rol de direitos
fundamentais elencados nos textos constitucionais, de teor eminentemente
principiológico, passou a ser reconhecido como normas e, como tais,
deveria ter aplicabilidade.
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A Constituição Brasileira de 1988 é majoritariamente identificada como
Carta Magna que se adequa ao aspecto teórico do neoconstitucionalismo. O
texto brasileiro consagrou um extenso rol de direitos fundamentais, tanto
direitos individuais e liberdades perante o Estado, quanto coletivos, sociais
e prestacionais, buscou ainda garantir a efetividade dos diversos direitos
fundamentais, através de instrumentos de defesa como a ação popular, a
ação civil pública e o mandado de segurança.
A Carta Brasileira previu ainda um sistema de controle de
constitucionalidade sofisticado, com modelo concentrado e abstrato
combinado com o modelo difuso e concreto. O Supremo Tribunal Federal,
Tribunal Máximo do direito brasileiro, reconhece em sua jurisprudência
a normatividade dos princípios consagrados na Constituição Federal
e a sua aplicabilidade nos casos concretos, servindo também de Corte
Constitucional, em que faz a defesa da hierarquia da Constituição,
extirpando do ordenamento a legislação infraconstitucional que a contraria.
Já o Novo Constitucionalismo Latino Americano é a formulação de
origem não-europeia que vem para teorizar sobre o momento constitucional
recente, o qual rompe os modelos constitucionais existentes até então, e
avança para além da vertente neoconstitucional, em que as constituições
promulgadas (pela Colômbia, em 1991; e especialmente pelo Equador, em
2008; assim como pela Bolívia, em 2009) representam experiências sui
generis de refundação do Estado.
Uma marca desse novo movimento constitucional é a legitimidade
política de origem, a partir de processo constituinte amplo, com uma
assembleia constituinte participativa, disposta à escuta das necessidades
sociais e o fechamento do processo, com um referendo visando homologar
o texto construído pela Assembleia.
O Novo Constitucionalismo Latino Americano tem por características
o conteúdo inovador, visando responder juridicamente as demandas reais
das sociedades onde ocorre, texto constitucional extenso, delimitando
longo rol de direitos fundamentais e garantindo diversos instrumentos
de efetiva participação e controle popular do Estado, complexidade dos
institutos conjugada com linguagem acessível e rigidez constitucional,
almejando proteger os marcos do poder constituinte originário, expressão
da soberania popular, das alterações propostas pelo poder constituído.
(PASTOR; DALMAU, 2012)
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Pastor e Dalmau (2012, p. 173) esclarecem:
Ante la inhabilidad del viejo constitucionalismo para
resolver problemas fundamentales de la sociedad, el nuevo
constitucionalismo ha sido capaz de construir una nueva
institucionalidade y determinadas características que, finalmente,
cuentan como finalidad promover la integración social, crear
un mayor bienestar y –posiblemente el rasgo más reconocible–
establecer elementos de participació que legitimen el ejercicio
de Gobierno por parte del poder constituido. En este sentido, las
constituciones se han apartado de modelos previos, característicos
de los transplantes o injertos constitucionales anteriores para,
aprovechando el momento de firme actividad constituyente,
repensar siquiera brevemente y con las limitaciones del momento
político sobre la situación y buscar aquellas medidas que
pudieran dar solución a sus problemas particulares. En tanto que
buena parte de estos problemas son comunes en Latinoamérica,
muchas de sus soluciones se parecerán; otras, por el contrario,
solo pueden comprenderse desde la perspectiva del lugar donde
la Constitución se ha debatido, escrito y aprobado.

Assim, a Constituição Boliviana de 2009, diferente da Constituição
Brasileira de
1988, localiza-se sob os auspícios do Novo Constitucionalismo
Latino Americano, tendo seu texto primado pelo respeito à pluralidade
social, reconhecendo amplamente diversos direitos dos povos indígenas
bolivianos, e pela busca da democracia participativa, garantindo aos
cidadãos o controle sobre as decisões políticas do Estado.

5 DIREITOS INDÍGENAS NO BRASIL E NA BOLÍVIA: DIFERENÇAS
E APROXIMAÇÕES
O marco implementado pela Constituição Brasileira de 1988,
reconhecendo os povos indígenas como coletividades culturalmente
distintas, derrubou a ideia assimilacionista de que “índios” seria uma
categoria social transitória que deveria ser dissolvida na “comunhão
nacional”, a qual reinava até então, e garantiu aos indígenas o direito à
diferença.
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Carlos F. Marés de Souza Filho (1993, p. 310) explica o significado
do novo texto constitucional:
A constituição de 1988 foi, sem dúvida, um novo capítulo na
história das relações entre o Estado e os povos indígenas, o
conteúdo dessa relação foi revisto. A tônica de toda a legislação
indigenista, desde o descobrimento, é a integração, dita de modo
diverso em cada época e diploma legal. “Se tente a sua civilização
para que gozem dos bens permanentes de uma sociedade pacífica
e doce” (1808); “despertar-lhes o desejo do trato social” (1845);
“até sua incorporação à sociedade civilizada” (1928); “integrá-los,
progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional” (1973).
A Lei brasileira sempre deu comandos com forma protetora, mas
com forte dose de intervenção, isto é, protegia-se para integrar,
com a idéia de que integração era um bem maior que se oferecia
ao gentio[...]. Entretanto, é somente no avançado século XX que
se tem mais claro a importância da diversidade e a possibilidade
real de entender-se o diferente sem juízo de valor. A humanidade
mudou. Os conceitos de relacionamento humano mudaram, o
Direito, embora sempre atrasado, se lhes segue.

A Constituição Brasileira passa a proteger então o direito dos índios
às suas terras tradicionalmente ocupadas (art. 231 CF2), assim como
2

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens. § 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as
por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes
o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das
riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional,
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da
lei.
§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, “ad referendum” do Congresso Nacional,
em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País,
após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que
cesse o risco.
§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o
domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei
complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo,
na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.
§ 7º - Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174,3ºe § 4º
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utilização das suas línguas e processos próprios de aprendizagem no ensino
básico (artigo 210, § 2º CF).
O conceito de terra indígena é instituto jurídico-constitucional
central na proteção dos direitos fundamentais dos povos indígenas, fruto de
intensos debates na Assembleia Constituinte, e não pode ser compreendido
sob a antiga ótica privatista e etnocêntrica reiteradamente aplicada no
direito brasileiro.
O elemento fundamental da terra indígena gira em torno do
trecho “segundo seus usos, costumes e tradições”, a expressão é límpida
ao garantir que o referencial de caracterização da terra não é construído a
partir da visão etnocêntrica do homem branco, mas sim pelos índios.
A definição de índios também ganha outras nuances quando
abandona o sentido de plural solto e desconexo e ganha corpo de
coletividade politicamente organizada com “organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições”.
O artigo 231, da Constituição Federal de 1988, cerca de garantias
os direitos territoriais indígenas: propriedade da União destinada à posse
permanente dos índios, cravada de indisponibilidade e inalienabilidade;
inamovibilidade, salvo nas hipóteses excepcionais previstas; usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras;
consulta às comunidades e participação nos resultados das pesquisas
e lavras das riquezas minerais e da exploração dos recursos hídricos;
imprescritibilidade do direito à terra e nulidade absoluta dos títulos que
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas.
Além disso, a Carta Magna permitiu que os índios, suas comunidades
e organizações tenham legitimidade para ingressar em juízo em defesa de
seus direitos e interesses (art. 232, da CRFB) e limitou a competência para
legislar sobre populações indígenas apenas para a União (art. 22 XIV
CF), determinando ainda a competência dos juízes federais para julgar e
processar as disputas sobre direito indígena (art. 109 XI CF), atribuindo ao
Ministério Público Federal a defesa desses direitos (art. 129, V CF).
Na Carta brasileira, a palavra índio ou indígena aparece apenas 17
vezes ao longo do texto, concentrada no Título da Ordem Social.
No Brasil, em 2009, ocorreu o julgamento do caso denominado
“Raposa Serra do Sol”, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que tratava
da demarcação de uma extensa terra indígena localizada no estado de
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Roraima, região amazônica. O julgamento foi cercado por intensa cobertura
midiática e os governos, estadual e municipais, pressionavam para que a
demarcação fosse realizada de forma descontínua, mantendo-se, assim, no
território indígena, posseiros e órgãos públicos.
A decisão, exarada neste caso (Pet 3388 3), manteve a demarcação
contínua da terra; no entanto, para conciliar os interesses conflitantes, o
Ministro Menezes Direito apontou, em seu voto, 19 condicionantes4 à
demarcação. Algumas dessas condições ratificam o texto constitucional,
enquanto outras limitam os direitos originários dos povos indígenas
sobre a terra, como a condicionante 17, que veda a ampliação das áreas já
demarcadas.
Juristas defendiam, após o julgamento de 2009, que as condicionantes
seriam a interpretação final do art. 231 da Constituição brasileira feita pela
Corte Maior e que serviria de modelo para as demais demarcações no Brasil.
De forma que, para dirimir a divergência, foram interpostos embargos de
declaração, julgados em 2013, pelo STF, nos quais se esclareceu que as
salvaguardas do caso da “Raposa Serra do Sol” não tem efeito vinculante
nem se estendem a outros litígios envolvendo terras indígenas.
Já a Constituição Boliviana de 2009 abre seu texto inaugurando um
novo tipo de Estado e se propõe a construir, em seu artigo primeiro5,
um “Estado Unitário Social de Direito Plurinacional Comunitário, livre,
3

4

5

A ação popular pet. 3388 é um dos processos judiciais que tratam da demarcação da terra indígena
Raposa Serra do Sol, o conflito latente há mais de 30 anos no estado de Roraima que ganhou
notoriedade e entrou em debate no país quando da desintrusão dos não-índios após a homologação
da área que encerra o processo administrativo. Assim após o ajuizamento de diferentes processos
versando sobre a reserva e a concessão de liminares que tumultuaram ainda mais o conflito, o
Supremo Tribunal Federal (STF) avocou a competência para julgamento da lide sob o argumento de
conflito federativo.
A condicionante 17, que impede a ampliação das áreas já demarcadas, alterando a natureza do
processo administrativo que, de meramente declaratório, passa a ser constitutivo do direito. Já as
condicionantes 5, 6, 8 e 11 retiram a autonomia da comunidade para gerir seu espaço territorial,
impondo a vontade estatal, até mesmo sem que seja efetuada consulta às populações atingidas.
Artículo 1
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre,
autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural. Se funda en
la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso
integrador del país. El Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario tiene como
máximo valor al ser humano, y asegura el desarrollo equitativo mediante la redistribución de los
excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación y cultura.
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autônomo e descentralizado, soberano, democrático e intercultural”. Os
fundamentos desse Estado também são diferentes, pois têm por base a
“pluralidade e pluralismo político, econômico, jurídico, cultural e linguístico
dentro do processo integrador do país”. Mais de 80 artigos, dos 411, da Nova
Constituição da Bolívia, tratam da questão indígena no país.
Na Carta Magna Boliviana, em seu artigo segundo6, é garantido
aos povos indígenas, originários campesinos, a “livre determinação
no marco do Estado”, através dos direitos ao domínio do território, à
autonomia, ao autogoverno, à cultura, ao reconhecimento e consolidação
de suas instituições e entidades territoriais.
Foi reconhecido constitucionalmente, pela Bolívia, mais de 30 línguas
e dialetos indígenas como línguas oficiais do país7, além do “castellano”,
devendo o Estado utilizar, em seus documentos, pelo menos duas línguas
oficiais, uma delas o “castellano”.

6

7

Artículo 2
Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su
dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco del Estado,
que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, y al reconocimiento y
consolidación de sus instituciones y entidades territoriales, conforme a esta Constitución.
Artículo 5
I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos, que son aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño,
cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machayuwa,
machineri, mojeño-trinitario, mojeño- ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, quechua,
maropa, sirionó, tacana, tapieté, toromona, puquina, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki,
yuracaré y zamuco.
II. El gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deberán utilizar al menos dos idiomas
oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y los otros se decidirán tomando en cuenta el uso, la
conveniencia, las
circunstancias y las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en
cuestión. Los
otros gobiernos autónomos deberán utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe
ser el castellano.

680 |

Julianne Melo dos Santos

A Lei Maior da Bolívia também se prescreve a adoção da democracia
comunitária 8, em que seriam respeitadas as normas e procedimentos
próprios de eleição dos povos indígenas, além da forma tradicional
de democracia representativa e da forma direta e participativa, efetivada
através de referendo, iniciativa legislativa cidadã, revogação de mandato,
assembleia, entre outros.
O texto boliviano inova ainda ao garantir a gestão territorial
autônoma indígena, em que os povos teriam propriedade exclusiva sobre a
terra, os recursos hídricos e florestais pertencentes às comunidades.
A fundação de um Estado Plurinacional Boliviano foi bem delimitado
na nova Constituição de 2009, à medida que a participação ampla e efetiva
das nações indígenas foi garantida nas diversas esferas de poder estatal.
De forma que a descentralização administrativa do Estado previu a
divisão em quatro níveis de autonomia9: o departamental, o regional, o
municipal e o território indígena.
O Departamento e o Município seriam assemelhados ao Estadomembro e ao Município brasileiro, respectivamente. A Região não encontra
assemelhado no direito brasileiro e sua conformação dar-se-á pela vontade
democrática dos cidadãos de municípios, províncias ou áreas indígenas

8

9

Artículo 11
I. El Estado adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y
comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria
de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, entre otros. Las asambleas y cabildos
tendrán carácter deliberativo.
2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto,
entre otros.
3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades por normas y
procedimentos propios de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, entre otros.
Artículo268
I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios
indígena originario campesinos.
II. Las regiones forman parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que
determinen la Constitución y la ley.
III. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad
democrática de sus habitantes, y de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y en la
ley.
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autônomas que, a partir da proximidade geográfica e compartilhamento da
cultura, línguas, história ou ecossistemas complementares, decidiram pela
sua formação por meio do referido10. A autonomia indígena11, que pode
ser exercida através do Município Indígena (MI) ou da Entidade Territorial
Indígena Originária Campesina (ETIOC), como ente autônomo, é a forma
jurídica de respeitar a autodeterminação territorial dos povos e incluí-los
no Estado Boliviano.
O Poder Legislativo Boliviano12 é formado por uma Assembleia
Legislativa Plurinacional com a atribuição exclusiva de aprovar e sancionar
leis para todo o território do país. Esta Assembleia conta com 157 membros,
10

11

12

Artículo277
I. La región se constituirá por voluntad democrática de la ciudadanía, a través de referendo, y por la
unión de municipios, de provincias o de territorios indígena originario campesinos con continuidad
geográfica, que compartan cultura, lenguas, historia o ecosistemas complementarios. La Ley Marco de
Autonomías y Descentralización establecerá los términos y los procedimientos para la conformación
ordenada y planificada de las regiones, y sobre la base de regiones potenciales.II. Una provincia, por
voluntad democrática de la población de sus municipios, que por sí sola tenga características de región,
podrá conformar una región provincial, con gobierno autónomo, de acuerdo a las condiciones y los
requisitos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Artículo 289
I. La autonomía indígena originaria campesina es la expresión del derecho al autogobierno como ejercicio
de la autodeterminación de las naciones y los pueblos indígenas originarios, y las comunidades campesinas,
cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas,
políticas, sociales y económicas propias.
Artículo 290 I. La conformación de entidades territoriales indígenas originario campesinas autónomas
se basa en la consolidación de sus territorios ancestrales, y en la voluntad de su población, expresada en
consulta, conforme a sus normas y procedimientos propios, y de acuerdo a la Constitución y a la ley. II.
Las autonomías indígenas originario campesinas no se encontrarán subordinadas a ningún otro tipo de
autonomía, y tendrán igual rango constitucional que el resto de gobiernos autónomos. III. El autogobierno
de las autonomías indígenas originario campesinas se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones,
autoridades y procedimientos, conforme a las atribuciones y competencias propias, y en armonía con la
Constitución y la ley.
Artículo 148
La Asamblea Legislativa Plurinacional, constituida en una sola cámara, es la única con facultad de aprobar
y sancionar leyes en el territorio boliviano.
Artículo 149
I. La Asamblea Legislativa Plurinacional estará conformada por 157 asambleístas elegidas y elegidos con
base en criterios territoriales y poblacionales.
II. Las asambleístas elegidas y los asambleístas elegidos en circunscripciones departamentales se
determinarán por sufragio universal y a través de un sistema proporcional para la asignación de los escaños.
III. Las asambleístas elegidas y los asambleístas elegidos en circunscripciones uninominales se determinarán
por sufragio universal y a través de un sistema de mayoría relativa para la asignación de los escaños.
IV. En la elección de asambleístas se garantizará la participación proporcional de los pueblos y naciones
indígenas originarias campesinas.
V. En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres.
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asseguradas a participação proporcional dos povos indígenas bolivianos, e a
igualdade de representação de homens e mulheres.
A função judicial na Bolívia é una, mas é prevista a jurisdição
indígena e a jurisdição ordinária13, que possuem igual hierarquia. Assim
sendo, as decisões da jurisdição indígena terão caráter definitivo, não
podendo ser revisadas pela jurisdição ordinária14. Garante-se, dessa forma,
que os valores, normas e os procedimentos jurídicos próprios de cada grupo
indígena, que são diferentes entre si e também diversas da juridicidade
ordinária, sejam exercitados com autoridade dentro da área do povo
indígena.
É reconhecido expressamente o pluralismo jurídico como princípio
da Justiça boliviana 15 . Inova ao propor a criação de um tribunal especializado
em matéria agroambiental, em que a participação dos povos indígenas será
assegurada16.
Finalmente, o Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano,
guardião da supremacia da Constituição e dos direitos e garantias
constitucionais, exercerá a jurisdição constitucional e, para garantir a
interpretação intercultural da Carta Magna, os magistrados desse tribunal

13

14

15

16

Artículo 189
I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia,
el Tribunal Agroambiental, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y
los jueces. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades.
II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual
jerarquía. III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Artículo 200
La jurisdicción indígena originario campesina conocerá todo tipo de relaciones jurídicas, así como
actos y hechos que vulneren bienes jurídicos realizados por cualquier persona dentro del ámbito
territorial indígena originario campesino. La jurisdicción indígena originario campesina decidirá
en forma definitiva, sus decisiones no podrán serán revisadas por la jurisdicción ordinaria, y
ejecutará sus resoluciones en forma directa.
Artículo 188
La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano, y se sustenta en los principios de
pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, igualdad jurídica, independencia, seguridad
jurídica, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social, y respeto a los derechos
fundamentales y garantías constitucionales.
Artículo 196
Se garantizará la participación indígena originaria campesina en la composición del Tribunal
Agroambiental.
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serão escolhidos entre atuantes da jurisdição ordinária e da jurisdição
indígena, em igual número, eleitos pelos critérios de plurinacionalidade17.
A Carta Magna da Bolívia é recente e ainda precisa se consolidar,
tendo completado apenas 5 anos da promulgação, diferente da
Constituição Brasileira, que possui mais de 25 anos de vigência. Apesar
disso, já ocorreu conflito de competência envolvendo a jurisdição indígena
e a ordinária, que foi decidido pela Corte Plurinacional, intérprete último
da Constituição Boliviana, ratificando a compreensão de que coexistem
bases jurídicas distintas de cada nação indígena e a ordinária, onde não há
hierarquia entre elas, que, em conjunto, formam um modelo de jurisdição
multifacetado.
Assim, apesar do marco protetivo da Constituição Brasileira de 1988,
a autonomia e autodeterminação concedidas aos povos indígenas da Bolívia
não tem parâmetro que possibilite a comparação com a normatização
brasileira.
Interessante observar que, enquanto na Bolívia o movimento indígena
vivencia o fortalecimento das lutas e das vitórias com o reconhecimento
de direitos, o Brasil, país vizinho, caminha no rumo oposto, uma vez que
foram propostos no Congresso Nacional projetos legislativos que almejam
cercear direitos indígenas, tais como a Proposta de Emenda Constitucional
nº 21518 de 2010, que visa alterar a forma de demarcação, dificultando-a,
e o projeto de lei nº 1610 de 1996, que autorizará a mineração em áreas
indígenas, ambos com tramitação em estado avançado.
Além disso, em 2011, o Poder Público Brasileiro desafiou a
recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que, em
sede de medida cautelar, solicitou que o governo brasileiro suspendesse a
17

18

Artículo 206
I. El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistradas y Magistrados que
hayan ejercido su profesión en el marco de la jurisdicción ordinaria, y Magistradas y Magistrados
que hayan pertenecido a la jurisdicción indígena originario campesina, en número igual de
miembros y elegidos de acuerdo con criterios de plurinacionalidad.
Atualmente, as demarcações de terras indígenas são submetidas ao processo administrativo
demarcatório, em que já foi incluído o direito ao contraditório e ampla defesa de terceiros
interessados, particulares, os Estados e Munícipios afetados, efetuado pelo Poder Executivo Federal
em ato complexo executado pela FUNAI e pelo Ministério da Justiça em que faz-se necessário
ainda a homologação do Presidente da República, e, posteriormente, com a alteração do texto
constitucional, será preciso ainda aguardar pela aprovação do Congresso Nacional para que a
demarcação torne-se definitiva.
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obra da Usina hidrelétrica de “Belo Monte”, entendendo que a obra causará
fortes impactos ambientais e atingirá os direitos de várias comunidades
indígenas que habitam a região. De modo que a recepção negativa da medida
do órgão internacional pelo Estado Brasileiro e a possibilidade de retaliação
contra o órgão, fez com a Comissão revogasse a medida cautelar em questão.
Esse fato reforça a necessidade de aprofundamento do reconhecimento da
autonomia e dos direitos dos povos indígenas no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição Boliviana inova ao garantir a autonomia de seus
povos autóctones, entendendo que as diferenças fazem parte da sociedade
e devem ser respeitadas. Assim, cabe ao Estado da Bolívia adequar sua
estrutura político-institucional para abranger outras formas de linguagem,
de comunicação, de educação, de cultura, de representação política, de
construção do direito, entre outras necessidades diferenciadas das minorias.
Resta compreender que, apesar da proximidade geográfica e do
passado e presente compartilhados, enquanto América Latina, o Brasil
e a Bolívia ainda estão muito distantes quando se trata da proteção
dos direitos indígenas. No entanto, as recentes manifestações, que vem
se tornando rotineiras desde junho de 2013, no Brasil, demonstram a
insatisfação da juventude com a representatividade política brasileira e a
forma de gerência do Estado, de forma que o novo modelo constitucional de
Estado plurinacional, democrático, popular e participativo boliviano pode
servir de referência para as mudanças requeridas pela sociedade brasileira.
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POSFÁCIO
A ERA DAS CONSTITUIÇÕES CULTURAIS

Faz algum tempo que venho dando à Lei Fundamental Brasileira
o epíteto de Constituição Cultural, e em minha cabeça isso era quase que
uma exclusividade sua, dada a fartura de prescrições sobre cultura e direitos
culturais, que nela pode ser vista.
Ao participar da coordenação do Simpósio Temático que, no IV
Encontro Internacional de Direitos Culturais, abordou especificamente a
presença e as correlações de tais direitos com constituições, indistintamente,
e não apenas a do Brasil, minha convicção por um lado se fortaleceu, mas
por outro se ampliou.
O fortalecimento adveio dos trabalhos que focaram, no direito
constitucional brasileiro, a capilaridade da cultura e dos direitos a ela
inerentes em âmbitos como o da educação, da cidadania, da semiótica e do
pluralismo das expressões, ou seja, nos momentos em que ela é protagonista
(Art. 215, 216 e 216-A), quanto nos que coadjuva outros campos do direito
e, por antecedência, das relações humanas.
A ampliação surgiu do contato com os estudos focados em outras
matrizes constitucionais, tanto das Américas como da Europa, buscando
entender as competências e possibilidades dos entes públicos e sociais para
legislar e administrar os próprios destinos de suas culturas, em intensidade
tal que chega a afetar conceitos como o do federalismo, o da unidade da
jurisdição e do próprio jus imperii, quando pensados como exclusividade
estatal.
Em um plano ainda mais macroscópico, estudos como esses abalam
também estruturas doutrinárias que inexplicavelmente adquiriram um ar
quase dogmático e que, por exemplo, reservam parte ínfima de uma caixinha
Posfácio
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na qual tentam fazer dormitar os direitos culturais na chamada segunda
geração ou dimensão dos direitos humanos. Vê-se que, de fato, tais direitos,
presentes em nossas vidas como os gases da nossa respiração, transbordam
essas bitolas para frente, para trás e para todos os lados.
A consequência é que a simples consciência de que tais direitos
existem provoca uma alteração constitucional conhecida como mutação, que
se realiza independentemente da atuação formal do legislador constituinte,
seja ele classificado como originário ou derivado.
Essa mudança, por seu turno, tem uma consequência ainda mais
admirável, que é a de criar um movimento que bem poderia ser chamado
de a era das constituições culturais, afirmadoras da diversidade cultural
humana e, por isso, indispensáveis como estrutura de sopesamento às
práticas de globalização, tão abundantes em nossa realidade.
O resultado do simpósio temático, portanto, gerou o que de melhor
se poderia esperar como legado de um encontro científico, a inquietação,
que é a mola-mestra impulsionadora do ser humano para o aprimoramento
de seu saber e de sua consciência.
Francisco Humberto Cunha Filho1
Organizador
Professor do PPG-Direito/UNIFOR
Presidente do IV EIDC - Coordenador do ST 7

1

Concluiu bacharelado em Direito pela Universidade de Fortaleza (1990), mestrado em Direito
(Direito e Desenvolvimento) pela Universidade Federal do Ceará (1999) e doutorado em Direito
pela Universidade Federal de Pernambuco (2004). Atualmente é Professor Titular da Universidade
de Fortaleza (UNIFOR), além de membro dos Conselhos Editoriais de revistas científicas, tais
como: Pensar (UNIFOR), Revista da Advocacia-Geral da União (AGU) e Políticas Culturais em
Revista (CULT/UFBA). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional
e Direitos Culturais, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos culturais, cultura,
patrimônio cultural, políticas culturais e direitos fundamentais.
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APRESENTAÇÃO

No oitavo simpósio temático, promovido durante o IV Encontro
Internacional de Direitos Culturais (EIDC), os professores Mário Pragmácio
e Newton Albuquerque tiveram a oportunidade e – digo eu, por minha conta
em risco – o privilégio de coordenar a apresentação dos trabalhos científicos,
que foram desenvolvidos por pesquisadores de todo o país, voltados para a
temática “direitos culturais, memória e verdade”.
Sinteticamente, o simpósio consagrou um momento de exposição,
reflexão e diálogo entre diferentes pesquisadores – da graduação à pósgraduação dos cursos de Direito pelo Brasil afora (ou adentro) – acerca
de temas que analisam os direitos afetos à memória coletiva dos diferentes
grupos que compõem as ramificações culturais do(s) povo(s) brasileiro(s).
É possível perceber que uma conexão precisa e, ao mesmo tempo,
diluída conseguiu, neste espaço acadêmico, agrupar diferentes visões e
abordagens distintas – e, por vezes, conflitivas – sobre as relações entre
direito, memória e verdade: a preocupação com a identidade cultural.
E não se trataria simplesmente de textos que apoiam a preservação da
identidade coletiva da “nação” em si ou mesmo duma suposta – e quiçá até
falsa – identidade “pura e inocente” das comunidades indígenas originárias
do atual território brasileiro. Temos em mãos, na verdade, trabalhos
científicos que se desenvolveram a partir e além dessas questões.
Atrevo-me a afirmar que as relações entre memória e verdade
costumam ser afetadas – geralmente de maneira negativa, por assim dizer
– pelas (re)construções da realidade, ou melhor, da história que se tentam
fazer com o uso das formas jurídicas.
Noutras palavras, talvez, diria eu que o direito tradicionalmente tem
sido utilizado como instrumento para tentativa de construir memórias na
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história social ou então inventá-las, sempre reproduzindo, contudo, uma
visão ideológica, que repassa valores e interesses de quem tem a legitimidade
ou – na maioria das vezes – a força para dizer como as coisas são, foram e
(provavelmente) serão.
Afinal, dizem por aí, a história é contada pelos vencedores – e os
vencedores, coincidentemente, são também os que escrevem as regras (e o
direito que vai reproduzindo esse discurso...). Enfim!
Tendo essa perspectiva em conta, porém, enxergo esse simpósio –
agora transformado em livro – como o melhor ou mais apropriado foro para
levar o estudo dessas interseções ao fundo dos debates e das investigações,
principalmente na onda duma espécie de contrafluxo que pode abrir
margem para outras visões, que consigam contornar ou ao menos desviar
esse domínio ideológico-formal que paira – juridicamente – sobre a
memória coletiva: trata-se do campo dos direitos culturais.
Tenho a honra de apresentar ao público, então, o resultado de
refinadas reflexões e apuradas discussões que tiveram lugar no IV EIDC,
foro privilegiado onde puderam ser debatidas as mais variadas teses jurídicas
sobre cultura, memória e verdade, num espaço horizontal e aberto que
abrigou diferentes sotaques, diversas percepções e interpretações distintas
acerca dos direitos culturais no Brasil.
Só por essa troca pluralística de experiências já valeria a pena
participar ou ao menos assistir ao que tinham para contar os pesquisadores
e professores presentes; mas a leitura dos artigos científicos selecionados
certamente tem muito mais a nos contar.
Gabriel Barroso Fortes1
Organizador

1

Advogado. Mestrando em Direito Constitucional e Teoria Política pela UNIFOR. Membro do
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais – GEPDC (UNIFOR/CNPq).
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PREFÁCIO
A presente publicação resulta da pesquisa empreendida por professores e
estudantes de direito que participaram do IV Encontro Internacional de Direitos
Culturais, feita na Unifor, no presente ano. A iniciativa louvável de estabelecer
um diálogo com a comunidade científica no âmbito do direito sobre os desafios
postos pela cultura, seus valores, perspectivas e sensibilidades, nos adverte
sobre o sentido da produção científica, notavelmente para as implicações éticas
de suas disquisições e respostas no rumo de um desenvolvimento mais integral
do homem, da sociedade. Afinal o direito cultural surge com a preocupação
com a tutela dos fundamentos antropológico existenciais que definem os
contornos da vida social, da coexistência dos indivíduos, mormente no que se
refere a defesa do patrimônio coletivo que perpassam as sociedades humanas,
presente em suas criações de sentido, em suas objetivações espirituais sobre
o mundo, que, em última instância, definem o ser humano como ser cultural,
agente que é de uma ação continuamente reconfiguradora do real, apondo
novos sentidos a parente realidade pétrea, imodificável das coisas
A crise hodierna do ideal civilizatório, a despeito de sua complexidade,
da diversidade de aspectos e realidades que a marcam, tem omo principal
substrato, indubitavelmente, a degradação da cultura, dos significados que ao
longo dos tempos foi capaz de elaborar, superando as meras determinações da
natureza ou mesmo, as imposições da tecnocracia, do produtivismo econômico
alienador. A subordinação da cultura, das subjetividades objetivadas no mundo
social à lógica cega do mercado, ao imperativo da indústria cultural, trouxe
consigo desdobramentos inequivocamente negativos sobre a construção de
nossa identidade enquanto povo, dotado de valores próprios, idiossincráticos.
Daí a centralidade que em dado momento histórico o tema da cultura adquiriu
na modernidade, talvez, mais precisamente, na pós-modernidade, dada a
submissão das sociedades nacionais à pressão homogeneizadora dos aparatos
“culturais” transnacionais, ou mesmo da leitura unidimensional dos Estados
autocráticos dos conteúdos culturais, sem a devida consulta ou envolvimento
da sociedade civil em sua produção dialógica, envolvendo os vários segmentos,
setores, classes que a fazem.
Acreditamos que o aparecimento do direito cultural como setor
específico da reflexão jurídica, de fato, se constitui em um sólido aporte
para o pensamento sobre o sentido da cultura, da relevância decisiva de seus
conteúdos axiológicos num exercício pedagógico da cidadania, dos vincos
intersubjetivos entre os homens, pra além dos formalismos jurídicos ou nexos
estatólatras.
Direito Cultural que guarda uma intima associação com o tema da
memória coletiva, com a verdade como expressão do vivo diálogo entre os
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atores sociais que constroem sua história, valores, sentidos transindividuais.
Posto que, somente uma abordagem culturológica do direito, pode suscitar
uma adequada perquirição sobre os processos antropológicos, políticos,
existenciais que conformaram as sociedades, mais particularmente a sociedade
brasileira, tristemente moldada pleo autoritarismo, e por conseguinte, pelo
“esquecimento” das lutas “dos de baixo”, daqueles que não empolgaram o poder,
moldando o devido registro de suas trajetórias, demandas e sensibilidades.
Uma sociedade sem passado, sem memória, não tem presente, nem muito
menos, vislumbra um futuro. A cultura historicamente forjada, olvidada
muitas vezes pelos regimes de arbítrio, precisa ser protegida como patrimônio
de referências coletiva, fertilizadora dos indivíduos e do pluralismo que devem
orientar o Estado Democrático de Direito entre nós.
Neste sentido, a produção teórica aqui reunida, dimanada do encontro
dos pesquisadores jurídicos que fizeram o IV Encontro Internacional de
Direitos Culturais propiciou uma ocasião, infelizmente ainda rara, escassa, de
interpolação entre variados pontos de vista, concepções sobre as relações entre
Direito Cultural ,Memória e Verdade,, permitindo uma investigação crítica,
aberta sobre a disputa saudável, inerente a democracia, sobre os sentidos do
desenvolvimento nacional, os fatos e suas interpretações à luz da diversidade
de sujeitos que compõem uma sociedade civil contemporânea. Como se pode
depreender da leitura dos artigos coligidos, as temáticas se distribuem sobre
variados assuntos, desde questões relacionados a luta dos indígenas, até um
exame das razões arcanas do Estado Novo, a especificidade cultural nordestina
no interior da cultura federativa, até o tratamento de categorias subalternizadas
pelo discurso hegemônico de dominação étnico, político e de gênero, etc.
Enfim, acreditamos que ao dar publicidade aos resultados de nosso
encontro cultural, contribuímos para a consolidação de um espaço acadêmico
promissor, democrático, pluralista, interdisciplinar, numa via exploratória de
fronteiras inauditas entre ciência e realidade, que suscita mais perguntas, dúvidas
do que respostas assertivas, categóricas, como ,aliás, deve ser a boa ciência,
sempre exercida pela negatividade do questionamento, potencializadora de
novas soluções.
Newton de Menezes Albuquerque1
Organizador
1

Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará (1993), mestrado em Direito
(Direito e Desenvolvimento) pela Universidade Federal do Ceará (1999) e doutorado em Direito
pela Universidade Federal de Pernambuco (2001). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade
de Fortaleza, professor adjunto da Universidade Federal do Ceará e membro do Conselho Curador
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RESUMO
O presente artigo procura defender o direito à memória, à verdade e à justiça
transicional referente à história do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto,
comunidade religiosa situada no vale do Cariri, região sul do estado do Ceará, que
sobreviveu do ano de 1926 a 1936 de uma forma igualitária e autossuficiente, tendo
sido dizimada pelo Estado, com o apoio de setores da Igreja Católica e dos grandes
latifundiários, em meados da década de 30 sob a acusação de fanatismo religioso
e comunismo, além de ter resultado na morte de inúmeros membros do local.
Os relatos acerca do Caldeirão são marcados pelos conflitos de memórias entre
as classes dominantes da época e os membros que compunham a comunidade, o
que resultou na invisibilidade da história oficial acerca do episódio e das graves
violações aos direitos humanos. Sendo assim, para garantir a efetividade desses
direitos é essencial que se realize um diálogo com a justiça de transição, como um
meio de garantir que atrocidades aos direitos humanos não ocorram no futuro,
para que se esclareça a sociedade sobre a verdade dos fatos ocorridos e se repare,
ao menos simbolicamente, todos aqueles que estiveram envolvidos, direta e
indiretamente, com os danos causados pela destruição da comunidade.
Palavras-chave: Direito à memória e à verdade. Justiça de transição. Caldeirão.
Cariri.
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RESUMEM
El presente artículo busca defender elderecho a la memoria, laverdad y lajusticia
transicional referiéndose a la historia del “Caldeirão de Santa Cruz do Deserto”
comunidad religiosa, localizada enel Valle del Cariri, regiónsurdel departamento
del Ceará, que superviviódelaño de 1926 hasta 1936 enmanera de igualdad y
auto suficiente, fuedesimada por el departamento, conelapoyo de sectores de
laiglesia católica y de los más grandes terratenientes, enmedeados de la década
de 30, sob laacusacióndel fanatismo religioso y el comunismo, además de tenerel
resultado enlamuerte de inúmeros miembros de este sitio. Los relactos acerca del
Caldeirão son marcados por losconflictos de memorias entre lasclases dominantes
de aquella época y losmiembros que hacían parte de lacomunidad, lo que
resultóenlainvisibilidad de la historia oficial acerca del episodio y de las graves
violaciones a losderechos humanos. Siendoasí, para garantizarlaefectividad de
estosderechos es esencial que se realize un diálogo conlajusticia de transición, como
unmedio de garantizar que atrocidades a losderechos humanos no ocurranenel
futuro, para que se aclare a lasociedad sobre laverdad de factos ocurridos y se
arregle, al menos simbólicamente, todos aquellos que estuvieron involucrados
directa o indirectamente, conlosdaños causados por ladestrucción de lacomunidad.
Palabras clave: Derecho a la memoria y a laverdad. Justicia de transición. Caldeirão.
Cariri.

1 INTRODUÇÃO
No desenvolvimento do presente trabalho, procura-se defender o
direito à memória, à verdade e à justiça de tradição no que se refere à história
do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, comunidade que tem origem no
fenômeno religioso messiânico – milenarista, que vem sendo pesquisado
no Brasil, desde o século XIX. Situada no vale do Cariri, região sul do
estado do Ceará, no município de Crato. Sobreviveu do ano de 1926 ao
ano de 1936. O Caldeirão se consistiu na distribuição de bens básicos como
comida, moradia, material de trabalho, oportunidade de ofício e fomento
à fé, modelo esse que caminhou cada vez mais para o igualitarismo e a
autossustentabilidade, causando inveja e cobiça diante da classe dominante
da época. Com isso, a comunidade é dizimada pelo Estado em meados da
década de 30, com o apoio de setores da Igreja Católica (Diocese de Crato),
do Estado e de grandes latifundiários, sob a acusação de fanatismo religioso
e comunismo. Além da destruição do local, o massacre resulta na morte de
inúmeros habitantes do local.
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As histórias narradas sobre o Caldeirão são marcadas por conflitos
de memória, de um lado a versão das classes dominantes da época: a
Igreja, os grandes latifundiários e o Estado; do outro lado, os membros que
compunham a comunidade, o que acabou resultando no esquecimento
da história oficial acerca do episódio e das graves violações aos direitos
humanos que ocorreram. Isso ocorre em virtude da manipulação dos
relatos e documentos, tidos como oficiais e “verdadeiros”, por parte daqueles
interessados no fim da comunidade.
Por fim, defende-se que seja efetivado o Direito à Memória e à Verdade,
garantidos através dos princípios Constitucionais, sendo essencial que se
realize um diálogo em conjunto com a justiça transicional, como um meio
de garantir que atrocidades aos direitos humanos não ocorram novamente
no futuro, servindo de esclarecimento à sociedade sobre a verdade dos fatos
ocorridos, e que se repare, ao menos simbolicamente, todos aqueles que
estiveram envolvidos, direta e indiretamente, com os danos causados pela
destruição do Caldeirão.

2 CALDEIRÃO DA SANTA CRUZ DO DESERTO: A EFERVESCÊNCIA
DO “COMUNISMO” NO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ –
HISTÓRICO
O Sítio do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto está localizado no
município de Crato, extremo-sul do estado do Ceará, ao sopé da Chapada do
Araripe. Região de pouca chuva e sol forte. Sua vegetação é a caatinga, com
árvores baixas e arbustos. Através desse cenário, pode-se deduzir que seu
solo é pedregoso, com baixo nível de nutrientes. Sua topografia é irregular,
com presença de vários grotões. Um palco que muitos diriam ser inútil, mas
o Beato José Lourenço e sua irmandade fizeram dali um verdadeiro “céus
na terra”.
Antes de contar a história do Caldeirão, é preciso enunciar a trajetória
do líder José Lourenço Gomes da Silva, popularmente conhecido como
Beato Zé Lourenço. Nascido no estado da Paraíba, ano de 1872, no atual
município de Pilões de Dentro. Região carente, marcada pela seca e pela
concentração latifundiária. José Lourenço sai da Paraíba para encontrar sua
família que havia sido atraída para a vila Tabuleiro Grande (atual município
de Juazeiro do Norte), localizada no município de Crato, no estado do Ceará.
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Sua família, a exemplo de milhares de outras, foi atraída para Tabuleiro
Grande, local onde ocorreu o extraordinário “milagre da hóstia”, milagre
que se deu quando o padre responsável pela capela local, Pe. Cícero Romão
Batista, no rito da comunhão, ao entregar a hóstia na boca da Beata Maria
de Araújo, viu essa transformar-se em sangue. O fato veio a se repetir e o
povo presumiu que se tratava do sangue de Jesus Cristo, sendo um sinal de
salvação da humanidade. Fazendo com que a localidade passasse a ser alvo
de inúmeras peregrinações de todo o Nordeste. (Informação Verbal)3
José Lourenço inicia sua vida pública ao chegar a Juazeiro, no
início dos anos de 1890, onde reencontra sua família. Após um pequeno
intervalo de tempo, fez amizade com Padre Cícero, que se torna seu amigo e
conselheiro espiritual. Motivado pela fé, insere-se na Ordem dos Penitentes
da Santa Cruz, seita bastante conhecida em todo o Nordeste.
Pelo menos até a data de 1920, José Lourenço pertenceu a Ordem
dos Penitentes, uma seita secreta bastante conhecida em todo o
Nordeste, organizada pelos missionários quando faziam pregações
pelos sertões do século XIX. Tal ordem comumentemente
realizava reuniões nas ruas, tarde da noite, reunindo inúmeros
adeptos, os quais cobriam os rostos com capuzes para não serem
identificados. Delas as mulheres não podiam fazer parte, nem
sequer olhar a passagem das procissões, aonde os penitentes
cantavam e recitavam orações até chegarem a algum cemitério
abandonado, local escolhido para autoflagelarem-se com laminas
cortantes presas a um chicote; tudo no intuito de obter o perdão
divino para seus pecados. (FARIAS, 1997, p. 202).

Depois de ter permanecido poucos anos nas proximidades do Juazeiro
do Norte, destaca-se dos demais companheiros nas práticas religiosas,
vivendo do seu próprio trabalho, o qual compartilhava com os pobres.
José Lourenço arrenda um terreno chamado Sítio Baixa Dantas, situado
no município de Crato, devido à recomendação provinda do Padre Cícero,
entre os anos de 1894 e 1895. O beato convida diversas famílias romeiras
para domiciliar-se no Sítio.

3

Informação fornecida por Airton Farias no programa da TV o Povo, Os cearenses, exibido no dia
25/08/2013.
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Acolhe diversas famílias, os excluídos, os empobrecidos, os
rejeitados da sociedade latifundiária e de todas as vertentes
tradicionais do cristianismo. A sua casa enche-se de órfãos e
miseráveis. Ele fazia a caridade e penitência, granjeando, por isso,
a simpatia de muitos (GOMES, 2009, p. 59)

O Sítio Baixa Dantas sobrevive por duas décadas, até que, no ano
1926, o novo proprietário expulsa o Beato Lourenço e os moradores, devido
à proliferação de boatos de que ali estava repleto de fanáticos religiosos. O
Beato vai embora, sem que lhe seja concedida nenhuma indenização pelas
benfeitorias realizadas no local. Diante disso, Zé Lourenço direciona seu
povo para um sítio no sopé da Chapada do Araripe, intitulado de Caldeirão
dos Jesuítas, no município de Crato. Sítio de propriedade do Padre Cícero,
que o destinou para que pudessem viver em sossego. (GOMES, 2009, p. 60)
O nome Caldeirão se dá devido à presença no local de uma depressão
natural de pedra, capaz de concentrar acúmulo de água, sendo também
nutrido por um pequeno riacho. E Jesuítas, devido à herança popular de
que no século XVIII o local havia servido de refúgio para dois jesuítas que
estavam foragidos, procurados pelo famoso português Marquês de Pombal.
Mudando-se com seu povo, o Beato Zé Lourenço chega ao Sítio
Caldeirão e, com o passar do tempo, transforma a paisagem local, do
rudimentar sítio agrícola para um sítio com diversificado leque de atividades
produtivas (devido à chegada frequente de romeiros e sertanejos de todo
o Nordeste, encantados pela forma de vida do local). Configurando o
cenário da área, foi implantada de forma coletiva a construção de moradias,
engenhos de cana, casa de farinha (onde produziam farinha de mandioca),
depósito para armazenamento de colheitas de cereais, barragens,
reservatórios de água (desenvolvendo o trabalho de irrigação), entre outras
produções. Vale destacar que todo equipamento usado na produção era de
uso de todos. O sistema de produção, que foi desenvolvido na comunidade,
consistia na distribuição de bens básicos como: comida, moradia, material
de trabalho, oportunidade de ofício e o fomento à fé. Era dar para receber,
portanto todos recebiam. Podendo assim dizer que se realizava por um
modelo de autogestão cooperativista que caminhava cada vez mais para a
autossustentabilidade.
O beato José Lourenço e seus seguidores estruturaram um
complexo sistema de produção com um engenho rústico, uma
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casa de farinha e uma vasta produção artesanal de roupas, calçados
e derivados de couro de modo geral. Após os primeiros anos de
adaptação, as atividades foram diversificadas e a comunidade
caminhou para autossuficiência, produzindo quase tudo de que
precisava: desde roupas e sabão até panelas, copos e baldes. Para
tanto, os artesãos, carpinteiros e ferreiros utilizavam matériaprima local. Os tecidos, por exemplo, eram feitos com algodão
cultivado na própria fazenda. O que não conseguiam obter ali era
comprado nas cidades próximas. (depoimento de Batista, julho
de 2007). (GOMES, 2009, p. 60)

Homens e mulheres, famílias inteiras agrupavam-se em volta do beato,
seduzidos pelo modo de realização e vida democrática no sítio. Todos que
lá chegavam davam sua forma de contribuição para a comunidade. No ano
de 1932, a forte seca empurrava os flagelados para o Caldeirão, ganhando
uma importância marcante com a devastação que assolava o Nordeste.
O Governo do estado do Ceará situava em várias localidades campos de
concentração para enclausurar os flagelados. Esses campos de concentração
eram denominados pelo povo de “currais do Governo”. No município de
Crato foi instalado o Campo do Buriti. Práticas rotineiras em todos os
campos eram os desencaminhamentos de mantimentos direcionados aos
flagelados, enviados pelo Governo Federal, o que resultou em várias mortes
por conta da escassa alimentação. Diferentemente do Caldeirão, que acolhia
a todos, fornecendo meios dignos de subsistência, ampliando o contingente
populacional da comunidade durante e após a Grande Seca. (CORDEIRO,
2008, p. 5).
No ano de 1932, dentre várias pessoas que chegavam ao Sítio,
estava presente outro líder messiânico do estado do Rio Grande do Norte,
conhecido por Severino Tavares. O mesmo passara anos jornadeando
nos sertões do Nordeste, pregando os mandamentos, a união entre os
povos, o respeito ao sagrado, prevendo o “fim do mundo”, tornando-se
profundo companheiro de José Lourenço e adquirindo autonomia perante
a comunidade do Caldeirão. Vale ressaltar que Severino nunca deixou de
peregrinar pelos sertões, mesmo após chegar à comunidade.
Desde o início da década de 30, o beato Zé Lourenço vinha sendo
acusado pelas classes dominantes da sociedade, composta pelo clero católico
da região, latifundiários e políticos do estado, de participar da Intentona
Comunista, movimento que pretendia um golpe contra o Governo de
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Getúlio Vargas. Essa perseguição se dá em virtude dos ideais proferidos pelo
beato, da construção de uma sociedade mais digna, solidária e igualitária,
que acaba obrigando-o a permanecer refugiado na Serra do Araripe para
não ser preso. Era fato que o Caldeirão causava uma espécie de rivalidade
perante aqueles que gozavam da miséria de muitos sertanejos. Traçando
um esquema econômico da época, podemos afirmar que o Caldeirão
desestabilizou o sistema produtivo dos proprietários de latifúndio.
Na metade do ano de 1934, falece Padre Cícero, fato que torna o
beato Lourenço uma espécie de sucessor de liderança religiosa para o povo.
Nesse mesmo período, o sítio Caldeirão da Santa Cruz já contava com uma
população de três mil pessoas estáveis e, em média, seis mil instáveis. Devendo
ser ressaltado que muitos provinham de localidades então exploradas pelos
grandes latifundiários. As romarias, o aumento populacional e o controle
que o beato exercia em cima de seu povo despertaram a ameaça das elites
políticas e religiosas do Crato.
A cena política do período era marcada por uma forte onda
anticomunista. Sendo assim, qualquer resquício aparentemente comunista
e que representasse uma possível ameaça ao governo era rapidamente
investigado. Coincidentemente, Caldeirão recebe na época uma caixa, com
uma encomenda vinda da Alemanha, o que acaba virando um pretexto
para que o governo enviasse José Bezerra, capitão da Polícia Militar, para
espionar o local, com objetivo de encontrar armas e passar informações de
dentro do sítio. Chegando lá, nada foi encontrado pelo capitão, além de
camponeses com armas de trabalho em mãos. No entanto, segundo seus
relatos, na caixa havia armas e munições que se destinariam a futuro ataque
à cidade do Crato, o que se revelou como um pretexto para que as tropas
militares invadissem o Caldeirão.
A imprensa jornalística da época promovia reportagens contra
o beato e sua comunidade. Nota-se que foi tudo bem articulado com a
mídia, preparando assim a opinião pública para a invasão e destruição
do Caldeirão. E assim foi feito, em11 de setembro de 1936, delegando-se
para a região do vale do Cariri uma forte expedição militar com armas em
punho, chefiada pelo tenente José Góis de Barros. O beato fugiu a tempo
para a Serra do Araripe, deixando o seu secretário Isaías responsável por
receber a tropa de forma pacífica. Como já se esperava, os militares tinham
um objetivo em mente, a destruição da comunidade. A mando do capitão
Cordeiro Neto, destruíram, saquearam, procuraram por armas de fogo (que
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não existiam), e por dias judiaram da população que não era alimentada;
entre essa, encontravam-se mulheres grávidas, crianças e idosos. Todos
permanecendo agrupados, durante toda a invasão.
O tenente do Exército José Góes de Campos Barros descreve o
cerco e a destruição de Caldeirão. ‘A nossa tropa se compunha de
uma Companhia de Fuzileiros e de uma Seção de Metralhadoras
Leves, sob o comando do capitão José Bezerra [...]. O capitão
Cordeiro se fizera acompanhar de alguns elementos da
Polícia Civil. Chegados ao engenho, tivemos uma decepção.
Zé Lourenço fora avisado, com muita antecedência, por sua
polícia vigilante... o capitão Cordeiro explicou a todos o que
viera fazer. Era necessário que cada um voltasse ao seu lugar de
origem, levando o que lhe pertencia, porque o Estado não podia
permitir aquele agrupamento perigoso. [...] Fazia-se necessário
uma medida drástica e radical, de modo a não mais ser possível
a sua reconstituição, mediante a afluência de romeiros que, de
longe, vinham atraídos pela santidade de preto sagaz... Ao capitão
Cordeiro impunha-se uma única solução: destruir as casas e
entregar os bens ao município; competia ao poder judiciário
resolver o assunto, com relação à segunda parte... Aliás, faça-se
justiça, o espetáculo de organização e rendimento de trabalho,
com que deparamos ali, era verdadeiramente edificante.
(FONTENELE, 1959, p. 151 apud. GOMES, 2009, p. 63).

Logo após a invasão e a expulsão, os moradores do sítio Caldeirão não
se fizeram derrotados, retornaram e refizeram, aos poucos, a comunidade.
Alguns dos seguidores do beato foram presos e levados à capital, Fortaleza
(os presos passaram poucos dias na capital, pois o governo não teve onde
colocá-los, enviando-os novamente para o município de Crato). No começo
do ano de 1937, as autoridades do estado do Ceará continuam a recolher
denúncias contra o Beato Lourenço, Severino Tavares e seus seguidores,
anunciando que eles estariam tramando um plano de guerrear contra o
município de Crato. Diante das denúncias, o capitão José Bezerra reuniu 11
militares de Juazeiro e foi apurar tais denúncias. Chegando ao local, foram
surpreendidos por uma armadilha realizada por Severino Tavares e alguns
camponeses, o que resultou num confronto que culminou em várias mortes.
Ao chegarem à primeira casa do improvisado arraial, José Bezerra
e os praças desciam do caminho. Quando procuravam entrar na
casa, os fanáticos, armados de cacetes, facões, foices e pistola,
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atacavam de surpresa. Poucos soldados tinham tempo de usar os
fuzis. Em 15 minutos tudo estava consumado. Perdiam a vida o
cap. José Bezerra - seu filho sargento Anacleto -, um cabo e um
soldado. Saíam feridos outros, entre os quais o soldado Álvaro,
filho daquele oficial. (FONTENELE, 1959, p. 158 apud. GOMES,
2009, p. 64)

Esse confronto acaba sendo o estopim para que a mídia jornalística
propagasse um escândalo do fato. Sendo assim, o aparato militar do Estado
foi reunido, tendo a presença de dois aviões da Força Aérea e duzentos
homens munidos de forte armamento bélico. Esse exército resulta no
extermínio da comunidade, na madrugada de 11 de maio de 1937, e na morte
de camponeses que só queriam viver dignamente, diante dos sofrimentos
impostos por um sistema coronelista, escravista e excludente.
Farias (1997, p.208) descreve da seguinte forma: “Centenas de
mortos, alguns acreditam que em torno de mil vidas humanas se acabaram,
bombardeios aéreos do Ministério da Guerra, incêndios e destruição de
casas, espaçamentos de crianças, mulheres e velhos, enfim, uma verdadeira
aniquilação de trabalhadores rurais que só tinham um sonho: trabalhar,
viver em paz uns com os outros e com Deus”.
Verifica-se que no Sítio Caldeirão da Santa Cruz do Deserto houve
um imenso genocídio, em nome da ignorância, do egoísmo e do interesse
do Estado, dos latifundiários e da Igreja Católica. O beato José Lourenço
faleceu aos 74 anos, no ano de 1946, na fazenda União, município de Exu,
no estado de Pernambuco. A Diocese da Igreja Católica do município de
Crato negou durante anos os pedidos, por parte dos fiéis do Padre Cícero
e do Beato José Lourenço, de celebração de uma missa em sua memória,
justificando que o beato seria um bandido.

3 CALDEIRÃO: DIFERENTES VISÕES DE UMA MESMA HISTÓRIA
A construção da história que hoje se conhece do Caldeirão ocorre de
maneira distorcida, isso ocorre em virtude da formação da memória coletiva
ser fruto de divergentes interpretações de um mesmo contexto cultural.
De um lado, encontra-se a visão daqueles que constituíram a comunidade
do caldeirão e de outro a visão do Estado, dos grandes latifundiários e
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da Igreja, que viam a comunidade como uma ameaça aos seus interesses.
(CORDEIRO, 2008, p. 3).
Vivendo em um sistema de produção coletivo, igualitário e
autossuficiente, a população que buscou refúgio no Caldeirão via a
comunidade como uma forma de sobrevivência digna, em meio às mazelas
da vida no sertão: a fome, a seca, o coronelismo, o trabalho escravo e a
exclusão social em que viviam. Além disso, o elemento religioso assumia
um caráter primordial para explicar a imensa devoção do povo para com
figuras como o Padre Cícero e o Beato José Lourenço. Essa forma mística
de encarar o mundo advém da realidade do homem do campo, que busca
o sagrado e a crença no absoluto, como uma forma de salvação para a sua
existência, construindo no nordeste brasileiro uma expressão característica
de religiosidade popular, fruto do sincretismo religioso entre matrizes
primárias de religiões indígenas, africanas e católicas.
Para os grandes latifundiários, a experiência da comunidade era vista
com maus olhos, pois a ida de milhares de fiéis para o Caldeirão provocava
escassez de mão de obra nos engenhos e fazendas, desequilibrando o sistema
de produção latifundiário vigente no campo.
A Igreja também via o Caldeirão como uma ameaça, já que esta
competia com Juazeiro do Norte pelos bens simbólicos e religiosos. E com
a morte do Padre Cícero, em 1943, boa parte dos romeiros dirigiam-se para
a comunidade, em busca dos conselhos de José Lourenço, único “Santo”
sobrevivente de Juazeiro.
O Estado, por sua vez, via o Beato, com seus ideais igualitários e
comunitários, como uma ameaça à ordem pública, acusando José Lourenço
de participar da Intentona Comunista, movimento que pretendia derrubar
Getúlio Vargas do poder e promover mudanças sociais, tendo como base os
ideais comunistas.
Assim, inicia-se a pressão do governo, da igreja e das elites, que se
aliam para por um fim ao Caldeirão. A primeira atitude foi tomada por
parte da Igreja, ao exigir a reintegração de posse do Sítio Caldeirão da Santa
Cruz do Deserto, pois este fora doado à ordem dos Salesianos, pelo Padre
Cícero, em seu testamento. Em 1936, ocorre uma reunião em Fortaleza,
com representantes dos setores contrários à comunidade, com a finalidade
de decidir o destino do Caldeirão. Estes buscavam um motivo para iniciar
a invasão ao Sítio, pretexto que surge com a chegada de uma caixa com
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objetos importados da Alemanha, que segundo relato do Capitão José
Bezerra, continha armas e munições. Com esse pretexto, iniciam-se as
invasões das forças policiais do Estado no Caldeirão, que realizam ataques
violentos, acabando por culminar na destruição da comunidade e da vida de
milhares de pessoas. (GOMES, 2009, p.56-64).
Entre os anos de 1930 a 1940, o conteúdo veiculado na mídia
representa a versão do Estado sobre o ocorrido. No período que antecede
as invasões, é lançada uma campanha visando preparar a opinião pública,
acusando os habitantes do Caldeirão de serem comunistas e fanáticos
religiosos, discurso perpetuado depois do massacre, com o objetivo de
justificar as mortes ocorridas durante as ocupações. Com isso, as matérias
jornalísticas da época, divulgadas sobre o Caldeirão, são uma extensão
da ótica das classes dirigentes e dos documentos militares, permitindo ao
Estado o controle e a construção da memória pública oficial. (CORDEIRO,
2008, p.7).
O que ocorre na maior parte de movimentos como o Caldeirão é o
fato da história ser narrada sob a perspectiva dos vencedores, que no caso,
em questão, eram as elites dominantes. Sendo assim, as narrativas tendem
a privilegiar aspectos sociais importantes para a cultura dos vencedores,
silenciando a trajetória dos vencidos e a compreensão da história das
minorias. (GOMES, 2009, p.57).
No entanto, o silêncio em torno dos fatos ocorridos em Santa Cruz
do Deserto vem sendo quebrado, com o desenvolvimento de pesquisas e
trabalhos que procuram compreender o que realmente ocorreu no período.
Atualmente, o Ministério Público Federal (MPF), a Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República e a Organização Não Governamental (ONG) cearense “SOS
Direitos Humanos” são entidades interessadas em descobrir o verdadeiro
destino das vítimas do massacre do Caldeirão. No entanto, órgãos oficiais,
como o Exército e o Departamento de História da Universidade Regional do
Cariri (Urca), negam o “genocídio”, afirmando a falta de indícios e registros
oficiais em suas pesquisas. (VICELMO, 2011, p.1).
Diante da contradição de inúmeros relatos e documentos que
abordam a história do Caldeirão e da controvérsia a respeito do “massacre”
ocorrido, acabam-se gerando discursos parciais, que ora colocam-se do
lado dos oprimidos, ora a favor dos opressores. Entretanto, o fato inegável
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é a destruição de uma comunidade onde milhares de pessoas viviam de
uma forma igualitária, cooperativa e autossuficiente, fugindo da miséria
que assolava o sertão nordestino, principalmente durante a Grande Seca,
iniciada no ano de 1932. Isso demonstra a ineficácia do Estado, mesmo com
todo o seu aparato estrutural, em suprimir as necessidades fundamentais
da população, carências que eram extintas em uma pequena comunidade
construída por sertanejos sem instrução, de uma maneira rústica e sem
grandes investimentos, fazendo com que existisse de forma independente
ao poder exercido pelo Estado, que, por muitas vezes, torna-se nocivo à
uma autêntica comunidade humana.

4 O DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE
Segundo Hobsbawn (1983, apud HUYSSEN, 2010, p.5), as memórias
estão sempre em confronto, assim como as exigências por direitos. Com
isso, a noção de memória coletiva existe somente se reconhecermos que
em qualquer coletividade haverá sempre conflitos e lutas pela memória.
O massacre do Caldeirão e suas contradições é, sem dúvida, um exemplo
evidente do conflito de classes pela memória, que se desenvolveu através
do confronto entre a memória oficial reconhecida pelo Estado, por meio de
documentos militares e da imprensa jornalística, e a memória coletiva não
oficial, relatadas nos discursos orais, nos cordéis e em outros documentos
de acesso popular.
Além disso, os fatos ocorridos no Caldeirão representam um
caso concreto de graves violações aos Direitos Humanos. Casos como
esses devem permear o atual discurso em torno dos Direitos Humanos
e Culturais. Sendo assim, o debate acerca da preservação da memória de
atentados a esses direitos é imprescindível para que se evite a perca de uma
base histórica e se cometam abusos políticos e legalistas no futuro.
No entanto, a discussão atual em torno da memória carece de
estrutura e políticas públicas capazes de levar em frente ações judiciais de
violação desses direitos. Além disso, a força de discursos propagados pela
esfera pública como em filmes, livros, artes e educação influencia, ainda que
parcialmente, as decisões dos setores governamentais, sendo, na maior parte
das vezes, fruto do interesse das classes dominantes. (HUYSSEN, 2010, p.12).
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De acordo com Huyssen (2010, p. 6), para que se construa um estudo
sólido da memória na área de humanas é essencial que se produza um
diálogo consistente com os direitos humanos, os direitos culturais e com o
discurso de justiça transicional. Modificando a atual estrutura fará com que
o passado se desligue de um objeto privilegiado de investigação, trazendo
para si a memória das lutas presentes e futuras sobre os direitos.
Conforme documento produzido pelo Conselho de segurança da
ONU, a justiça de transição é definida como um conjunto de abordagens,
mecanismos (judiciais e não judiciais) e métodos para superar a herança
violenta do passado, visando responsabilizar os culpados, efetivar o direito
à memória e à verdade, fortalecer as instituições com valores democráticos
e evitar que atrocidades como essas ocorram no futuro. O entendimento
da doutrina internacional acerca da justiça de transição é que esta não se
limita a um único modelo, pois cada sociedade possui uma forma diferente
de lidar com o passado e de garantir a efetividade do direito à memória
e à verdade. Contudo, a comunidade internacional e a doutrina destacam
quatro deveres unânimes a qualquer Estado: adotar medidas de prevenção
contra os direitos humanos, dispor de instrumentos que visem esclarecer
situações de violência, responsabilizar legalmente os agentes que praticarem
violações e compensar as vítimas mediante retratação material e simbólica.
No Brasil, o modelo adotado até o presente momento se distancia
da perspectiva punitiva daqueles que foram autores das atrocidades,
prevalecendo um caráter de impunidade e silêncio. Sendo assim, é
indispensável que se pense em outras formas de atender ao legado de
atentado aos Direitos Humanos. Nesse contexto, prevalece no país um
sistema que visa a reparação financeira, a abertura de arquivos e comissões
que buscam o esclarecimento da verdade acerca das desumanidades
cometidas no período ditatorial, como, por exemplo, a Comissão da Anistia,
a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos e a publicação de materiais
que tenham como intuito a divulgação das memórias de violações dos
direitos. Conforme observado, todas as ações reparatórias foram realizadas
tendo por base os fatos ocorridos durante o regime militar (SOARES, I. V.
P.; COSTA, 2010, p.1). No entanto, cabe destacar que situações envolvendo
anomalias constitucionais, como os fatos ocorridos no Caldeirão, também
necessitam de uma transição política. (SANTOS; SOARES, R. M. P., 2012,
p.275).
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Tendo como base o modelo de justiça de transição brasileiro, onde
atualmente prevalece apenas a reparação simbólica e material das violações
cometidas, e os seus devidos esclarecimentos, entende-se que as atrocidades
praticadas no Caldeirão de Santa Cruz Deserto também ensejam a garantia
do Direito à memória e à verdade. Entende-se o direito à verdade como
direito fundamental de todo cidadão de ter acesso à informação de interesse
público, sendo um dever estatal garantir que a sociedade, as vítimas e os
familiares tenham acesso aos fatos históricos e aos casos de desrespeito
aos direitos humanos. Já o direito à memória consiste em um direito
fundamental de acesso, utilização, conservação e transmissão do passado,
em suas dimensões individuais e coletivas, além dos bens materiais e
imateriais que compõe o patrimônio cultural de uma determinada
comunidade. Esses direitos, embora não estejam claramente expressos na
Constituição Federal de 1988, são considerados direitos fundamentais, por
decorrerem diretamente dos princípios da dignidade da pessoa humana, do
regime democrático e republicano, assim como do princípio da publicidade
e do direito à informação. (SANTOS; SOARES, R. M. P., 2012, p.273-274).
Contudo, a única tentativa de buscar a efetivação de direitos relativos
aos fatos ocorridos na comunidade do Caldeirão foi a abertura, no ano de
2009, de uma ação civil pública pela organização não governamental SOS
Direitos Humanos do estado do Ceará, a qual defendia a indenização das
vítimas do Caldeirão pelas práticas de genocídio, desaparecimento forçado
de pessoas e ocultação de cadáveres. No entanto, o Ministério Público de
Juazeiro do Norte suspendeu processo devido a erros estabelecidos na
entrada do processo na justiça. O mesmo processo foi encaminhado para
o Tribunal Regional Federal, em Recife, assim como para a Organização
dos Estados Americanos (OEA), ações que não obtiveram êxito, devido
a inúmeras controvérsias e falhas nos procedimentos técnicos das ações.
(PEDIDO..., 2009).

CONCLUSÃO
Conforme analisado, a cultura da memória caracteriza-se por um
constante conflito de interesses de classes, quando o que prevalece, muitas
vezes, é a manipulação e a destruição da memória por parte daqueles que
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detém o poder, silenciando, assim, a história dos vencidos e os aspectos
importantes de sua cultura.
Para que se efetive o direito à memória e à verdade, é imprescindível
o acesso a variados tipos de documentos, além daqueles divulgados
oficialmente, possibilitando às classes oprimidas e vencidas o direito de
terem suas vozes ouvidas na sociedade. Através desse resgate, será possível
a preservação da história oficial do Caldeirão, contribuindo para a garantia
dos Direitos Humanos no futuro.
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CAMINHADA DA SECA: MEMÓRIA, CULTURA E CIDADANIA
DRY WALK: MEMORY, CULTURE AND CITIZENSHIP
Mayk Lenno Henrique Lima1
Helton Anderson Xavier de Souza2
RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar a construção da Caminhada da Seca,
em Senador Pompeu, a partir do histórico das secas e a construção dos campos
de concentração pelo Governo do Estado do Ceará durante a seca de 1932. Os
flagelados que padeceram diante da seca, chamados de “almas da barragem”,
sofreram um processo de santificação junto à população local e sua memória
se tornou o fio condutor da celebração, assim como objeto de disputa entre os
grupos identificados como místico-religioso e político-religioso, onde, de um
lado, buscam o envolvimento espiritual da população e, do outro, a luta pela vida
digna no semiárido. O trabalho estabelece um diálogo entre história, memória e
religiosidade e entre fontes orais e escritas.
Palavras-chaves: Caminhada da Seca. Seca de 1932. Campos de Concentração.
Patrimônio Cultural.
ABSTRACT
This article aims to analyze the construction Dry walk, in Senator Pompey, from
the historic droughts and the construction of concentration camps by
the Government of the State of Ceará during the drought of 1932. The
walk makes reference to the drought of 1932 and the concentration of
the Patu. The flagellates that suffered in the face of drought, called “souls of
the dam”, suffered a process of sanctification by the local population
and their memory became the leitmotif of the celebration and the subject of dispute
between the groups identified as religious and political Mystic religious, where,
on the other hand, seek spiritual involvement of the population and the struggle
for dignified life in semi-arid, on the other. The work establishes a dialogue between
history, memory and religiosity and between oral and written sources.
Keywords: Dry walk. Dry 1932. Concentration Camps. Cultural heritage.
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INTRODUÇÃO
A temática do patrimônio, com o passar dos anos, vem sendo
analisada, e o conceito, abrangência do termo, o que se estuda ou deve
ser priorizado, vai sofrendo transformações, pois esse é influenciado por
diversos interesses, sejam eles sociais, econômicos, políticos ou ideológicos.
Para realizar uma investigação sobre o patrimônio cultural, como
é o caso da “Caminhada da Seca” em Senador Pompeu, no estado do
Ceará, é necessário, primeiramente, reconhecer o termo dentro de uma
historicidade, ou seja, que o próprio conceito sofreu alterações no decorrer
do tempo a partir do entendimento e trabalho de profissionais ligados e
interessados na temática. “Patrimônio histórico e artístico” oficialmente
aparece no Decreto-lei 25, de 1937. Já “patrimônio cultural”, está inscrito na
Constituição de 1988.3 No Decreto-lei 25/37, encontra-se:
Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional
o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a
fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados
parte integrante do patrimônio histórico o artístico nacional,
depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro
Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei.4

Já na Constituição de 1988, encontramos:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares,
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes
do processo civilizatório nacional.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
3

4

MARTINS, Ana Luiza. Uma construção permanente in PINSKY, Carla Bassanezi. DE LUCA,
Tania Regina. O historiador e suas fontes. p. 284.
Decreto-lei 25/37. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.
htm>. Acesso em: 11 ago 2014.
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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.

A análise da mudança do conceito em termos oficiais revela uma
segunda ponderação, que não deixa de ser decorrente da primeira. Não é
somente a letra da lei que muda, são transformações significativas.
Ao realizar tal análise não podemos de forma alguma deixar de
mencionar os períodos históricos em que foram produzidos os trechos de
leis acima destacadas. No primeiro está relacionado a um dos períodos em
que Getúlio Vargas esteve no poder. Era a época do chamado “Estado Novo”.
O presidente descumpre a constituição, realiza um golpe e permanece no
poder de forma ditatorial. Dentro de sua personalidade autoritária, Vargas
influencia os vários departamentos com sua visão centralizadora e não
vai ser diferente na área cultural. Como se verifica no decreto, há uma
restrição do que vem a ser “patrimônio histórico e artístico”, onde apenas
o que está atrelado aos interesses do Estado é reconhecido dentro dessa
categoria, constando essas manifestações nos livros de tombos organizados
pelo governo. Por sua vez, na Constituição Federal em vigor, o Estado
aparece como o protetor e valorizador dos direitos culturais, reconhecendo
pluralidades dos diversos grupos que compõem a sociedade brasileira. Essa
mudança de paradigma é também explicada pelo momento histórico pelo
qual passava o Brasil. Em 1964 foi dado um golpe militar, onde o presidente
João Goulart foi deposto de seu cargo e o Brasil iniciava uma ditadura que
permaneceria até o ano de 1985. Saindo então de um período de mais de
duas décadas de regime militar, a Constituição de 1988 buscou proteger
conquistas e direitos dos mais variados grupos que compõem a sociedade
brasileira.
Outra questão relacionada a essa discussão é que, historicamente,
foi valorizado enquanto patrimônio a ser preservado a obra arquitetônica.
Isso se explica pelo envolvimento no início deste processo de arquitetos, a
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precariedade de algumas obras, que, por consequência, foram eleitas como
prioritárias para preservação, e a pouca atuação de historiadores no início
destas discussões.5
Uma maior colaboração dos historiadores é notada a partir da década
de 1980, com a “Nova História”. A partir dos questionamentos e olhares de
sua própria área, eles colaboram para um enriquecimento das discussões
sobre patrimônio cultural. Como um dos resultados desses avanços está a
questão do patrimônio cultural imaterial6. No Brasil, temos como política
de valorização o decreto 3.551, de 04 de agosto de 2000, que diz o seguinte
em seu início:
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.
§ 2o A inscrição num dos livros de registro terá sempre como
referência a continuidade histórica do bem e sua relevância
nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade
brasileira.7

5

6

7

MARTINS, Ana Luiza. Uma construção permanente in PINSKY, Carla Bassanezi. DE LUCA,
Tania Regina. O historiador e suas fontes. p. 289.
MARTINS, Ana Luiza. Uma construção permanente in PINSKY, Carla Bassanezi. DE LUCA,
Tania Regina. O historiador e suas fontes. p. 291.
Decreto 3.551, de 04 de Agosto de 2000 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.htm
acessado em 12/08.
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Concomitante aos avanços nas discussões sobre Patrimônio no Brasil
na década de 1980, crescia em Senador Pompeu uma manifestação de
origem popular que é conhecida por “Caminhada da Seca”. Na década de
1970 surgiu uma devoção em torno das vítimas da seca de 1932. Milhares
de pessoas tentando fugir da seca se concentraram próximo à barragem do
Patu que, na ocasião, as obras encontravam-se paradas. Com promessas e
esperança de ajuda por parte do governo as pessoas aglomeraram-se no local
e de lá foram impedidas de se retirarem. O resultado desse episódio é o drama
marcantes da história local, a morte de muitos que ali se concentraram.

1 AS SECAS: LUTAS PELA SOBREVIVÊNCIA
O nordestino até hoje é impressionado pelo fenômeno da seca
que ainda assola a região, provocando e intensificando mazelas muitas
vezes irreversíveis para a sobrevivência da população. As condições
precárias estimulam o homem do campo a partir em retirada à procura
de sobrevivência, migrando para outras regiões, nas construções de obras
públicas ou nos “campos de concentração”, como demonstra a história,
principalmente do povo nordestino. E muitas vezes são nesses intervalos,
entre a partida e o destino, que o sertanejo se depara com as mais difíceis
condições de sobrevivência e, às vezes, até com a tão temida morte. Nesse
contexto, muitos deles tinham como principal objetivo migrar para os
grandes centros, pois lá supostamente estaria reservado a eles uma vida
melhor, com trabalho e dignidade. Contudo, era a mão de obra barata que
esses lugares precisavam explorar.
Algumas comissões de combate à seca no interior do Ceará foram
criadas, a fim de que não houvesse tanta migração para a capital. Porém,
essas não davam conta das necessidades dos flagelados e, para agravar a
situação, muitas delas eram corruptas, desviando o dinheiro que deveria
abastecer o povo no que se refere à alimentação. Com isso, surgiu a
“Indústria da Seca”, mantida por meio da desgraça do homem nordestino e
sustentando inúmeros políticos no poder que “posavam como salvadores da
pátria abasteciam suas urnas eleitorais com o estômago vazio da população”
(NETO, 2007).
Podemos observar até aí a negligência do governo, não oferecendo ao
homem do campo meios mais eficazes de permanecer em sua terra mesmo
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com a seca. A realidade do retirante se tornava cada vez pior, seguiam a
pé grandes percursos e neles acabavam passando inúmeras necessidades,
no que diz respeito à escassez de alimentos, água, entre outras, chegando
muitas vezes ao falecimento.
O governo oferecia formas de auxílio, como as obras públicas, a fim
de retirar o flagelado da ociosidade e executar construções com mão de obra
barata; e os campos de concentração. Nesses, a vida era bastante difícil, já
que o trabalho era desproporcional à energia que os homens possuíam e os
salários eram míseros, insuficiente até mesmo para a alimentação. Nessa
época, algumas instituições foram criadas, como o IFOCS (Inspetoria
Federal de Obras Contra as Secas), atual DNOCS (Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas). Contudo, pouco significou no que diz respeito à
solução dos problemas do povo.
Entre os maus frutos, devem-se destacar os esforços improdutivos,
como as construções de barragens sobre áreas sem bacias irrigáveis, como
foram os casos das barragens de Curemas, na Paraíba, e do açude do Cedro,
no Ceará. A agricultura de irrigação ao final de cinquenta anos de atuação
do IFOCS e do DNOCS não gerou mais que 5000 hectares de área irrigada,
o que é irrisório. Essas ações raramente beneficiavam diretamente os
pequenos produtores, restando a esses fugir em busca de novas alternativas
de sobrevivência, contando com a sorte, em busca de um novo emprego que
lhes fornecesse, no mínimo, alimento para a família (ARAÚJO, 2009, p.11).
Outra forma de auxílio para os retirantes era a caridade pública,
que na maioria das vezes não funcionava, pois eram vítimas de muito
preconceito, recebendo diversas designações, como indolentes, vagabundos
e até criminosos. De fato, a seca favorecia o banditismo e a indolência, pois é
natural que quando o desespero chega se busque meios para a satisfação de
suas necessidades vitais. Na maioria das vezes, faltavam oportunidades para
o povo sobreviver de forma digna.

2 COMPOSIÇÃO DOS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO
Os campos de concentração eram especialmente construídos no
intuito de receber os flagelados da seca, que viviam a vagar pelas ruas,
sobrevivendo de esmolas e saques, aterrorizando, dessa forma, a população
urbana. “Os casarões tinham suas calçadas ocupadas por flagelados famintos.
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Tornava-se cada vez mais difícil ignorar a tragédia da seca.” (RIOS, 2006, p.
27).
O primeiro campo, de acordo com Kênia Rios, surgiu em 1915,
instalado no bairro do Alagadiço, em Fortaleza. Estima-se que passaram
por lá cerca de oito mil flagelados. A proposta de criação desses lugares
foi repetida, posteriormente, na seca de 1932 (dessa vez não só na capital,
mas também no interior do estado). A iniciativa do governo de construir
os campos foi de muita valia para a população fortalezense de classe alta,
pois não iria mais se incomodar tanto com a presença dos retirantes, que
representavam a personificação da desgraça provocada pela seca e pela
ausência de políticas públicas eficientes.
Os saques eram constantes, a polícia era convocada para intervir nessas
ações empreendidas pelos flagelados, contudo, as mercadorias saqueadas
normalmente eram devolvidas aos saqueadores. Era “nas mãos dos chefes
e dos responsáveis pelos alistamentos que recaía a responsabilidade de
negociar com a multidão nas áreas de trabalho, enquanto nas cidades essa
era tarefa dos padres, prefeitos e outras autoridades locais” (NEVES, 2000,
p.116). Os chefes procuravam acalmar o povo que já não suportavam a falta
de medidas eficientes e a demora na distribuição de alimentos. Porém, era
necessário ao menos afastar a mendicância da cidade, e um meio bastante
eficiente para removê-los dali era o campo de concentração na periferia.
Neles havia toda uma estrutura que favorecia a detenção dos miseráveis,
além disso, se lá já não tinham uma vida digna, ainda pior seria se vagassem
nas ruas. Os campos eram cercados por cercas de arames e em alguns, muros
muito altos, dificultando, com isto, a fuga dos flagelados.
Era bastante corriqueira a morte de pessoas, bem como a chegada de
outras diariamente. Se não fossem as mortes, os campos seriam ainda mais
lotados e a capacidade de sobreviver neles também seria ainda mais escassa.
As condições de vida do campo eram péssimas, a alimentação oferecida era
insuficiente à sobrevivência, as carnes de boi que acompanhavam as refeições
eram fervidas em latas de querosene. Com isso, doenças se proliferavam e
muitos acabavam morrendo.
“Cheguei a Senador Pompeu em 1926 com minha mãe Ana Maria
da Conceição e meu pai Antônio Gomes da Silva, empregado
do DNOCs como vigia da noite nos casarões. Morávamos na
primeira das três casas com alpendre, chegando da rua; também
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nas outras casas moravam vigias: Francisco Chagas Oliveira e
Miguel Carneiro.
Em 1932 eu tinha doze anos quando começou a Concentração da
seca. Eram barracos de folhas coberto de ramos em todo canto e
multidão de pessoas.
Aconteceu a doença e começou a morrer gente: dor de barriga,
diarreia e os pobres inchavam e morriam. Às vezes o povo
enterrava no mato escondido, por medo de que nas valas tirassem
o fígado dos mortos.
Muitas crianças, também uma prima minha e um irmãozinho,
um anjinho de três meses, morreram, mas foi de sarampo.
Depois das chuvadas, chegavam em casa mães com criancinhas
molhadas; a mãe dava roupinha enxuta, o pai dava feijão ou
comida; pouca coisa, pois também a gente era pobre.
A comida passada pelo Governo era feijão preto, farinha
amarguenta, rapadura mascavo, mas tudo era comida grosseira
e fazia mal.
Quando em 1933 chegou o inverno e terminou a concentração, os
flagelados foram levados embora de trem, com máquina a lenha,
para várias destinações.” Carmela Gomes Pinheiro – Sobrevivente
- Nasceu em Quixeramobim em 01/04/1921 in (GIOVANAZZI,
1998, p. 14)

Os retirantes, apesar de dependerem daquele local para viverem,
eram conscientes do descaso com o qual o governo tinha para com o
lugar e, principalmente, para com as pessoas que lá residiam. Sentiam-se
encurraladas como os animais dos quais muitos deles tratavam antes do
advento da seca. E é por essa razão que muitos atribuem as expressões
“Curral do Governo” ou “Curral de Flagelados” àquele lugar.

3 O CAMPO DO PATU E A CAMINHADA DA SECA
O sitio histórico do Patu, distante três quilômetros do município de
Senador Pompeu, é importante patrimônio cultural do Ceará e foi construído
entre os anos de 1919 e 1923 pelo Instituto Federal de Obras Contra as
Secas – IFOCS (Atual Departamento Nacional de Obras Contra as Secas –
DNOCS), como infraestrutura para a construção da barragem do Patu. As
obras da barragem foram paralisadas em 1923, ficando todo o complexo de
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edificações e todo o canteiro de obras. Em 1932, com a seca e na luta pela
sobrevivência mais uma vez, os nordestinos começam a se deslocar de suas
casas para centros urbanos mais desenvolvidos, em busca de trabalho e de
melhores condições de vida. Com o medo de uma nova invasão nas grandes
cidades, o governo instalou campos de concentração em locais estratégicos
para conter as pessoas. A experiência dos campos de concentração já
vem da grande seca de 1915, quando o primeiro campo foi instalado em
Fortaleza. Em 1932 os campos foram instalados nas seguintes localidades:
no Crato, com o Campo de Concentração de Buriti, o único que ficava mais
afastado de uma estação ferroviária, sendo a de Cedro a mais próxima; em
São Mateus (atual município de Jucás), com o Campo de Concentração de
Cariús; em Senador Pompeu, com o Campo de Concentração do Patu; em
Quixeramobim, com o Campo de concentração de Quixeramobim; em Ipu,
com o Campo de Concentração de Ipu; e nos bairros fortalezenses Pirambu,
com o Campo de Concentração do Urubu, e Otávio Bonfim, com o Campo
de Concentração do Tauape ou, como também era denominado, Campo de
Concentração do Matadouro (UCHOA, 2013).
As pessoas eram atraídas para os campos de concentração com as
promessas de emprego, alimentos, roupas e remédios, o que na realidade
não acontecia. As pessoas adentravam no campo de concentração e não
podiam sair do local, a comida distribuída era de péssima qualidade, as
pessoas dormiam no chão, próximo aos canteiros de obras, e em barracas
improvisadas, muitos morriam por conta de doenças, mas a maioria morria
de fome. As pessoas eram enterradas aos montes em valas, como relatam
alguns sobreviventes:
“No começo de novembro de 1932, por causa da seca que tinha
queimado tudo, todos escaparam da roça, rumo a assim chamada
“Concentração”, lá onde agora são os grandes casarões e onde
a Inspetoria tinha o armazém de todos os alimentos para a
manutenção do povo.
Havia gente de Solonópole, Milhã, Pedra Branca, Mombaça e
Piquet Carneiro que tinham saído de seus lugares por causa da
seca, recebendo a comida da Comissão. Começou a epidemia.
Faleciam de trinta a quarenta pessoas a cada dia, ninguém
podendo sair do lugar da barragem.
No Cemitério faziam valetas de toda largura, carregando os
mortos. Ninguém tomava nota dos nomes deles; quase não eram
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considerados pessoas e cristãos. Havia também minha irmã mais
velha; foi jogada numa valeta e coberta de terra.
Eu era ainda uma criança. Lembro que todo dia, vinha uma
velhinha – morávamos com a família na grande casa perto da
Concentração – e me dava um punhadinho de farinha e de
raspado de rapadura. Era a merenda que eu comia todo dia.
Voltamos para Tapajós, no inicio de 1933, quando começou o
inverno e todo mundo voltou para o seu lugar.” Afonso Ligório
do Nascimento – Sobrevivente - Nasceu em Senador Pompeu em
31/01/1929 (GIOVANAZZI, 1998, p. 13).

A fé sempre esteve presente na vida daqueles que passaram pelos
campos de concentração. No ano de 1933, com a chegada do inverno,
as pessoas foram liberadas e retornaram às suas casas. A partir de então,
populares começaram a se apegar às almas daqueles que padeceram durante
a seca, acreditando que o povo que sofreu seria um caminho de intercessão
a Deus. É graças a essa devoção popular que em 1973 foi construído um
cemitério com uma capela e dois cruzeiros, para que os familiares e devotos
pudessem render suas orações às “santas almas da barragem”.
No ano de 1982, o padre italiano Albino Donatt, convida seus
paroquianos para caminhar ao cemitério da barragem, para juntos
celebrarem o louvor às “santas almas”. Caminhada essa que virou tradição
e vem crescendo a cada ano. O mesmo padre cria em 1983 o Centro de
Defesa dos Direitos Humanos Antônio Conselheiro – CDDHAC, que foi
a luta pelos direitos das famílias atingidas pela construção da barragem do
Patu, já que com a retomada das obras no início da década de 80 do século
passado o DNOCS desapropriou terras ao longo do curso do rio Patu, que
seriam cobertas pelas águas, recusando-se a pagar as devidas indenizações
pelas benfeitorias.
Em 1984 são retomadas as obras na barragem do Patu, que foi
concluída no ano de 1987, com o fim de solucionar o problema das secas
na região. Infelizmente o acesso à água ainda é um dos maiores problemas
da região.
A Caminhada da Seca, realizada há mais de três décadas no município
de Senador Pompeu, interior do Ceará, reúne no segundo domingo do mês
de novembro milhares de fiéis, que saem em procissão da Igreja Matriz
às quatro e meia da manhã rumo ao cemitério da barragem do Patu,
cerca de três quilômetros da sede do município, para render homenagem
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aos flagelados do campo de concentração da seca de 1932. Chegando ao
cemitério acontece a celebração da santa missa e, em seguida, os fiéis visitam
o cemitério para agradecer as almas que são consideradas santas pelo povo,
além de oferecer pão e água. As pessoas caminham trajando roupas brancas,
que representam paz, uma forma de clamar por uma sociedade de fé e paz;
também portam água, que simboliza a vida, representando a vida de fé
do nordestino. Atualmente, a caminhada, além de demonstrar a devoção
popular às santas almas, também tem uma função, a social de clamar pela
cidadania e vida digna no semiárido.
A caminhada da seca é uma forma de manter viva a memória de uma
tragédia, que se tornou parte fundamental da história do município e que
alimenta a fé do povo. Por conta desse fato, muitos trabalhos artísticos foram
desenvolvidos. Na dramaturgia, temos o filme “Serca Seca”, de Flávio Alves,
que mostra a história daqueles que viveram no Campo de Concentração do
Patu. O Instituto Casarão, junto com a companhia Engenheiros das Artes,
produzem a cada ano peças teatrais que lembram a tragédia da seca, além
das produções literárias que vão de livros a cordéis.
Senador Pompeu é o único município que mantem viva a história
dos campos de concentração, através de instituições, igrejas, ativistas e
populares, na tentativa de preservar o patrimônio material e imaterial do
sitio histórico do Patu, que tem importância histórica, cultural, turística e
ecológica, mas infelizmente está abandonado.

CONCLUSÃO
Na observação do fenômeno que se tornou a caminhada da seca,
podemos concluir que é de origem popular, pois a devoção às almas
e a construção de um cemitério destinado a essas é anterior à década de
1980, quando houve uma “apropriação” dessa manifestação por parte da
Igreja Católica. Entretanto, não é intenção deste artigo julgar negativa
ou positivamente a atuação da Igreja nesse movimento. Como também é
evidente que a partir da década de 1980, com a atuação do Padre Albino, a
crença e a devoção às almas a partir da organização da caminhada da seca se
tornou uma manifestação cultural de grande importância da cultura local.
Existe um esforço por partes de pesquisadores e intelectuais na
perspectiva de preservação do patrimônio material que envolve essa história
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trágica do povo de Senador Pompeu e da região. Assim, tentam demonstrar a
importância dos casarões, do cemitério destinado à memória dos flagelados
da seca. Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do
patrimônio imaterial, tanto quanto o material, como parte da formação da
identidade cultural das pessoas que vivem na região.
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ESTADO NOVO E OS DIREITOS CULTURAIS: UM ESTUDO SOBRE
A UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA CRIAÇÃO DE
UMA MEMÓRIA COLETIVA
NEW STATE AND CULTURAL RIGHTS: A STUDY ON THE USE OF
THE MEDIA IN THE CREATION OF A COLLECTIVE MEMORY
André Luiz Vieira de Brito1
Felipe Monteiro Andrade Araújo2
RESUMO
O presente trabalho analisa a atuação do Departamento de Imprensa e Propaganda
(DIP) na construção de uma memória coletiva nacional. Getúlio Vargas tentava
construir uma imagem positiva do Brasil, por meio de uma intensa ação
propagandista, destacando os pontos positivos do seu governo. A interferência
do DIP nos veículos formadores de opinião censurava e orientava conteúdos e
divulgações, de diversas maneiras. No país idealizado pelo DIP, não deveria haver
espaço para posições conflitantes com os interesses do Executivo. O Estado Novo,
na tentativa de uniformizar uma memória, passou a exercer severo controle sobre
os sistemas educacional e cultural, além dos instrumentos de propagação de
informação e cultura. O Governo, a todo custo, tentava construir a ideia de um país
integrado e coeso, na medida em que se buscava promover o sentimento de que o
povo estava legitimamente representado por uma figura que concentrava os desejos
nacionais que levassem ao desenvolvimento da nação: o Chefe do Poder Executivo.
O Brasil deveria ser visto como o país dos trabalhadores: feito pelos trabalhadores
e para os trabalhadores. A memória coletiva nacional deveria se consolidar nas
imagens de Getúlio e do Estado Novo, os agentes capazes de melhorar o país, de
modo a torná-lo internacionalmente reconhecido e respeitado.
Palavras-chaves: Estado Novo. DIP. Controle Dos Meios De Comunicação.
Memória coletiva. Cultura.
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ABSTRACT
This paper analyzes the performance of the Department of Press and Propaganda
(DPP) on building a national collective memory. Getúlio Vargas tried to create a
positive image of Brazil through an intense propaganda action highlighting the
positive aspects of his government. The interference of the DPP over the mass
media channels censored and guided contents and disclosures in several ways. In
the country designed by the DPP should not exist room for positions that conflict
the interests of the Executive. The “New State”, in attempt to standardize a memory,
began to exert strict control over the educational and cultural systems, and the
instruments of spreading information and culture. The Government, at all costs,
tried to build the idea of an integrated and cohesive country, in so far as it sought
to promote a feeling that the people were legitimately represented by a figure that
focused national desires that would lead to the development of the country, Chief
Executive. Brazil should be seen as a country of workers: made by workers, for the
workers. The national collective memory should be consolidated in Getúlio and
New State images, agents capable of enhancing the country in order to make it
internationally recognized and respected.
Keywords: New State. DP. Control of the media. Collective memory. Culture.

INTRODUÇÃO
Getúlio Vargas, pelo decreto-lei nº 1915, de 27 de dezembro
de 1939, forma de legislar que ele próprio instituiu em sua
carta outorgada em 1937, criou o Departamento de Imprensa e
Propaganda – DIP, com sede no Rio de Janeiro e representações
nos Estados, então 21. Para esses, Getúlio entregou a
responsabilidade a órgãos criados pelos governadores. […] O DIP
ficou subordinado ao próprio presidente. No art. 3º da Lei, o DIP
determinou as divisões do organograma, que eram seis, uma das
quais a Divisão de Radiodifusão. O DIP, que era o instrumento
de força do Governo junto aos meios de comunicação social, fez
o que bem entendeu por esse país afora (HAUSSEN, 2001, p. 43).

De acordo com os estudos de Velloso (1982), o Estado Novo constituiuse numa verdadeira doutrina de obrigação política para a sociedade civil
brasileira. Segundo a autora, entre os anos de 1937-1945, a cidadania
passou por um profundo processo de reconfiguração, na medida em que
a propaganda oficial instituída por um gigantesco aparato governamental
procurou envolver, em torno de um ideal comum, os mais diversos setores
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sociais do Brasil, a fim de que os mesmos apoiassem a criação de um forte
Estado Nacional. Construir nas mentes e nos corações de cada brasileiro
uma memória e um sentimento comum de pertencimento a um grande
grupo social unido e coeso, que é o próprio Brasil. Para tanto, ressalta,
o regime construiu uma “nova estratégia político-ideológica, capaz de
legitimá-lo frente à opinião pública […]. No seu processo de reorganização/
legitimação, o Estado Novo consegue combinar uma estrutura de poder
altamente elitista com uma base de sustentação policlassista”. (VELLOSO,
1982, pp. 71-72).
Através de eficientes mecanismos de comunicação, como o rádio,
o cinema, a Música Popular Brasileira, a literatura nacional, a produção
científica brasileira, as festas cívicas e populares do país, e até mesmo
a criação de datas consideradas importantes pelo Executivo, o Estado
conseguiu penetrar praticamente em todos os setores da sociedade civil,
assumindo a direção e a organização da nação. Educar o Brasil e os brasileiros
tornou-se uma tarefa quase privativa do Estado, que, por meio da censura
oficial, passou a perseguir as vozes e os pensamentos que discordassem do
sistema que então se estava estabelecendo. O Departamento de Imprensa
e Propaganda – DIP, criado em 27 de dezembro de 1939, por meio do
Decreto-Lei nº 1.915, tinha a “missão” de “centralizar, coordenar, orientar
e superintender a propaganda nacional, interna ou externa”. (VELLOSO,
1982, p. 72). Era ainda missão do órgão sistematizar informações para
entidades públicas e privadas, havendo por parte dele um rigoroso controle
sobre as informações divulgadas pelos mais diversos meios de informações,
como jornais, revistas e programas radiofônicos.
O presente trabalho, elaborado por meio de revisão bibliográfica,
procura esclarecer como a ação do Departamento de Imprensa e Propaganda
(DIP) atuou no controle dos meios de difusão de informação e cultura,
objetivando construir uma memória coletiva favorável à legitimação do
Estado Novo. Tal projeto ideológico foi possibilitado por meio de um
aparelho sensor que só permitia a produção e veiculação de informações
que destacassem os pontos positivos do governo varguista. Nesse período, o
discurso político-ideológico tornou-se homogêneo, perdendo a pluralidade
que costuma perpassar os discursos ideológicos. O homem forte do
Executivo, Getúlio Vargas, tinha uma visão muito clara sobre a importância
dos meios de comunicação para atingir seus objetivos.
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Ao mesmo tempo em que Vargas censurava os meios de comunicação,
incentivava a atividade jornalística, distribuindo “generosas verbas” a jornais
impressos e emissoras de rádio, como forma de “estimular” a divulgação de
informações que exaltassem os feitos do Executivo: “O Estado Nacional, por
seu ideal de justiça social, voltava-se para a realização de uma política de
amparo ao homem brasileiro, o que significa basicamente o reconhecimento
de que a civilização e o progresso são um produto do trabalho”. (GOMES,
1982, pp. 154-155). E, naquela altura dos acontecimentos, era fundamental
“vender” a imagem para a nação brasileira de que nós tínhamos um
Presidente disposto a “trabalhar”, nem que para isso muitas vozes tivessem
que ser silenciadas. Uma memória nacional comum deveria exaltar e
valorizar a grande nação que estava por vir. Getúlio apenas estava à frente
desse processo, era somente um guia dos “interesses e desejos” do povo
brasileiro.
O estudo objetiva compreender a atuação do Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP) durante o Estado Novo (1937-1945),
analisando sua atuação sobre os diversos meios de produção de comunicação
e cultura no Brasil, que visava a silenciar as vozes discordantes, para que
assim pudesse ser criada uma memória nacional positiva e em completa
sintonia com os interesses do Executivo.

NOS TEMPOS DO ESTADO NOVO: UMA ÉPOCA EM QUE
“PENSAVAM POR NÓS”
Um período da história nacional onde “a propaganda governamental
era a alma do negócio”. Época em que diferentes Meios de Comunicação
de Massa eram utilizados para criar sentimentos, simpatias, emoções e
ideologias com o objetivo de doutrinar o povo, de modo a fazê-lo seguir
seu líder: Getúlio Vargas. Trata-se de um período da história nacional,
conhecido como Estado Novo (1937-1945), no qual todo um aparelho
ideológico foi criado, com o objetivo de construir uma memória coletiva
que “obstava a formação de uma consciência adequada da posição das
classes subalternas, que as conduzisse à luta pela realização de seus próprios
interesses” (GARCIA, 1982, p. 116).
Através do uso de diferentes meios de comunicação, o Presidente
conseguiu desmobilizar politicamente significativa parcela da população
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brasileira, levando-a a pensar, sentir e agir tal e qual o “desejo” do Governo.
Fazendo um eficiente uso da comunicação, o “líder máximo da nação” fez
com que grande parte dos brasileiros deixasse de lado as memoráveis lutas
e movimentos que em tempos passados uniram trabalhadores na busca
por direitos políticos, civis e sociais. Esse controle governamental foi, em
grande parte, viabilizado por meio da propaganda, que se tornou o mais
eficaz “método de convencimento” das massas, através de um gigantesco
aparato em que o Estado controlava direta ou indiretamente quase todos os
meios de produção e difusão de ideias, informações e saberes.
Ao contrário do que se possa imaginar, esse controle existia antes
do Estado Novo, mas nunca, até então, havia sido tão intenso e necessário
para a construção das bases de sustentação do poder oficial. Em 1931, já
existia o Departamento Oficial de Propaganda (DOP), encarregado de
fornecer informações oficiais à imprensa brasileira e estrangeira e, também,
de produzir um programa de rádio para noticiar as benesses do governo.
A partir de 1934, o órgão foi renomeado como Departamento Nacional de
Propaganda e Difusão Cultural. Nessa nova fase, o cinema, a radiotelegrafia,
entre outros instrumentos, foram utilizados para “educar” e orientar o
povo brasileiro. Algum tempo depois, surgia o Departamento Nacional
de Propaganda (DNP), cujas “atividades compreendiam a elaboração e
distribuição de publicações e folhetos, organização das comemorações de
grandes datas nacionais, produção de filmes educativos e documentários,
organização das emissões radiofônicas oficiais” (GARCIA, 1982, p. 99).
Na época do DNP, foi criada a Agência Nacional, responsável pela
distribuição de notícias e artigos à imprensa. Em 1935, as ideologias
contrárias ao Executivo passaram a ser ainda mais combatidas por meio
da propaganda. Através do Serviço de Divulgação (SD), surgido em 1937,
diversos artigos foram escritos e publicados na imprensa, além de retratos
do presidente e da distribuição de livros e folhetos que exaltavam a figura
e os feitos de Getúlio Vargas. No início de 1939, o Serviço de Inquéritos
Políticos Sociais (SIPS) tinha a atribuição de coordenar as informações de
interesse da Polícia Preventiva. Já no final de 1939, Vargas daria a grande
cartada com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP),
órgão que visava a estabelecer uma imagem positiva do Presidente Getúlio
Vargas, através do culto à sua figura e ao seu governo, além de um forte
controle da opinião pública.
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O DIP passou a controlar todas as funções de propaganda e censura
da informação, sendo encarregado de analisar a produção cultural, seja
no teatro, cinema, radiodifusão, literatura e imprensa, e era subordinado
diretamente ao Presidente da República. O órgão foi organizado a partir de
seis divisões: divulgação, radiodifusão, cinema, teatro, turismo e imprensa.
Com a criação do DIP, colocou-se em prática um dos instrumentos
mais eficazes de controle social em períodos de grande concentração de
poder nas “mãos” do Estado. “A propaganda, estratégica para o exercício
do poder em qualquer regime político, naqueles de tendência autoritária
assumiria” (SILVA, 2011, p. 29), de acordo com Maria Helena Capelato
(1999, p. 169), “força muito maior porque o Estado [...] exerce censura
rigorosa sobre o conjunto das informações e as manipula”. Esse rigoroso
controle, de fato, foi levado muito a sério. Segundo Sérgio Cabral (1975,
p. 39 apud GARCIA, 1982, p. 103), em mensagem enviada ao Congresso
Nacional, em 1937, o Presidente já defendia que “mesmo nas pequenas
aglomerações, fossem instalados aparelhos radiorreceptores, providos de
alto-falantes, em condições de facilitar a todos os brasileiros [...] momentos
de educação política e social”.
A Carta Constitucional ainda dava ampla margem para que qualquer
manifestação contrária ao Governo fosse censurada. Sob o pretexto de
garantir a paz, a ordem e a segurança, a moralidade, os bons costumes, o
interesse público, o bem-estar do povo brasileiro, a proteção da infância e da
juventude, enfim, a segurança do Estado, o texto constitucional possibilitava
que qualquer manifestação contrária ao Governo fosse reprimida.
Com o desenvolvimento de todo um aparato burocrático visando ao
controle da produção cultural brasileira, forjando sentimentos e criando
memórias coletivas positivas a respeito da nação e de seu líder, que tão
assertivamente a conduziria, o espaço para a divergência tornou-se bastante
limitado. A simples advertência, passando pela apreensão de materiais,
destituição de cargos e até mesmo a prisão, sempre poderia punir as vozes
e as condutas dissonantes do regime então instituído no país. A partir da
criação do DIP e da intensificação das suas ações “nós podemos dizer, a
esta altura do regime, que o Estado Novo é o Presidente”. A célebre frase do
Ministro da Justiça Francisco Campos bem ilustra o grande poder do qual
dispunha o Chefe do Executivo. Como certa vez disse o próprio Vargas,
“aos amigos tudo, aos inimigos, a lei”. Somente quem detém tanto poder em
suas mãos pode, de fato, fazer do Estado Nacional uma extensão dos seus
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próprios desejos e ambições. Vejamos, então, como esse poder e a criação
de um sentimento e de uma memória coletiva nacional manifestou-se em
diferentes seguimentos e aspectos da sociedade brasileira.

NAS ONDAS DO RÁDIO, NAS TELAS DO CINEMA, UM BRASIL
QUE SEMPRE DÁ CERTO
Pode ser “que a coisa tá preta”, mas para o Governo tudo sempre ia
muito bem, obrigado. Tanto os programas radiofônicos quanto os filmespropaganda produzidos à época do Estado Novo serviram para criar a ideia
de um país unido, coeso e integrado em torno de um ideal: o desenvolvimento
e o crescimento da nação. Através do rádio, Getúlio Vargas passava a
imagem de “pai da nação”, mostrando apenas os pontos positivos de seu
Governo, de modo a criar um sentimento de aprovação a sua figura e até
mesmo de afetividade por parte do povo brasileiro. O Presidente, para além
do exercício do cargo executivo, deveria ser visto como alguém próximo
do povo, um “amigo” disposto a estar sempre do lado dos mais fracos e
mais pobres, na defesa de seus interesses, que, na propaganda oficial, se
confundiam com os interesses da própria nação.
Nos filmes-propaganda de Getúlio Vargas, assim como nos programas
de rádio, as abordagens também visavam a construir uma identidade em
conformidade com os interesses estadonovistas. De acordo com Maria
Caroline Trovo (2008), o combate aos inimigos, que, internamente, tinha
como sujeito a figura do comunismo, enquanto, externamente, durante a
Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, era frequentemente usado
em tais filmes, de modo a unir a população em torno de um sentimento
comum. Era preciso construir um inimigo que, coletivamente, todos
deveriam combater, com o objetivo de desenvolver uma ligação, uma
memória coletiva, ao povo brasileiro. Durante o Estado Novo, foram
produzidos diversos programas estatais e também se exerceu um rigoroso
controle, por parte do Executivo, sobre as estações de rádio privadas,
que eram fiscalizadas pelo DIP através de sua máquina de propaganda e
censura. Entre os programas radiofônicos oficiais, provavelmente, nenhum
outro destacou-se tanto quanto a “Hora do Brasil”. A sua primeira edição
foi transmitida diretamente da Rádio Guanabara, no Rio de Janeiro,
juntamente com outras oito emissoras do Brasil. Logo na abertura, a ópera
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“O Guarani”, de Carlos Gomes, foi apresentada como meio de exaltação
de traços marcadamente simbólicos da cultura nacional. Esse programa
radiofônico transformaria Vargas em um grande herói nacional. O programa
“Hora do Brasil” destacou-se pela divulgação da cultura, “boa música e boa
literatura”. “Getúlio passava a imagem de ‘pai da nação’, mostrando apenas as
benevolências de seu Governo, enquanto as malevolências eram censuradas
pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP)” (GEORGE, 2008). O
programa era transmitido sempre às 19h, em caráter obrigatório, por todas
as emissoras de rádio do país, permanecendo até os dias atuais.
Entre os anos de 1942 e 1945, esse mesmo programa apresentou
palestras do então Ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho. Com
o seu inconfundível “Boa noite, trabalhadores do Brasil”, visava a persuadir
a classe trabalhadora acerca das benesses do Governo e dar legitimidade
à política trabalhista de Vargas. O governo, através dessa forte atuação,
acreditava forjar uma identidade nacional, uma imagem na qual a multidão
pudesse reconhecer-se, à medida que se constituía uma memória coletiva
(TROVO, 2008).
Outro importante meio de comunicação utilizado na construção
de memórias coletivas favoráveis ao regime estadonovista foi o cinema. A
“sétima arte” revelou-se um eficiente meio de propaganda oficial. Através
de documentários, obrigatoriamente exibidos, eram divulgados, às grandes
massas de trabalhadores, os eventos realizados pelo Governo em torno da
comemoração de datas nacionais, consideradas de grande relevância, como
o aniversário de Getúlio Vargas, em 19 de abril, o Dia do Trabalho, em 1º
de maio, e o aniversário de implantação do Estado Nacional, comemorado
em 10 de novembro. Festividades públicas, realizações do Governo, atos
das autoridades e inaugurações de obras também eram frequentemente
divulgados, tanto pelo rádio quanto pelos documentários produzidos no
tempo e ao gosto do “Grande Líder”.
O mais importante rádio-jornal da época, o “Repórter Esso”, transmitia
ao público ouvinte os principais fatos sociais, políticos e econômicos do
país e do mundo, mas sempre informando tendenciosamente a favor do
Governo (PASCHOAL, 2005). Ao longo de quase 30 anos de existência,
o noticiário tinha a clara intenção de apenas noticiar acontecimentos/
fatos que fossem positivos para a imagem do Brasil e de Vargas. Notícias
sobre conflitos políticos, ideológicos, de classes, na relação entre patrão
e empregados, entre outras, eram proibidas. O importante era vender a
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imagem de um país que dá certo, porque todos estão unidos em torno do
comum ideal do desenvolvimento da nação. Dessa forma, Getúlio deveria
ser visto como o líder que conduziria o sentimento comum das massas:
um país de trabalhadores, feito por trabalhadores e para os trabalhadores.
E, num país onde todos deveriam ter o mesmo ideal, não poderia haver
espaço para que informações ou posições político-ideológicas contrárias a
esse “sentimento comum” de nação pudessem dissuadir o povo brasileiro
das “boas” intenções do seu líder.
A memória coletiva nacional deveria perceber Getúlio como
aquele que aglutina em torno de si o desejo de toda uma nação: de tornála próspera, internacionalmente reconhecida e acreditada, e onde todos
construam um ideal de vida por meio do trabalho. Para que se tenha uma
ideia do rigoroso controle ao qual a imprensa nacional foi submetida à
época do Estado Novo, os jornais chegaram “a ter mais de 60% de suas
matérias fornecidas pela Agência Nacional” (GARCIA, 1982, p. 105). Estes,
de acordo com Nelson Jahr Garcia (1982, p. 105), “eram utilizados para a
reprodução escrita dos discursos, difusão de notícias oficiais, descrição e
enaltecimento das inaugurações, realizações e comemorações”. Além disso,
“os noticiários eram todos estereotipados, bastando ler um jornal para ter
lido todos” (GARCIA, 1982, p. 105).
Quanto ao rádio, o meio foi de grande importância para a instalação
do regime. A 10 de novembro de 1937, o próprio Getúlio Vargas comunicou
à nação a implantação do Estado Novo e da Nova Constituição. “O pretexto
para o golpe foi a ação dos comunistas, tendo sido forjados contra eles
documentos ‘provando’ o seu envolvimento com a tentativa de tomada do
poder. Foi o chamado Plano ‘Cohen’” (HAUSSEN, 2001, p. 40).
Entre os anos de 1937 e 1945, o Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP), produziu o Cinejornal Brasileiro. “Cada número
é composto por filmes curtos de atualidades, com uma média de 10
minutos de duração cada, de assuntos variados como as festas cívicas,
a industrialização, a exaltação à força militar do país e principalmente à
figura de Getúlio Vargas” (TEIXEIRA, 2011, p. 165). Nos documentários,
produzidos pelo DIP, nem mesmo as crianças escapavam do poder oficial.
Mostradas como saudáveis, felizes, brancas e disciplinadas, elas eram
colocadas como “símbolo do desenvolvimento físico e racial do brasileiro,
além de representar a garantia de um futuro melhor” (TEIXEIRA, 2011, p.
179). Assim sendo, podemos constatar que a ação dos organismos oficiais
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agia na construção de uma memória coletiva favorável ao Governo em
todas as esferas da sociedade. Até mesmo a música foi utilizada com essa
finalidade, servindo aos fins ideológicos do Estado Novo.

MÚSICA, CIÊNCIA E LITERATURA COMO ARTE DO
CONVENCIMENTO
Por volta de 1939, surgia uma grande quantidade de músicas que
objetivavam exaltar o regime varguista. A boemia e a malandragem das
décadas de 1920 e 1930 davam lugar a letras que exaltavam o trabalho como
fator de desenvolvimento do homem. De acordo com Arnaldo Contier
(1998), o Estado Novo, através do Departamento de Imprensa e Propaganda
(DIP), censurava músicas cujas letras pudessem transmitir mensagens
contrárias aos interesses do regime. Temas como a malandragem ou que
ofendessem a moral e os bons costumes eram veementemente reprimidos
pelo aparelho censor (CONTIER, 1998). A música acabou por ser utilizada
como um eficiente instrumento de propaganda para o Estado Novo. Temas
como disciplina e trabalho deveriam ser exaltados na Música Popular
Brasileira e, sempre que houvesse alguma ameaça a esses ideais, caberia ao
DIP censurar qualquer tentativa que contrariasse os interesses do Executivo,
vendidos até mesmo pelas artes como se fossem os interesses de todos os
brasileiros.
Ao longo do Estado Novo, inúmeros artistas foram persuadidos de
diferentes formas, como pela concessão de favores, pagamento em dinheiro,
entre outros, para emprestarem seu talento à criação de composições que
exaltassem o Governo, deste criando uma imagem positiva que representasse
os interesses de toda a pátria simbolizada pelas ações de seu governante. As
“músicas de exaltação ao Brasil, ao ditador e às suas iniciativas” (PILETTI,
2003, p. 60) tornaram-se extremamente comuns, sendo constantemente
utilizadas como meio para a criação de uma memória positiva comum em
torno do projeto nacional desenvolvimentista de Vargas.
Nessa caminhada político-ideológica, que transformou a música
em arte do convencimento, o órgão oficial de censura não só patrocinava
como também promovia inúmeros concursos com o objetivo de premiar
as melhores canções da música popular brasileira. “Villa-Lobos foi o
compositor oficial do regime, encarregando-se de organizar as apresentações
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musicais nas grandes concentrações cívicas promovidas pelo Governo”
(GARCIA, 1982, p. 109). Foi exatamente em um desses concursos que o
samba-exaltação “Aquarela do Brasil”, de Ari Barroso, recebeu o primeiro
lugar. Nada mais óbvio do que conferir tamanha honraria à canção que
exaltava as qualidades e a grandiosidade do país, celebrando uma postura
ufanista e favorável ao Governo estadonovista. À medida que o tempo
passava, aumentava a manipulação exercida pelo DIP sobre a produção
cultural nacional, de modo a reforçar, inclusive, o rígido controle exercido
sobre a Música Popular Brasileira.
Em se tratando da produção literária e de livros em geral, é possível
empreender que “nas edições referidas em ‘bibliografia brasileira’ do
Instituto Nacional do Livro (1939-39, 1940, 1941, 1942-45), a simples leitura
dos títulos revela um grande número de obras, muitas editadas pelo DIP,
dedicadas a justificar o golpe de 1937, elogiar o regime, engrandecer a pessoa
de Vargas ou divulgar suas realizações” (GARCIA, 1982, p. 106). Podemos
dizer que a quase totalidade da literatura nacional voltava-se ao culto de
Vargas e do Estado Novo. À época foram lançadas diversas biografias do
Presidente, entre outras publicações, que procuravam dar ênfase à figura
humana e excepcional de um homem que dia e noite trabalhava para
construir uma nação para todos. Muitas vezes essas obras eram distribuídas,
até mesmo, na porta das escolas, com o objetivo de criar um sentimento e
uma memória coletiva comum em torno dos ideais nacionalistas e das “boas
intenções” de Vargas para com o Brasil.
Durante o Estado Novo, o Decreto-Lei nº 1.915, de 1939, possibilitou
um grande incentivo do Governo, por meio de distribuição de prêmios e
patrocínios à produção literária nacional que estivesse em sintonia com os
ideais do projeto varguista. Outros meios de divulgação e fortalecimento do
regime foram promovidos nesse sentido, como “concursos de monografias
e garantia às obras premiadas, que possuíam um caráter favorável ao
governo, ampla divulgação e publicação no país” (JEFFMAN, 2012,
p. 50). O “entusiasmo” do Governo em defender seu projeto nacional
chegou até mesmo ao ponto de exercer severo controle sobre a produção
científica brasileira. Não foram incomuns casos de obras apreendidas pelo
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), casos de queima de obras
literárias em praça pública e ferrenha fiscalização, que cerceava a liberdade
de produção e pesquisa científica em todos os níveis. Para ter-se uma
ideia do exagero do órgão oficial, podemos anotar que até mesmo simples
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folhetos populares eram alvos de investigação e, caso contivessem ideias
desfavoráveis ao Governo e aos “interesses nacionais”, seriam apreendidos
com a respectiva punição aos seus idealizadores.
No entanto, se as ideias apresentadas pelas publicações fossem
favoráveis ao Governo, o DIP as incentivava e financiava. Se as ideias de
jornalistas, escritores e estudiosos estivessem em sintonia com os interesses
estadonovistas, os mesmos poderiam se tornar “fiéis” colaboradores do DIP
ou até mesmo funcionários de Estado. De acordo com Garcia (1982, p. 116),
“a cooptação de líderes e intelectuais foi uma das formas de resguardar o
Estado Novo de contestações, a fim de manter a uniformidade ideológica”.
Isso quer dizer que até mesmo a elite pensante brasileira, uma vez cooptada
pelo regime ditatorial varguista, não se manifestaria de forma contrária ao
ideal nacionalista, assim fortalecendo o regime por meio de uma produção
cultural/intelectual que exaltava suas qualidades, criando uma memória
e um sentimento coletivo de apreço à nação e ao “Grande Líder” que a
conduzia. Importante destacar que as escolas e a educação, de modo geral,
também foram alvo da ação do Estado varguista, na tentativa de disseminar
seus valores e ideias.

UMA “CULTURA” QUE EDUCA E FESTEJA A NAÇÃO
Crianças!
Aprendendo, no lar e nas escolas o culto da Pátria, trareis
para a vida prática todas as possibilidades de êxito. Só o amor
constrói e, amando o Brasil forçosamente o conduzireis aos
mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de
engrandecimento aninhado em cada coração brasileiro.
Getúlio Vargas.

A célebre mensagem presente na cartilha “Getúlio Vargas para
crianças” demonstra quanto a escola brasileira foi alvo da ação propagandista
do Governo. Foi “a instituição onde pareceu ser possível, naquele momento,
atingir amplos segmentos da população no sentido de normalizar,
homogeneizar, disciplinar, ordenar, higienizar hábitos e comportamentos”
(CAMPOS, 1992, p. 151). À época do Estado Novo, o sistema escolar
brasileiro acabou por servir aos interesses do Executivo. As escolas foram
transformadas em instituições de propagação das ideias e práticas culturais
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que fossem de interesse do Executivo, sendo Vargas a personificação do
próprio Estado. Não satisfeito com o controle exercido dentro das escolas, o
regime foi além. As atividades de lazer e entretenimento também passaram
a ser alvo do dirigismo estatal.
Em se tratando do público infanto-juvenil, “é possível destacar a
criação da Comissão Nacional de Literatura Infantil (CNLI), em abril de
1936” (SILVA, 2011, p. 33). Durante o regime varguista, intelectuais de
renome foram “recrutados” para servirem aos interesses do Estado Novo. O
mercado editorial brasileiro foi “vítima” de censura, uma vez que livros eram
selecionados, traduzidos e organizados de modo a não expressarem ideias
que contrariassem os interesses nacionais. A “boa” literatura jamais deveria
expressar algo pernicioso aos interesses do Executivo. Um dos exemplos
desse uso da literatura nacional como forma de criação de uma memória
coletiva favorável ao regime e ao seu “líder” foi a criação da Cartilha Getúlio
Vargas para Crianças. Tal cartilha “aborda a biografia de Getúlio Vargas
como exemplo a ser seguido. A mesma trata do Getúlio criança, seus hábitos
saudáveis, exemplares, o aluno educado, estudioso, o jovem com as mais
belas qualidades e o Governante preocupado com a paz e a prosperidade de
seu país” (RABELO; VIRTUOSO, p. 1).
Entre os anos de 1942 e 1946, vários Decretos-Leis estabeleceram
regras no sistema educacional brasileiro. Esses Decretos regulamentavam
“o Ensino Primário, o Ensino Secundário e as distintas áreas do Ensino
Profissionalizante (industrial, comercial, normal e agrícola)” (GEORGE,
2008, pp. 6-7). Dessa forma, quer fosse o corpo, o espírito ou a alma dos
brasileiros, tudo o Estado desejava controlar. Forjar uma memória coletiva
comum de apoio e apreço à cultura nacionalista estadonovista, criar um
sentido para o regime e fazer com que todos acreditassem ser o mesmo
benéfico aos interesses da nação. Esse era o Estado Novo e os objetivos do
seu rigoroso sistema de controle oficial.
A reforma educacional, conhecida como Reforma Capanema,
objetivava colocar cada “ator social” no seu respectivo lugar. Para as classes
populares foram reservados os cursos profissionalizantes e o ingresso no
mercado de trabalho. Já as “elites pensantes” poderiam cursar o ensino
secundário, pois o seu papel seria o de conduzir e pensar em nome da nação.
Esse rigoroso sistema de controle avançou até mesmo em direção aos
fatos e eventos que deveriam ser comemorados no país. O Departamento
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de Imprensa e Propaganda (DIP) “instaurou diversas datas comemorativas,
sendo que tais datas serviam como um momento de saudação a Getúlio
Vargas e exaltação do nacionalismo” (JEFFMAN, 2012, p. 55). O órgão
oficial do Executivo, por meio do uso de eficientes sistemas de propaganda
e persuasão, instituiu a “comemoração” de datas que passaram a serem
trabalhadas como de grande importância para a nação. Festas de caráter
cívico, a exemplo do Dia da Raça, Dia da Juventude, Dia da Bandeira, Dia da
Pátria e o Dia do Trabalhador, acabaram por se tornar meios de o Presidente
expor a ideologia do Estado Novo, “alimentando” mentes e corações com
um discurso que pretensamente objetivava integrar todos os brasileiros em
torno da defesa de uma nação forte, coesa e unida. Dessa forma não havia
espaço para a divergência. As ideias discordantes eram reprimidas e o que
se ensinava era que estas não deveriam ser levadas em consideração, por
ferirem um interesse maior: a construção e o fortalecimento da nação.
Para que não restassem dúvidas de que esse objetivo seria alcançado,
até mesmo um dos momentos de maior expressão da diversidade cultural
e étnica do país foi utilizado com essa finalidade. O carnaval, com os seus
“famosos” desfiles das Escolas de Samba, “durante o Estado Novo deu
destaque à visão ufanista de Brasil, afinando seu discurso com o do Governo”
(FARIA, 2008, p. 5). Criadas no final da década de 1920, as agremiações
carnavalescas, à época do Estado Novo, também foram utilizadas enquanto
meio de propaganda oficial. Já para os brasileiros e/ou estrangeiros que
residiam fora do país, o Estado Novo, por meio do DIP, criou uma revista
chamada “Travel in Brazil”, “revista fartamente ilustrada, com textos
exclusivamente em inglês, capas coloridas e chamativas, grande quantidade
de fotografias de excelente qualidade e projeto gráfico muito bem cuidado”
(LUCA, 2011, p. 289).
Como podemos perceber, para o Presidente, era necessário “ensinar”
o povo brasileiro a celebrar, comemorar e aprender através dos livros e
revistas tudo que fosse bom para o Brasil. E o que era bom para o país era
exatamente aquilo que era decidido pelo seu líder: Getúlio Vargas.

CONCLUSÃO
O presente estudo, ao traçar um panorama sobre os diversos meios de
atuação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), na formação
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de uma memória coletiva nacional favorável ao Regime Estadonovista,
procurou compreender a ação desse órgão nos meios de produção e difusão
da cultura ao longo do Estado Novo (1937-1945). Nesse período da história
nacional praticamente não havia espaço para que as vozes discordantes do
sistema político vigente pudessem ecoar expressando seus posicionamentos
político-ideológicos em relação ao cenário vigente. Vale destacar que uma
eficiente propaganda governamental foi produzida pelo DIP e inserida em
diversos meios com o objetivo de criar uma memória nacional positiva sobre
o regime, portanto, em completa sintonia com os interesses do Executivo.
Meios de comunicação como o rádio e o cinema, além da Música
Popular Brasileira, literatura nacional, produção científica, festas cívicas e
populares do país, e até mesmo a criação de datas consideradas importantes
pelo Executivo, foram artifícios utilizados pelo Estado Nacional para
difundir as ideias nacional-desenvolvimentistas em praticamente todos
os setores da sociedade civil. Assim sendo, o executivo poderia assumir a
direção e a organização da nação. Vivíamos uma época em que o importante
era vender a imagem de um país que dá certo, porque todos estão unidos em
torno do comum ideal do desenvolvimento da nação. O Presidente Getúlio
Vargas deveria ser visto como o líder responsável pela condução do Brasil
cuja principal missão seria a de unir as “massas” rumo à construção de um
país de trabalhadores, feito por trabalhadores e para os trabalhadores.
No país produzido pelo DIP, via Meios de Comunicação de Massa,
todos deveriam ter o mesmo ideal. Não poderia haver espaço para que
informações ou posições político-ideológicas contrárias ao sentimento
comum de uma nação que dá certo viessem a dissuadir o povo brasileiro das
“boas” intenções do seu líder. Importante destacar que até mesmo as escolas
e a educação pública brasileira foram alvo da atuação do Estado Novo, na
tentativa de disseminar seus valores e suas ideias.
Para o Presidente era necessário “ensinar” o povo a celebrar,
comemorar, aprender, enfim, a pensar de acordo com os interesses
estadonovistas. Através da atuação dos Meios de Comunicação de Massa,
submetidos a um severo controle, via DIP, o Executivo tornou-se o principal
responsável pela produção e difusão da cultura no Brasil. O Estado Novo
foi uma época da história nacional, onde o que era bom para o país era
exatamente aquilo que era decidido pelo seu líder: Getúlio Vargas.
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MEMORIAL SEVERINA PARAÍSO (MEMORIAL DO POVO XAMBÁ):
UM ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS DE
UM POVO
SEVERINA PARAÍSO MEMORIAL (XAMBÁ MEMORIAL): A PLACE
FOR CULTURAL RIGHTS CONSTRUCTION

Fábio Cruz da Cunha1
Michel Duarte Ferraz2
RESUMO
O Memorial Severina Paraíso da Silva (Memorial Mãe Biu), localizado em Olinda
- Pernambuco, é o resultado da conquista dos Direitos Culturais da comunidade
étnico-religiosa conhecida como “Nação Xambá”. O espaço guarda artefatos que
remontam as memórias e lutas sociais dessa comunidade que ali se recriou desde a
década de 1930. A Nação Xambá, assim como as demais culturas afrodescendentes,
foi vítima de um processo espúrio de tentativa de extinção dos seus traços culturais,
sobretudo, os religiosos. Tem-se que o Terreiro Santa Bárbara - Ilê Axé Oyá Meguê
é único de tradição Xambá no Brasil e que resistiu a custo de muitas lutas, a
partir do apoio dos Movimentos Negros, do Movimento dos Povos de Terreiros
e da descoberta dos Direitos Culturais e seus mecanismos de implementação.
Essa exclusividade reitera ainda mais a importância da preservação de suas
peculiaridades culturais. Atualmente o Memorial Xambá engloba uma biblioteca,
um arquivo e um museu, que está se aproximando dos preceitos da Museologia
Social. Todos esses dispositivos têm potencias ainda não explorados em sua
plenitude, no entanto, vêm desenvolvendo um relevante trabalho na preservação
das memórias, da cultura e da religião desse povo, subsidiando-se na garantia
fundamental de acesso e exercício dos Direitos Culturais.
Palavras-chaves: Direitos Culturais. Nação Xambá. Memorial Xambá. Museu.
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RÉSUMÉ
Le Mémorial Severina Paraiso da Silva (Mémorial Mère Biu), situé à Olinda Pernambuco, est le résultat de la conquête des droits culturels de la communauté
ethnique-religieuse connué comme «Nation Xambá». Ce mémorial garde les
artefacts qui démontrent des mémoires et des luttes sociales de cette communauté
qu’il a été recréé depuis les années 1930. La Nation Xambá, ainsi que d’autres cultures
d’origine africaine, a été victime d’un procès d’extinction dégradé de leurs traits
culturels, en particulier les religieux. Le temple Xambá (Terreiro Santa Barbara - Ilê
Axe Oyá Meguê) est l’unique de cette tradition religieuse au Brésil, qui a résisté de
nombreuses luttes, surtout après le soutien des Mouvements Noirs, du Mouvement
des adeptes des les religions d’origine africaine et de la découverte des droits
culturels et de mécanismes d exécution de ces droits.Cette exclusivité remarque
plus l’importance de préserver leurs particularités culturelles. Actuellement, le
Mémorial Xambá comprend une bibliothèque, une archive et un musée, qui se
rapproche des préceptes de la Muséologie Sociale. Tous ces mécanismes ne sont
pas encore exploités à son potentiel, cependant le mémorial développe des travaux
très importantes pour la préservation de la mémoire, la culture et la religion de ces
gens. Il sert comme source de la garantie fondamentale de l’accès et l’exercice des
droits culturels.
Mots-clés:Les droits culturels. Le Peuple Xambá. Mémorial Xamba. Musée.

BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA MEMÓRIA AFROBRASILEIRA
Na atualidade as questões e os debates ligados à memória e à
identidade têm sido muito explorados nos meios políticos e acadêmicos.
Estando em voga, essa temática é frequentemente abordada sob a ótica dos
Direitos Humanos. Grupos étnicos se valem do uso de tais direitos na busca
de seu empoderamento social.
A busca e demarcação de “áreas” e “terrenos”, onde o poder de um
grupo humano se instaura na tessitura social, intentam à visibilidade política,
econômica e cultural que têm sido almejadas por alguns agrupamentos e
segmentos humanos de diversas ordens na sociedade brasileira.
A conscientização de tais grupos historicamente marginalizados
resultou em formação de processos de mobilização social de forma
organizada ou não, que tinham a natureza reivindicativa de ações sociais
inclusivas e participativas no que diz respeito à atuação do Estado.
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Tais grupos étnicos como, por exemplo o povo Xambá, passaram
a cobrar o cumprimento e a observância de seus direitos, exigindo
responsabilidades sociais por parte do Estado-governo e de suas instituições.
Na cobrança por espaços sociais, o museu foi e é utilizado como dispositivo
de reivindicação, visando conclamar a efetivação dos direitos sociais e
culturais sobrepujados no âmbito dos grupos excluídos. Assim, esses museus
são criados propositalmente como instituições que transmitem discursos
estratégicos na busca da ocupação do espaço social pretendido e da revisão
de situações desfavoráveis.
Dentre os grupos étnicos excluídos que se valeram dessa estratégia,
destacamos, em especial, o do segmento negro. Mirian Sepúlvida dos
Santos corrobora nosso entendimento afirmando que a criação de museus
que se referem, direta ou indiretamente, à temática afro ou afro-brasileira
visa à exigência e a conferência de destaque e inserção social, bem como a
autoidentificação étnica e a convivência harmoniosa entre grupos diferentes.
Nas suas próprias palavras:
As criações dos museus afro-brasileiros em Salvador e São
Paulo são pequenos sinais de grandes mudanças. O objetivo
destes museus é divulgar uma nova imagem do negro para o
grande público. Neles encontramos obras importantes de artistas
negros e objetos considerados de origem ou inspiração africana.
Podemos compreender estes dois museus como parte de um
processo crescente de racialização da cultura brasileira, que
ocorre concomitantemente ao fortalecimento de uma agenda
pública que se volta para o combate de desigualdades raciais a
partir de políticas afirmativas. Podemos dizer que aqueles que
hoje procuram ver-se como negros ou afro descentes estão
conseguindo, afinal, apoio público para não apenas fortalecerem
suas imagens na esfera pública, mas também para reescrever e
preservar uma outra história de imagem e nação. (SANTOS,
2007, p. 1-2)

Através do museu, o segmento social negro deseja guardar, manter
e perpetuar suas memórias e os saberes que compõem os traços diacríticos
que os identificam e diferenciam dos demais grupos. No bojo do segmento
étnico afrobrasileiro, destacam-se as comunidades religiosas, entre elas, as
de candomblé. Dessa maneira,
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Nos últimos anos, os terreiros de candomblé começaram a se
organizar e a criar espaços de memória com o intuito de narrar a
história da casa e promover suas tradições apresentando, assim,
aos seus iniciados e a toda comunidade, a carga simbólica que cada
objeto pode acionar através da fabricação de uma narrativa. Desse
modo, o intuito é criar uma conexão do público com algumas
experiências de vida no sagrado e no cotidiano a exemplo das
trajetórias dos ialorixás e babalorixás da casa. (BRITO; JESUS;
SANTOS JUNIOR, 2014)

O resgate coletivo desses grupos se dá através da perpetuação e do
cultivo das narrativas humanas, com presença marcante de suas cargas
simbólicas e das relações e disputas de poder. Sejam elas individuais ou
coletivas, essas memórias indubitavelmente evidenciam a complexidade
da existência humana. A função de guardião compete a um membro de
destaque e relevância do grupo, muitas vezes esse posto é ocupado pelo
próprio sacerdote, já que adquiriu e detém o conhecimento histórico,
político e religioso. Normalmente esses líderes dedicam sua vida à ação
e à defesa do grupo, recolhendo, transmitindo e propagando os valores
vigentes. O processo de eleição pode ser hereditário, mas também acontece
informalmente, requerendo sempre a confiança dos demais membros da
comunidade. Gomes (1996) nos explica melhor essa questão:
A guarda de uma memória comum é fator essencial na formação
e manutenção de grupos (de tamanhos e tipos variados), bem
como é elemento base de sua transformação. Por isso, não pode
sofrer mudanças abruptas ou arbitrárias, sob o risco de desintegrar
referenciais fundadores e ameaçar a própria manutenção da
identidade do grupo. Esta dimensão da memória, que lhe dá
limites e demanda reelaboração permanente, vincula-se a um
fenômeno que a literatura especializada chama de “trabalho de
enquadramento” da memória. Por conseguinte, o enquadramento
e a guarda da memória comum se retroalimentam, estando
ligados à presença de uma figura especial - porque singular no
grupo e porque especializada -, que se reconhece e é reconhecida
como o guardião da memória.
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NAÇÃO XAMBÁ: SUA GÊNESE E RESISTÊNCIA HISTÓRICA
Antes de tratar do Memorial Severina Paraíso (Mãe Biu), oportuno
conhecer parte da história de formação e de trajetória de luta e resistência
do povo Xambá na manutenção de suas tradições e cultura no Brasil.
Inicialmente, vale ser dito que se compararmos com as demais nações
de cultos de matrizes africanas que existem no Brasil, constatar-se-á que
entre nós ainda há muito pouco estudo e pesquisa acerca da Nação Xambá.
A parca bibliografia pode ser justificada pela existência de apenas uma única
casa de culto desta tradição no Brasil. Contudo, aos poucos essa exclusividade
vem despertando interesse, sobretudo, nos 15 últimos anos. Esta constatação
foi feita por Marileide Alves, ao fazer pesquisas bibliográficas sobre o povo
Xambá e sua linhagem em Pernambuco, no âmbito de seus estudos para
confecção do livro sobre o grupo musical Bongar3 (ALVES, 2007, p. 21).
Dentro desses poucos pesquisadores, destacamos o Historiador
Hildo Leal da Rosa, que, além de filho de santo do terreiro da Nação, vem
se dedicando ao tema, assim tornando-se um estudioso do povo Xambá.
O referido historiador generosamente nos forneceu seus estudos, os quais
por ora permanecem inéditos, mas que farão parte da publicação intitulada
“Terreiro de Santa Bárbara – Uma Breve Cronologia”. Nesse texto, o autor
divide sua narrativa em duas partes: a primeira, denominada “O Povo
Xambá na África – Nossas Origens Remotas”, como o próprio título sugere,
faz referência ao surgimento desse povo e sua vivência em território africano.
Nessa parte ele apresenta trechos de autores que primeiro abordaram o Povo
Xambá e sua existência.
Na segunda parte, intitulada “A Nação Xambá em Alagoas e
Pernambuco - Nossas origens recentes”, Rosa trata da presença do povo
Xambá no Brasil, trazendo trechos de autores que primeiro mencionaram a
presença da etnia em nosso país.
Xambá. Antiga nação de candomblé, que teria se formado no
Estado de Alagoas até os anos 20, de origem predominantemente
Iorubana. Sua quase extinção se deve à forte perseguição policial

3

O grupo é formado por 6 rapazes advindos da Nação Xambá e objetiva difundir a cultura de seu
povo por meio da música.
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que os candomblés ou xangôs sofreram nos anos 20. Algumas
casas migraram para o Recife (...)

Rosa, em seu texto, também explica que quanto à formação do Povo
Xambá ou da Nação propriamente dita no Brasil, os autores que escreveram
sempre se remetem a um proto-fundador, que se chama Artur Rosendo
Ferreira, conferindo a este a função de Babalorixá estruturador da Nação.
No início da década de 1920, o Babalorixá Artur Rosendo
Ferreira, fugindo da repressão policial às casas de culto Afrobrasileiro, deixa Maceió e passa a morar no Recife. Na capital de
Pernambuco, na Rua da Regeneração, no bairro de Água Fria,
por volta de 1923, reinicia suas atividades de zelador dos Orixás,
segundo os rituais e tradições da Nação. (ROSA, 2000)

Na obra de Azevedo que se embasa em Matéria da Revista “O
Cruzeiro” de René Ribeiro do dia 19 de novembro de 1949, ela afirma que
Artur Rosendo iniciou, na década de 1920, vários filhos de santos que
abriram suas casas. E dentre esses, iniciou, com ajuda da sua filha Iracema,
a iaô Maria das Dores da Silva (Maria de Oyá), em 1927, que passara a
frequentar a sua casa, aproximadamente no ano de 1925. Maria de Oyá abre
seu terreiro em 1928 e o inaugura como Ialorixá em 7 de junho de 1930,
em Campo Grande, na rua do Limão, sob a orientação de Artur Rosendo.
A iniciação de Maria de Oyá termina em 13 de dezembro de 1932, tendo
recebido os axés (folhas, faca e espada) ao meio-dia, hora em que foi coroado
o seu orixá Oyá. Cerimônia essa que foi perpetuada por mãe Biu (segunda
ialorixá do Terreiro Xambá). (AZEVEDO, 2007)
Artur Rosendo fecha seu terreiro em 1927 por um rápido período
e volta a Maceió; somente retornando a Recife na década de 1930 sob a
proteção do Dr. Ulisses Pernambucano, que realizava pesquisas médicas
desenvolvidas nos terreiros de Pernambuco. Rosa nos relata a terrível
repressão policial às casas de cultos africanos em Pernambuco, durante o
governo de Agamenon Magalhães, que determinou que se baixasse a portaria
da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, a qual determinava o
fechamento das casas de culto africano em Pernambuco (N. 193, de 22 de
janeiro de 1938).
Esse foi um período trágico e desumano da história de Pernambuco,
que causou muitos sofrimentos e perdas para as comunidades negras que
cultuavam as religiões de matrizes africanas. Rosa, ainda em seu artigo
MEMORIAL SEVERINA PARAÍSO (MEMORIAL DO POVO XAMBÁ): UM ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DOS
DIREITOS CULTURAIS DE UM POVO

| 745

acima mencionado, mostra o resultado deste incidente que fora contado
por Mãe Tila e Tia Lourdes, em entrevista concedida à historiadora alemã
Inês Peter, em outubro de 2000:
São momentos dramáticos, que ilustram o sofrimento de Maria
Oyá, e de seus filhos de santo, em um período difícil da história
do negro brasileiro. A notícia do fechamento dos terreiros já
havia chegado. Tia Lourdes declarou que o aviso fora dado por
seu pai, José Francelino, cunhado de Maria Oyá e Padrinho
(Pai Pequeno) da Casa. José Alves, com quem depois Mãe Tila
se casaria, disse, “Não é bom tirar algumas coisas pra guardar?
Ela disse, ‘não’”. Acrescentou, ainda, “Eu não vou sair de casa,
ninguém é ladrão. Deixe vir, que daqui eu não saio”. Sentou-se na
sala, esperando. De fato algumas poucas coisas foram escondidas.
As roupas da saída de yaô, o otá (pedra) do assentamento de Exu,
escondida entre as roupas de casa, e a espada de Oyá, enterrada
no quintal. Quando os policiais retiraram as coisas da casa,
colocando no carro, um deles, do portão, disse: “Dona Maria,
venha ver se as coisas da senhora estão certas”. Ao chegar ao
portão, ele disse-lhe, “a senhora está presa!”. Pediu o xale, que
Mãe Tila colocou sobre os seus ombros. O comissário Ladário,
disse, “Dona Maria, a senhora não vai ter problema. Vai sentada
aqui na frente”. “Severina (Mãe Biu),disse, eu vou com a senhora.
Ela disse, ‘não vai ninguém’”. “Quando entraram no carro foi que
ela chorou”. Tudo ocorreu sem violência física, porque ela era
muito conhecida e todos gostavam dela, em Campo Grande. Sua
reação a tudo aquilo, foi de abatimento e tristeza. Maria Oyá “...
era muito ‘opiniosa’, ela disse que não abria mais toque, porque
nunca passou uma decepção dessas...”. De fato, no dia 10 de maio
de 1939, exatamente um ano depois do fechamento do Terreiro,
Maria Oyá falece, vítima de uma grande depressão. Morreu de
“desgosto”, segundo as pessoas de casa. (ROSA, 2014)

As autoras Lia Menezes e Marileide Alves narram sobre a interrupção
dos cultos e a sucessão de Maria de Oyá para Mãe Biu, que não ficou muito
claro como se deu a passagem e execução dos ritos internos do terreiro,
ainda que não houvesse cultos públicos:
Maria Oyá vem a falecer em 10 de maio de 1939. Os devotos
atribuem à dura repressão policial e às grandes humilhações por
que passou a causa da sua morte. Para continuar sua missão de
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xambazeira, entrega as responsabilidades a Severina Paraíso da
Silva, conhecida como Mãe Biu e iniciada em 1934, na época com
25 anos de Idade. Junto com ela, assume a função de Mãe Pequena,
Donatila Paraíso da Silva (Tia Tila), filha de Orixalá e iniciada em
1932, também por Rosendo e Maria Oyá (MENEZES, 2005).
Ninguém realmente sabe como se deu a sucessão de Maria Oyá
para Mãe Biu. O fato é que, após doze anos sem funcionar de
fato, a reinvenção dessa história gira em torno de Mãe Biu, que
comandou o terreiro por 43 anos. Na década de 1950, a maioria
dos moradores que povoou a área do Portão do Gelo foi trazida
por ela, quando levantou seu terreiro (ALVES, 2007)

Conforme nos mostra os textos acima, com a morte de Maria de Oyá
e Artur Rosendo em 1943, a reabertura do Terreiro Xambá se dá sobre a
liderança de mãe Biu. A partir desse momento, a história da Nação Xambá,
na sua totalidade, passa a estar ligada à história da vida de Mãe Biu, pois
coube a ela, ou ela tomou para si através de sua fé e de suas convicções,
a missão de perpetuar a memória e o culto religioso dentro dessa nação,
evitando assim que a Nação Xambá se extinguisse do rol das religiões de
matrizes africanas no Brasil. Ela foi e ainda é um ícone dentro do Terreiro
Xambá. Em reconhecimento aos seus esforços, foi criado em sua homenagem
o Memorial Severina Paraíso da Silva (Memorial Mãe Biu). Mas quem foi
mãe Biu?
Severina Paraíso da Silva (Mãe Biu) nasceu em Recife em 1914,
filha de Petronila Maria do Paraíso e José Francelino do Paraíso,
que logo após ficar viúvo casou-se com Maria do Carmo Paraíso.
Como seu pai e sua madrasta já eram adeptos do Xambá, ela e as
irmãs passaram a frequentar o terreiro. Mãe Biu é filha de Ogum
e foi iniciada por Arthur Rosendo e Maria Oyá em 1934. Com o
falecimento dos dois, cabe a ela e a sua irmã Tia Tila (que adquiriu
o cargo de Yá Kekere) a responsabilidade de manter as tradições
religiosas do culto Xambá. Mãe Biu ficou conhecida pela sua
personalidade singular, ao mesmo tempo forte e cativante, sendo
reconhecida como uma grande Yalorixá que conseguiu manter
acesa a força da Nação Xambá no Estado (MENEZES, 2005).

Dando continuidade a esses relatos acerca da Nação Xambá no Brasil
e seus dirigentes e/ou heróis que defenderam bravamente os seus valores e
seus patrimônios culturais, que estavam focados na religião, passamos agora
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a relatar o que a historiadora Zuleica Dantas Pereira Campos nos informa
sobre a segunda transição desta nação, que se dá com a morte da Mãe Biu:
Severina Paraíso da Silva veio a falecer em 1993, assumindo o
terreiro seu filho biológico, Adeildo Paraíso da Silva (Pai Ivo),
que é, atualmente, o babalorixá do terreiro. Tia Tila, que o
auxiliava como Ialorixá, faleceu em 2003. A hierarquia atual
da casa apresenta Tia Lourdes como a quarta mãe de santo
juntamente com Pai Ivo. Com a morte de Mãe Biu, Pai Ivo
começa a preocupar-se com algumas reformas. A produção
de uma história escrita é uma, dentre outras atividades, que
poderia auxiliar na manutenção da memória de seu povo, de sua
família, de sua religião e tradição. Dessa forma, é com Pai Ivo
que as tradições começam a ser reinventadas, utilizando-se de
vários recursos, dentre eles, uma história escrita que o próprio
babalorixá faz questão de exaltar como de extrema importância
para a manutenção e preservação do grupo. (CAMPOS, 2011)

Através de entrevistas participativas com os filhos de santos, amigos
e fiéis do culto do Xambá, desde o ano de 2006, e de leituras realizadas,
escutamos muito se dizer (e comprovamos em cerimônias públicas)4 que
houve várias mudanças dentro do Terreiro Xambá, após a direção do
Babalorixá Ivo de Oxum, no intuito de dar destaque à importância histórica
e cultural do povo e da Nação Xambá. Ele se preocupou em deixar registros
históricos escritos, além de propagar toda cultura ligada ao povo, ao culto
religioso e à sua família, já que ela teria sido estruturante do culto religioso e
da própria constituição da comunidade e do bairro onde o templo religioso
se localiza. Em reconhecimento à matriarca da casa Xambá, atualmente a
rua onde o terreiro está localizado chama-se Severina Paraíso da Silva (Mãe
Biu) e nele foi criado um Memorial em sua homenagem.
Em resumo, a hierarquia do Terreiro Santa Bárbara - Ilê Axé Oyá
Meguê - Terreiro Xambá se deu na seguinte ordem de ialorixás:

4

A metodologia usada para composição desse trabalho foi a Observação Participante, que é tão
comum à Antropologia Cultural. No decorrer da composição desse trabalho, foram realizadas
pesquisas, anotações e trechos de conversas com o pesquisador Hildo Leal da Rosa. Foram também
coletados alguns apontamentos e feitas algumas anotações no diário de campo durante os Toques da
Nação Xambá. Também foram realizadas visitas ao próprio Memorial Xambá. Objetivou-se buscar
várias interpretações e análises das pessoas que compõe o terreiro da Nação e do memorial.
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Maria das Dores da Silva (Maria de Oyá 1930–1938), Severina
Paraíso da Silva (Mãe Biu 1950-1993), Donatila Paraíso do
Nascimento (Mãe Tila 1993-2003) e atualmente Maria de Lourdes
da Silva (Tia Lourdes de 2003 até hoje). Todavia, após a passagem
de 1 ano de luto da morte de mãe Biu, em 1994, o terreiro reabre
sobre com a direção de Adeildo Paraíso da Silva (Ivo de Oxum),
que até hoje se mantém.

MEMORIAL SEVERINA PARAÍSO (MEMORIAL MÃE BIU): O
MEMORIAL DO POVO XAMBÁ
O Memorial Severina Paraíso da Silva surgiu dentro do Terreiro
da Nação Xambá. Sua criação foi uma homenagem à grande ialorixá e a
matriarca da Nação, Severina Paraíso da Silva (Mãe Biu). Além servir
para homenagear a ialorixá, a instituição serve como núcleo de guarda e
manutenção da memória religiosa e étnico-identitária do povo Xambá.
Ele é chamado pelos adeptos e amigos do terreiro de Memorial Mãe Biu.
Para as pessoas externas ao terreiro, ele é conhecido por Memorial Xambá.
Está localizado no bairro de São Benedito, Município de Olinda (região
Metropolitana do Recife), em Pernambuco.
Em relação à formação do Memorial, tem-se conhecimento que,
Em 1993, poucos meses depois do falecimento de Mãe Biu, a 27
de janeiro, Adeildo Paraíso da Silva (Ivo), seu filho e sucessor na
condução do Terreiro Xambá do Portão do Gelo, convocou seus
filhos de santo Antônio Albino, Hildo Leal e João Monteiro, para
que elaborassem projeto para o Memorial Severina Paraíso da
Silva. Nove anos depois, superados os obstáculos da pesquisa, da
identificação do acervo fotográfico e, sobretudo, os financeiros, o
projeto torna-se realidade.5

Na página virtual do Povo Xambá consta que o memorial está
dividido em três seções: Arquivo, Biblioteca e Museu. Em relação ao arquivo

5

Informações retiradas do site <http://www.xamba.com.br/mem.html>. Acesso em 17 fev. de 2015.
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do memorial, está dito que ele é composto, em sua maioria, por fotografias,
correspondendo a mais de 800 itens. Em conversa com Rosa, ele nos disse
que todas essas fotos estão necessitando de um estudo, catalogação e muitas
de um processo interventivo de recuperação da imagem, pois se encontram
num estado avançado de degradação. Ele afirma também que muitas são
de grande valor documental e que após recuperação podem servir como
fonte documental para os estudiosos que pretendam se dedicar à temática
religiosa de matrizes africanas e, em especial, à praticada pelo Povo Xambá,
em Pernambuco. Em sua maioria, as fotografias registram momentos
familiares de mãe Biu, mostram comemorações das festas religiosas e
momentos de lazer da comunidade, em especial nos intervalos durante os
toques. Muitas delas foram doadas por amigos, visitantes, pesquisadores e
filhos de santo. A grande maioria dessas fotografias era da coleção particular
da própria mãe Biu.
Tais itens fotográficos são do período da década de 1930 a 1990.
Quanto aos demais componentes do arquivo, eles correspondem a
documentos pessoais do terreiro, como atas de formação, registro dos
filiados e dos iaôs, listas de obrigações religiosas, ações ritualísticas e nomes
de orixás. Hoje o acervo documental vem crescendo com artigos de jornais,
de revistas e demais impressos, incluindo-se as pesquisas realizadas sobre
o próprio terreiro ou sobre o povo Xambá. Rosa nos falou que, atualmente,
as pesquisas, dissertações, monografias e demais estudos sobre a Nação, seu
povo e suas tradições, depois de concluídas, são remetidas pelos respectivos
autores para comporem o acervo documental do memorial.
O acervo da biblioteca é composto de livros referentes à história
e à cultura do Brasil e de Pernambuco, às artes e à religião em geral,
especialmente às religiões dos cultos de matrizes africanas. Segundo
Rosa, que foi o grande mentor e ainda hoje é o organizador e cuidador do
memorial e de sua coleção, é ele que hoje continua adquirindo, selecionando
e organizado o material que passa a compor o acervo bibliográfico existente,
dando preferência por materiais que façam parte do recorte temático da
biblioteca. Rosa nos alerta sobre a importância de manter esse acervo, já que
fundamenta novas pesquisas e serve de referencial teórico para os próprios
membros da comunidade.
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O MUSEU DO MEMORIAL SEVERINA PARAÍSO6
O Memorial, como espaço físico, é um prédio que se situa ao lado
esquerdo do terreiro da Nação Xambá. Ele fica mais recuado da própria
linha frontal do terreiro, logo após o terraço, que todos chamam “Terraço
do Coco de Mãe Biu”.
O Memorial está num prédio que divide espaço com a Jurema da casa,
como comumente os adeptos chamam o espaço onde cultuam os espíritos
da linha da Jurema (mestres, mestras, índios, caboclos, exus, pomba giras
etc.). A construção tem dois pavimentos: no andar térreo está a recepção do
memorial, sua administração e o seu acervo bibliográfico e arquivístico; e,
na parte superior, encontra-se o espaço expositivo do memorial, que pode
ser dividido em dois ambientes, seguindo a divisão física imposta por uma
escada que divide o andar superior ao meio.
Todo o andar superior do prédio é pintado na cor rosa, lembrando o
orixá Iansã/Oyá. Na parte da frente da sala, temos um grupo de fotografias
antigas com fotos dos familiares de mãe Biu, dos primeiros iaôs da casa e
dos patronos que estruturaram a Nação Xambá: Artur Rosendo e Maria de
Oyá.
Peça interessante do circuito expositivo e digna de destaque é o trono
de Oyá. Nos dias 13 de dezembro, de todos os anos, a peça é retirada da sala
de exposição e levada para o salão do terreiro, onde a Iansã da casa (a filha
mais velha de Iansã) é coroada e sentada nesse trono. Diante dele, todos os
Orixás dos filhos de santos da casa e os visitantes vêm pedir a benção e fazer
reverências. Esse é um ritual religioso específico da Nação Xambá, chamado
de “Louvação de Oyá”, que reverencia a patrona do Terreiro e da própria
Nação Xambá. Mãe Biu perpetuou esse ritual nesse dia em homenagem a
Maria de Oyá, primeira matriarca do terreiro, tendo sido feita Ialorixá nessa
data, ao meio-dia, por Artur Rosendo, no ano de 1932. Quando mãe Biu era

6

Nesse contexto como seguimos a divisão proposta pelo site do Xambá, escolhemos a concepção de
Museu como o espaço expositivo, ou seja, o espaço físico onde estão dispostos os equipamentos
expográficos e os objetos que compõe a coleção da instituição museal. Ele aqui não deve ser
confundido com o prédio que abriga o acervo ou com museu instituição que se constitui extra
prédio.
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viva, quem era coroada era Oyá Meguê, seu segundo orixá e dirigente da
casa. Hoje quem é coroada é a filha Iansã mais velha da casa7.
Na parte posterior dessa sala, encontramos duas vitrines-mesas (uma
dedicada à mãe Biu e outra à mãe Tila) com vários objetos de uso pessoal
das ialorixás (bijuterias, pentes, chinelos, palmatória, espelhos, colares etc.).
Num espaço de fundo, há instrumentos musicais de percussão (que eram
usados nos toques), assentamentos (louças e alguidares com pedras sagradas
[otás] ou símbolos dos orixás), contas, e demais objetos usados nos ritos e
no oferecimento das obrigações aos orixás. Há também textos da gênese da
Nação e do Terreiro e mais sessões de fotos familiares de Mãe Biu e rituais
saída de iaôs. No centro, há um manequim vestindo as roupas ritualísticas
das filhas de santos e alguns objetos sacralizados após a obrigação dada aos
orixás.
Na página virtual do Memorial, está à disposição um texto informativo
que se refere ao circuito expositivo do Memorial. Segue abaixo um trecho
do referido texto:
O circuito do Museu, composto por fotografias, textos, objetos,
documentos e indumentárias, resgata, preserva e divulga a
história do Terreiro Santa Bárbara, nos mais 70 anos; através
das atividades religiosas, expressadas pelo culto aos orixás e
pelas festividades que lhes são dedicadas, pelos personagens e
acontecimentos marcantes. No centro dessa trajetória, a figura
inesquecível de Severina Paraíso da Silva – Mãe Biu, segunda
Yalorixá da Casa, e sua líder por mais de quarenta anos, grande
responsável pela preservação dos ritos e tradições da Nação
Xambá, transmitido por Arthur Rosendo e Maria Oyá. Mapas,
textos, louças, objetos pessoais, instrumentos musicais, e peças
utilizadas no Terreiro e fotografias, retratando fatos notáveis e
personagens marcantes da história da Nação Xambá, compõem
a exposição permanente.8

Como se pode depreender a partir dos conjuntos de objetos e
textos apresentados, o memorial, apesar de ter o nome da grande ialorixá,

7

8

Informações obtidas em através do método de entrevista participativa realizada com historiador
Hildo Leal Rosa.
Informação disponível em: < http://www.xamba.com.br/mem.html> Acesso em 17 fev. de 2015.
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fundadora e patrona do terreiro, ele visa a rememorar e preservar a memória
do Povo Xambá, em toda a sua trajetória e estruturação em Pernambuco.
Rosa nos fala que a estruturação e a manutenção do memorial se deu
e se dá com muita luta diante das dificuldades, mas que nas festas públicas
(os toques), ele está sempre aberto, ficando sob a responsabilidade de um
filho de santo. Por enquanto, a abertura do memorial está dessa forma, já
que a instituição não possui funcionários e estagiários. Contudo, é possível
fazer agendamento de visitas fora destas datas, entrando em contado como
os dirigentes da casa. Essa ausência de recursos humanos implica ainda
na falta de um trabalho educativo contínuo e na ausência de pesquisas
museológicas sistemáticas.
A existência da instituição não conta com incentivos públicos e vive
da ajuda dos amigos e dos adeptos do culto. Com a formação do grupo
musical Bongar, proveniente da comunidade, houve muita divulgação do
memorial e também da própria cultural Xambá, na luta do povo de terreiro
para manutenção de sua cultura. A divulgação foi interessante, pois atraiu
visitantes e pesquisadores interessados em conhecer o local e a cultura
religiosa do referido grupo.
Ainda falta muito para que o memorial supere as dificuldades e se
torne uma instituição que evidencie toda a sua potencialidade, cumprindo
de fato as premissas museológicas assentadas nos pilares da pesquisa, da
conservação e da comunicação.
Dentre as pendências mais urgentes, que por ora se apresentam, estão
a ausência do processo de documentação museológica e informatização
do acervo do memorial, a avaliação técnica de danos, a intervenção de
restauração de itens deteriorados e o correto acondicionamento desse acervo,
visando sua manutenção e permanência. O memorial necessita também de
intervenções expográficas, almejando tornar a exposição permanente mais
atrativa, além de projeto educativo que intente promover e difundir com
maior intensidade a cultura Xambá.
Assim, reiteramos a importância sociocultural do Memorial Severina
Paraíso para o Povo Xambá e para a cultura afrobrasileira, que permanece
como ponto de reflexão e resistência dos que, até pouco tempo atrás, tinham
que esconder sua religião e a fé professada, e que ainda hoje são vítimas de
preconceitos e intolerância religiosa.
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OS DIREITOS CULTURAIS E A NAÇÃO XAMBÀ
Ao se tratar dos Direitos Culturais, muitos questionamentos, dúvidas
e debates têm havido entre os pesquisadores, doutrinadores e cientistas que
tratam do tema. Geralmente não há um consenso quanto à delimitação, à
definição ou mesmo a especificação de tais direitos. Fato este que tem gerado
diferentes maneiras de tipificá-los, nomeá-los e descrevê-los, podendo levar
a definições ou conceituações de caráter díspares.
Esse cenário de relativa imprecisão não impede que alguns juristas
se interessem pela temática. Dentre esses, citamos o constitucionalista José
Afonso da Silva, o qual buscou definir ou enquadrar os direitos que podem
compor esse sub-ramo da Ciência Jurídica. Para Silva, os Direitos Culturais
estão subdivididos em
a) o direito à criação cultural, compreendidas as criações
científicas, artísticas e tecnológicas; b) direito de acesso às fontes
da cultura nacional; c) direito de difusão da cultura; d) liberdade
de formas de expressão cultural; e) liberdade de manifestações
culturais; f) direito-dever estatal de formação do patrimônio
cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura (...) (SILVA,
2000, p. 280)

O doutrinador do Direito Internacional, André de Carvalho Ramos,
ao tratar dos Direitos Humanos no seu livro “Teoria Geral dos Direito
Humanos na Ordem Internacional”, classifica Direitos Culturais como
aqueles

(...) relacionados à participação do individuo na vida cultural
de uma comunidade, bem como a manutenção do patrimônio
histórico-cultural que concretiza sua identidade e memória. O
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais, e Culturais
reconhece a cada individuo o direito de participar da vida cultural
e desfrutar do progresso científico e de suas aplicações. Além
disso, exigem-se ações efetivas do Estado para a conservação,
desenvolvimento e difusão da cultura e da ciência. (artigo 15)
(RAMOS, 2000, p.92)

Para o grande pesquisador brasileiro do tema, Francisco Humberto
Cunha Filho, os Direitos Culturais
(...) seriam aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse
de saberes, que asseguram aos seus titulares o conhecimento e
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uso do passado, interferência ativa no presente e possibilidade de
previsão e decisão de opções referentes ao futuro, visando sempre
à dignidade da pessoa humana (CUNHA FILHO, 2000, p. 34).

Mas, diante do rol acima apresentado, quais seriam hoje os Direitos
Culturais que estariam à disposição do Povo Xambá, e como fariam para
reivindicar os que ainda não obtiveram? Qual seria o papel do Memorial
Severina Paraíso nesse processo de reivindicação? Qual a relevância
do acervo cultural que vem se formando e sendo disponibilizado para o
processo de conhecimento e reconhecimento da cultura afro-brasileira?
Conforme acima mencionado, a manutenção do Povo Xambá e de
sua cultura sempre existiu a partir de muita luta, persistência e resistência,
posto que o próprio processo histórico do Brasil sempre se opôs à guarda,
ao cultivo e à manutenção das tradições afros, afrodescendentes e de grupos
minoritários. Essa parte do povo brasileiro sempre foi posta em papéis
subalternos dentro do processo histórico-social nacional e da construção da
identidade brasileira, já que essa foi engendrada pelas elites vigentes. Dentro
desse programa de construção de identidade nacional, o negro, para essa
classe abastarda e “pensante”, não deveria ocupar posição de relevância, já
que o processo de civilidade tinha fundamentos eurocêntricos e religiosos
cristão, não havendo interesse dos grupos ou classes dominantes em
partilhar riquezas e poder com outros estratos sociais.
Contudo, a situação de subalternidade começou a mudar a partir da
promulgação da Constituição Federal de 1988, já que leva em consideração
o conceito antropológico de cultura e intenta prestigiar todos os grupos
étnicos que contribuíram para a formação da nação brasileira.
Para responder às indagações anteriormente explicitadas, passaremos
a aplicar o que os referidos doutrinadores classificam como Direitos
Culturais, sobrepondo seus apontamentos à questão do Povo Xambá. Na
definição de José Afonso da Silva podemos destacar, dentre tais direitos, o
direito de difusão da cultura, o direito de liberdade de formas de expressão
cultural e o direito de liberdade de manifestações culturais.
Em relação ao direito de difusão da cultura, podemos inferir que ele
corresponde à divulgação das tradições e crenças que, no caso do Povo
Xambá, são de cunho marcadamente religioso. Esse grupo, assim como os
demais, independentemente da religião que escolham, têm a prerrogativa
de comunicar, expor e vivenciar suas teorias e crenças dentro da cosmologia
espiritual que compõem o seu sistema religioso.
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Todavia, a difusão do sistema religioso de cada grupo deve ser
veiculada, seja no meio de seus adeptos ou não, de modo que não comprometa
e macule a imagem da outra coletividade ou grupo religioso. Nesse caso,
a difusão pode se valer de diversos modos para chegar aos mais variados
meios sociais, sendo bastante comum para isso o uso de aparatos como,
por exemplo, cartilhas, livros, revistas, sites, blogs, páginas em redes sociais,
programas de rádio ou televisão etc. Todavia, impende perceber que nesse
processo de difusão as culturas e as religiões afrodescendentes continuam
sendo vítimas de intolerâncias e dos aviltamentos praticados por outros
grupos culturais hegemônicos. Destarte, para conter tal situação adversa,
os grupos culturais desprestigiados podem e devem se valer das mesmas
estratégias de comunicação, fazendo uso inclusive, quando possível, dos
museus, tal como faz o Povo Xambá.
Quanto à liberdade de forma de expressão cultural, refere-se à tipologia
das maneiras e às possibilidades de exposição e transmissão da cultura. No
caso da arte, pode ser expressa através da dança, da literatura, da música,
do teatro, da pintura, da escultura ou qualquer outro meio de manifestação
artística. No caso da cultura, em sentido amplo, pode ser transmitida e
repassada de diversas formas como, por exemplo, numa brincadeira, num
gesto, na contação de histórias, nas festividades religiosas etc. No caso do
povo Xambá, sua cultura se expressa e é transmitida por meio dos seus
cânticos, de sua fé, de suas vestimentas ritualísticas, de suas comidas, de sua
língua ritual, dos toques musicais, do coco de mãe Biu, das festas públicas
presentes no calendário litúrgico, por meio das narrativas propiciadas pelo
acervo do memorial, dentre outros meios. Assim, todas essas formas pela
qual a cultura do Povo Xambá é passada devem ser protegidas, já que estão
incluídas no rol dos Direitos Culturais.
Quanto à liberdade de manifestação cultural, ela guarda conexão
com o direito de expor, de se mostrar, de poder ter sua cultura difundida,
vivenciada e reconstruída. Esta liberdade também se estende aos espaços
públicos e privados (terreiros) onde ela pode ocorrer, materializando-se
em toda sua plenitude e inteireza, sem medo de alguma constrição social
ou repreensão individual ou coletiva. Em termos de religião, os praticantes
das de matriz africana talvez tenham sido o grupo que mais foi perseguido,
tendo que permanecer com seu culto velado, escondido e foragido por
muitas décadas. E essa repressão não se deu apenas de religião para religião.
Ela foi oficialmente praticada pelo Estado e suas instituições repressoras,
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inclusive com uso da força policial. Podem-se citar, como exemplo, as
batidas policiais que ocasionaram prisões e destruições dos terreiros nos
anos de 1930, em Pernambuco. Com o Povo Xambá não foi diferente, já
que sua primeira ialorixá, Maria de Oiá, passou pela humilhação de ser
conduzida pela polícia para prestar esclarecimentos e teve seus objetos de
culto apreendidos. Em outras palavras, esse direito diz respeito à realização
dos ritos e preceitos sem nenhuma repreensão, zombaria ou escárnio
e sem a prática de violências simbólicas ou físicas contra seus adeptos e
simpatizantes. É bem verdade que, infelizmente, a violência praticada no
passado, seja em Pernambuco e em outros lugares, ainda repercuti no
presente, sendo comum testemunharmos ou termos notícias de episódios
de intolerância religiosa e de outros tipos de violências.
Analisando a definição exposta por André de Carvalho Ramos e
tentando enquadrar ao caso do Povo Xambá, tem-se o direito de participação
do individuo na vida cultural de uma comunidade. Esse direito é hoje
reivindicado individualmente ou coletivamente por adeptos de culturas
consideradas não hegemônicas, sendo comum vermos manifestações de
grupos de tradições afros e indígenas. Nesse caso, o referido direito seria
mais que a prerrogativa do sujeito participar das vivências culturais de sua
comunidade. Seria também seu direito de vivenciá-la, sem precisar esconder
dos demais grupos suas práticas culturais. Em relação ao que foi conquistado
pelos grupos afrodescendentes, nele se incluindo o Povo Xambá, podemos
citar o direito de fazer seus toques e saídas de santo, de organizar e vivenciar
suas festividades, de praticar capoeira e demais manifestações culturais.
No caso da temática do resgate da identidade afro, os Movimentos
Negro e os Movimentos de Terreiro tiveram fundamental importância. As
reivindicações por parte desses movimentos organizados buscaram respaldo
legal na Constituição Federal de 1988, em especial no Titulo II, Dos Direitos
e Garantias Fundamentais, principalmente no seu artigo 5o e nos artigos
215, 216 e 216-A, que tratam especificadamente da cultura e dos Direitos
Culturais. Em relação à proteção da cultura, nossa Carta Magna vigente
resguarda as manifestações da cultura popular, indígenas, afro-brasileiras
e de outros grupos participantes do processo civilizatório da nação. Sendo
assim, as pessoas pertencentes ao Povo Xambá têm o seu direito garantido
de participar da vida cultural, de poder exercer os seus direitos de crença,
praticando e professando sua fé, dentro e fora das suas casas de culto.
Sempre oportuno dizer que a tutela jurídica, e do Poder Público em geral,
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pode ser invocada, caso haja tentativas de impedimentos de exercício dessas
garantias fundamentais.
Outro direito apontado por Ramos e que pode ser aplicado à
comunidade Xambá é o direito de manutenção do patrimônio históricocultural que concretiza sua identidade e memória. Esse é o direito que o
indivíduo ou a comunidade tem de manter, guardar e atualizar a sua herança
cultural, mantendo sua raiz identitária e suas memórias coletivas. Em relação
ao patrimônio imaterial, a forma de acautelamento constitucionalmente
prevista é o registro, podendo muito bem ser aplicado, por exemplo, às
cerimônias religiosas e festividades como o coco de Mãe Biu. Quanto ao
patrimônio material, as formas de acautelamento que melhor se adéquam
ao caso do Terreiro do Xambá é o tombamento e o inventário de seus
bens. Nesse processo de salvaguarda dos bens culturais, seja ele material
ou imaterial, o Memorial Xambá - nele incluso o museu, a biblioteca e o
arquivo – tem função relevante por servir de local de guarda, reflexão e
difusão do acervo e das memórias que o acompanham.
O doutrinador Cunha Filho também enumera e/ou define quais
seriam os Direitos Culturais, conforme visto alhures. Dentre esses, alguns
também podem ser aplicados ao Povo Xambá e ao seu Memorial. O referido
autor menciona com clareza que os Direitos Culturais são aqueles afetos às
artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que asseguram aos seus
titulares o conhecimento e uso do passado (...), levando-nos a entender que
o arcabouço de conhecimentos, saberes, memórias e tradições religiosas da
comunidade Xambá devem ser salvaguardados, já que indubitavelmente
encontra respaldo e guarda correspondência com o que elencamos como
Direitos Culturais. Assim, todas essas referências culturais acumuladas
poderão continuar servindo para a construção e reconstrução de identidade
cultural Xambá e poderão servir na construção e reconstrução da cidadania
e inclusão social.

CONCLUSÃO
O Memorial Severina Paraíso (Memorial Mãe Biu) é um espaço que
narra a trajetória de uma comunidade que lutou em prol da garantia dos
seus direitos sociais e culturais, revertendo um processo historicamente
estabelecido de marginalização e supressão das garantias fundamentais,
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inclusas atualmente no rol dos direitos humanos. Podemos dizer que nem
todas essas garantias foram plenamente conquistadas. Questões como o
preconceito, racismo e, sobretudo, a intolerância religiosa ainda persistem.
No entanto, o processo de conscientização dos direitos culturais já dá sinais
de mudanças positivas, rumando ao estabelecimento da cidadania e do
respeito às diferenças culturais.
Todo esse processo de subalternização foi fruto de um projeto social,
consciente ou inconsciente, praticado pelas classes dominantes brasileiras,
subsidiado pelo etnocentrismo e justificado pelo paradigma religioso
cristão. Contudo, a conscientização da existência dos Direitos Culturais,
enquanto parte importante dos Direitos Humanos e dos dispositivos que
garantem o seu cumprimento cada vez mais, está permitindo que os traços
culturais Xambá não sejam ocultados e apagados.
Nesse sentido, devemos destacar a importância do Memorial Severina
Paraíso (Mãe Biu) e do trabalho que vem desenvolvendo, e ainda pode
desenvolver, em prol dessa cultura. Sem sombra de dúvidas, ele congrega
as reflexões do grupo, reúne os apontamentos feitos pelos pesquisadores,
constrói comunitariamente e repassa narrativas de identificação e
autoestima, conservando e promovendo os bens materiais e imateriais
relevantes da Nação, numa tentativa de aproximação dos preceitos
propostos pela Museologia Social 9. É importante que a instituição continue
sendo politicamente ativa na reivindicação dos direitos que ainda não foram
plenamente conquistados, servindo de apoio ao reconhecimento da cultura
Xambá e da cultura afrodescendente em geral.
Diante de toda esta pesquisa, ficou a lição de que a cultura é fator de
desenvolvimento, de integração social e de implementação da cidadania essências fundamentais para a plenitude da dignidade humana.

9

A Declaração de Santiago pode ser considerada como um dos embriões que deram corpo à
Museologia Social. Entre suas premissas considera “Que o museu é uma instituição ao serviço da
sociedade da qual é parte integrante e que possui em si os elementos que lhe permitirem participar
na formação da consciência das comunidades que serve; que o museu pode contribuir para levar
essas comunidades a agir, situando a sua actividade no quadro histórico que permite esclarecer
os problemas actuais, (...)” (Declaração de Santiago, 1972, UNESCO/ICOM apud MOUTINHO,
Mário, 1993, p. 7-8).
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DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS DAS POPULAÇÕES
INDÍGENAS DURANTE A DITADURA MILITAR NO BRASIL
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THE DETERMINATION OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
OF INDIGENOUS POPULATIONS DURING THE MILITARY
DICTATORSHIP IN BRAZIL
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RESUMO
O presente artigo busca fazer uma análise da Comissão Nacional da Verdade,
instalada em maio de 2012, pela Lei n. 12.528, com o objetivo de investigar e revelar
a verdade sobre os abusos cometidos pelo Estado no período de 18 de setembro
de 1946 até 05 de outubro de 1988. A ênfase é dada aos povos indígenas, que no
período analisado pela comissão sofreram inúmeros tipos de violações aos Direitos
Humanos, resultado da política estrutural do Estado Brasileiro, seja através
das ações perpetradas, como também das omissões, geradoras de verdadeiros
genocídios humanos. Diante disso, neste artigo se busca analisar a Comissão no
que tange a quatro aspectos: primeiro, a contextualização histórica da realidade
indígena brasileira na segunda metade do século XX, bem como o papel do Estado
como promotor dos Direitos Humanos, e o processo de Justiça de Transição para o
regime democrático; segundo, a importância da Comissão da Verdade como uma
eficiente medida de Transição Política; terceiro, a violação aos Direitos Indígenas,
sobretudo aqueles de cunho humano e nítido valor cultural. Busca-se neste artigo
defender a importância dos Direitos Humanos como um dos princípios norteadores
da tão esperada transição democrática brasileira, tendo como basilares o Direito à
Verdade, Cultura e Memória.
Palavras-chaves: Comissão nacional da verdade. Povos indígenas. Ditadura
militar. Justiça de transição. Direitos culturais.
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ABSTRACT
This article seeks to analyze the National Truth Commission set up in May 2012
by Law n. 12,528, in order to investigate and reveal the truth about the abuses
committed by the state during the period from 18 September 1946 until 05
October 1988. Emphasis is given to indigenous peoples in the period examined
by the commission suffered numerous types of violations Human rights as a result
of structural policy of the Brazilian State, either through the actions perpetrated,
as well as omissions, generating true human genocide. Therefore, this paper
analyzes the Commission regarding four aspects: first, the historical context of
Brazil’s indigenous reality in the second half of the twentieth century as well as
the state’s role as a promoter of human rights, and the Transitional Justice process
to democracy. Second: the importance of the Truth Commission as an effective
measure of Transition Policy. Third: The violation of indigenous rights, especially
those of human nature and crisp cultural value. Search in this article, defended the
importance of human rights as one of the guiding principles of the long-awaited
Brazilian democratic transition, with the basic Right to the Truth, Culture and
Memory.
Keywords: National truth commission. Indigenous people. Military dictatorship.
Transitional justice. Cultural rights.

INTRODUÇÃO
A história do Brasil nos remonta a períodos que se configuraram
verdadeiros massacres aos mais simples e intangíveis direitos humanos.
Como a destacar, a Ditadura Militar, que representou a tomada do
exército brasileiro ao poder em 1964 e, a partir daí até o retorno do Estado
Democrático de Direito, configurou-se como um período de intensa
repressão aos direitos humanos, como a Liberdade de Expressão, princípio
norteador da Democracia e o Direito à Vida. E como parece comum nos
países que veem seus regimes ditatoriais desmoronarem, ocorreu uma
tentativa de aprovar leis de impunidade, sendo que o que diferencia o Estado
de outro é a aceitação dessas leis ou não e a iniciativa de investigar e punir
os ditadores.
O período ditatorial brasileiro, compreendido entre 1964 e 1985, foi
marcado por sérias violações aos direitos humanos: milhares de opositores
ao regime foram presos, torturados e perseguidos pela Ditadura. Tais práticas
foram justificadas como garantia da autoridade do regime, que desde o
momento que se instalou na política brasileira já parecia comprometido
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com a insatisfação da Sociedade, por não aceitar as práticas e os abusos do
governo autoritário. E no momento que desmoronou, ocorreu a tentativa
do Estado de transformar em sigilo, décadas de abusos e violações aos
princípios de Dignidade Humana, ao negociar um pacto de impunidade
na elaboração de uma Lei de anistia, que deu mais ênfase na garantia da
liberdade aos ditadores do que do predomínio da Justiça e da asseguração
das punições que se faziam tão necessárias. Tudo isso para admitir uma
transição a um período de Democracia, mas que ainda carregava consigo o
legado de impunidade deixado pela ditadura.
Logo após cinco décadas do Golpe que institui a Ditadura Militar
no Brasil, considerada a mais longa e uma das mais violentas de todo o
continente americano, ainda se discute a necessidade da chamada Justiça de
Transição no contexto político brasileiro. Esse debate se faz na tentativa de
reconhecimento do Estado de suas violações no passado, mas também das
inúmeras transgressões aos Direitos Humanos e da prática de crimes contra
minorias étnicas e sociais que até hoje ainda restam impunes.
Como medida para possibilitar essa tão almejada Justiça de Transição,
e no próprio reconhecimento da importância cultural das minorias violadas,
em dezembro de 2012 foi instituída, pelo Estado brasileiro, a Comissão
Nacional da Verdade (CNV), com o objetivo de apurar as graves violações
aos Direitos Humanos ocorridos no período que vai desde 1946 até 1988.
Além disso, de possibilitar um rol exaustivo de providências que envolviam,
além da necessidade de trazer à tona para o debate atual as violações, propor
a conciliação dos agentes envolvidos e uma possível responsabilização para
o Estado. Os trabalhos da Comissão foram encerrados em dezembro de
2014, e proposto um extenso relatório descrevendo o modus operandi do
Estado frente às violações dos direitos de inúmeros grupos sociais, desde
estudantes, homossexuais, religiosos, índios, e inúmeras outras minorias. A
necessária responsabilização Penal, entretanto, esbarra na lei 6683/79, mais
conhecida como Lei da Anistia, que permitiu, como preço para reconciliação
do Estado e a abertura democrática, a não punibilidade dos agentes.
Além disso, não se pode negar que a Lei da Anistia representou o
marco inicial da chamada Justiça de Transição no Brasil, que foi confirmada
pela Emenda Constitucional 26 de 1985, promulgada pelo então presidente
civil José Sarney, e que foi confirmada pela Constituição Federal de 1988,
marco da superação da Ditadura, e a vinda do Estado Democrático de Direito.
Analisando critérios como contexto histórico-social e político, nos quais a
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Lei de Anistia foi promulgada, o STF (Supremo Tribunal Federal) afirmou
junto à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) a constitucionalidade da
referida lei, opondo-se assim à posição da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, quanto à responsabilidade do Estado nas Violações do Direito
Internacional.
Nesse contexto, dentre os inúmeros grupos sociais violados, destacase a população indígena. O trabalho da Comissão foi importante, pois
permitiu um estudo detalhado e oficial acerca da realidade dos índios, além
de dispor de recomendações, coadunando com um intenso movimento
que se iniciou com a criação da FUNAI (Fundação Nacional do Índio). Os
dados obtidos nas pesquisas da Comissão revelam um verdadeiro genocídio
perpetrado no Brasil, tanto na época da Ditadura Militar propriamente dita,
mas também em épocas anteriores. Segundo dados da Comissão, foram
mais de oito mil índios mortos, tanto em decorrência da ação do Estado,
como também da omissão dos agentes governamentais.
O Relatório analisa que na história brasileira, em especial no Regime
Ditatorial, institucionalizou-se uma verdadeira política de extermínio e
perseguições aos índios, fruto do processo de desenvolvimentismo nos anos
finais do século XX, na qual a expansão do capitalismo colocou a figura do
índio como barreira para o progresso. Disso tudo, resultou a quase extinção
de muitas reservas indígenas e a inevitável perda da integridade cultural
desses povos.
Dada a ênfase e a importância da Comissão no reconhecimento da
verdade histórica por trás das errôneas interpretações permitidas pelo regime
totalitário acerca da importância dos índios, faz-se necessário reconhecer
que o próprio regime permitiu a manipulação de fatos que dizem respeito
a essas minorias violadas, tirando a legitimidade de suas manifestações
ideológicas e renegando seus valores culturais, suas crenças e sua nítida
importância para a construção de um Brasil plural e comprometido com a
garantia dos Direitos Humanos para todos os grupos.

1 ASPECTOS GERAIS SOBRE A CONDIÇÃO INDÍGENA NA
DITADURA BRASILEIRA E AS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS
HUMANOS
O Brasil na segunda metade do século XX passou por um rápido
processo de crescimento econômico, investimentos na indústria de base,
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transporte, energia e rodovias. O período desenvolvimentista, iniciado com
o presidente Juscelino Kubitschek, ao instituir o plano de metas, previa a
aplicação de vultuosos recursos nas áreas de energia e na indústria de base.
Em poucos anos foram construídas usinas hidrelétricas como a de Furnas
e a de Três Marias, em Minas Gerais, e a siderúrgica Usiminas, na cidade
mineira de Ipatinga. Além disso, JK procurou promover a ocupação e o
desenvolvimento do interior. Assim, foram construídos mais de 20 mil
quilômetros de rodovias, ligando entre si regiões distantes. O marco principal
dessas mudanças se deu na construção no Planalto Central, da cidade de
Brasília. Porém, na esteira desse progresso (Plano de Integração Nacional),
o Estado emergente propiciou condições para inúmeros tipos de violações
aos grupos indígenas, que significava um entrave para o crescimento do
País, afinal, era exigência do progresso econômico a disposição de grandes
latifúndios para a realização de obras de desenvolvimento. A União, omissa
e conveniente com os interesses dos grupos privados, permitiu uma massiva
violação aos direitos dos indígenas, que não eram levados em consideração
na eficácia das políticas públicas, como saúde, e no controle da corrupção.
A consequência disso foi um genocídio em massa de diversos grupos
populacionais indígenas, advindos de remoções forçadas, arbítrio do Estado,
contatos com outros grupos populacionais, muitas vezes tribos rivais,
aliados também a nenhuma política de prevenção a doenças e campanhas
de vacinação. Muitos índios morreram com doenças que para os não-índios
são de fáceis tratamentos. Sobre isso, Nádia Farage (1999, p. 5) assevera:
O desenvolvimentismo da era militar veio a recortar territórios
indígenas, desalojar vários povos e os levar mesmo à beira do
extermínio, conforme denunciaram intelectuais brasileiros e,
sobretudo, organismos internacionais como a associação inglesa
Aboriginal Protection Society ou o Working Group for Indigenous
Affairs, da Dinamarca, entre outros (S. DAVIS, 1977, p. 105ss).
Face à pesada censura em que viviam os meios de comunicação
no país, a sociedade civil, praticamente, desconhecia o que se
passava na Amazônia, em particular, seu ônus social.

Desde a política desenvolvimentista de Vargas e sua política
expansionista, já era possível identificar inúmeros tipos de violações: a
“Marcha para o Oeste”, considerada uma das mais importantes políticas
federais do período Varguista, objetivou a exploração e a colonização
de algumas regiões isoladas do Centro Oeste povoadas por índios, que
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puderam observar a tomada de suas terras por grupos privados. Ao lado
disso, foi possível identificar, em diferentes Estados, medidas que tinham
por objetivo a titularização de terras indígenas para empresas, práticas que
ficaram conhecidas como espoliação de terras indígenas. Tais violações
foram denunciadas em inúmeras CPIs ao longo das décadas finais do
século XX, destacando-se o Relatório Figueredo, presidida por Jarder de
Figueredo, no qual denuncia os inúmeros casos de esbulhos dos territórios
indígenas, que contaram com o apoio de inúmeros políticos e membros do
poder judiciário que foram diretamente beneficiados com as políticas de
desocupação dos índios.
O Relatório denuncia os casos de violações aos direitos humanos,
como a retirada forçada de muitas populações indígenas para outras
áreas de povoamento, e as péssimas condições de tratamento. Segundo o
sociólogo Octavio Ianni, desde 1964, com a implementação de uma politica
de desenvolvimento capitalista extensiva Amazônia, foram desconsiderados
os interesses e direitos dos índios que habitavam aquela região, como se os
índios não estivessem ali desde o princípio (IANNE, 1986: 199).
Além disso, verifica-se que os órgãos que tinham por objetivo
políticas públicas governamentais de proteção ao índio, como o SPI (Serviço
de Proteção aos Índios), e logo em seguida a FUNAI, não cumpriam com
sua tarefa. O que se verificou foi que na maioria dos casos analisados esses
organismos coadunaram com as inúmeras violações às comunidades
indígenas, colocando-se a serviço das políticas estatais e dos interesses de
desenvolvimento de empresas privadas. Isso foi evidenciado nos escândalos
envolvendo as antigas gestões do major Luis Vinhas Neves, do general
Bandeira de Mello, investigados por violações aos direitos humanos em
obras de Infraestruturas no Centro-Oeste brasileiro, e a extração ilegal de
madeira e minério.
O trabalho realizado pela Comissão Nacional da Verdade, nesse
sentido, apregoa que, ao lado da expansão capitalista e o forçamento das
fronteiras agrícolas do Brasil, foram instituídas verdadeiras políticas de
perseguição e extermínio dos índios, retrocedendo qualquer garantia de
direitos humanos. A população indígena era vista como um entrave para
o desenvolvimento econômico do Brasil, e sem paridade de forças, muitas
de suas áreas de ocupação foram reduzidas e, com isso, os valores culturais
também se dizimaram.
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2 A MACULAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA
Como já foi objeto de estudo no capítulo anterior, tornou-se possível
verificar as exorbitantes violações de Direitos Humanos sofridas pelos
povos indígenas brasileiros, outrossim, constatou-se a presença de um
Estado violador e omisso frente aos direitos desses povos, como uma forma
de favorecimento de grandes interesses privados e estatais ao mesmo tempo.
Desde a chegada dos primeiros portugueses, no início do século XVI,
bem como no período da Ditadura Militar, objeto de estudo do presente
trabalho, as relações entre o Estado e os povos indígenas originaram
intensos conflitos, que resultaram em inúmeras mortes, desaparecimentos,
tratamentos cruéis e outras práticas repressivas organizadas por uma política
sistemática de violação de Direitos.
Sob o uso da força bruta e de diversos outros meios, como a
contaminação por doenças, no período ditatorial brasileiro foram dizimadas
inúmeras etnias, crenças religiosas, línguas e diversas culturas, hábitos e
costumes dos povos indígenas. No presente capítulo, buscar-se-á dar um
maior enfoque às formas de repressão usadas pelos ditadores, que acabaram
por macular a Cultura indígena.
No entendimento de Geertz (1984, p.103), a cultura “denota um
padrão de significado transmitido historicamente, incorporado em símbolos,
um sistema de concepções herdadas e expressas em formas simbólicas por
meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seus
conhecimentos em relação à vida”.
Sendo assim, pode-se entender por cultura indígena as crenças
religiosas e superstições especificas de cada tribo, as moradias (em ocas
ou malocas, por exemplo), as línguas distintas, os traços de caráter de
cada etnia, os acessórios, armas fabricadas artesanalmente com o uso de
produtos da natureza, os meios de subsistência através da caça, pesca e
coleta de vegetais, o hábito de usar a pintura no corpo, as músicas, festas e
celebrações, e demais formas de manifestação desses povos culturalmente
diferenciados, reconhecendo-se como tal, possuindo identidades étnicas
especificas e formas próprias de se organizar e viver.
Durante o período ditatorial, quase todas as formas de manifestação
da cultura dos povos indígenas brasileiros foram desconsideradas e
fortemente depreciadas pelos opressores estatais. Uma das principais
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representações dessas práticas abusivas é caracterizada no que concerne à
exploração das terras dos índios. Aconteceram, à época, inúmeros esbulhos
e desapropriações, onde os povos indígenas eram obrigados a deixar suas
terras, o local onde cultuavam suas diversas práticas e hábitos culturais,
para atender aos interesses econômicos de proprietários e fazendeiros
acobertados pelo próprio Estado, muitas das vezes representado pelos
próprios órgãos de “proteção” ao índio, que mais do que nunca deveriam
lutar pela causa indígena, porém houve uma subordinação aos planos
governamentais, ficando os interesses desses povos esquecidos.
Segundo Helio Jorge Bucker, chefe da 5ª Inspetoria Regional (IR) do
SPI:
“Dos esbulhos de terras indígenas de que tenho conhecimento
(...), nenhum foi mais estranho e chocante do que o procedido
diretamente pelo Ministério da Agricultura, através do seu
departamento de terras e colonização. (...) O próprio órgão
responsável pela garantia da terra do índio, é o primeiro a
desposá-lo. Penso que fica bem claro com esse exemplo que a
espoliação tem a chancela oficial das cúpulas administrativas,
maiores responsáveis pelas desditas dos índios e do Serviço de
Proteção dos Índios, o bufão da grande comédia (...).” (Relatório
Figueiredo, pp. 3.952-3.953).

De acordo com relatos colhidos pela Comissão Nacional da Verdade,
é possível perceber que a violência imposta contra os povos indígenas tomou
uma dimensão imensurável com o passar dos anos do regime repressivo.
Como é o caso do que acontecia nas extensas terras do Mato Grosso,
demarcadas pela SPI, onde os índios Guarani e Kaiowá foram retirados de
suas tribos, viram suas aldeias serem queimadas e totalmente destruídas,
como uma forma de desocupar as terras para a posterior exploração.
Os índios foram privados de sua liberdade, não podiam mais exercer
seus costumes, como pescar e caçar, somente se fossem autorizados pelos
chamados chefes de postos. Caso contrário, os índios poderiam sofrer
diversas formas de maus tratos que variam desde a detenção em péssimas
condições até castigos e torturas em troncos. Tudo isso fruto de uma política
que oscilava entre segregacionismo, integracionista e preservacionista,
coadunando com o debate sobre a humanidade indígena, que geraram
confrontos desde o século XVI, sempre voltados a tentativa de “despossuir
os bárbaros” (PAGDEN, 1987). O próprio Relatório Figueiredo, já citado no
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presente artigo, descreve todas essas formas de tratamento cruel, bem como
a apropriação de forma ilegal das riquezas existentes.
Com a promulgação da lei 6.001/1973, que instituiu o Estatuto do
Índio, institucionalizou-se a farsa da “integração” dos povos indígenas com
a “comunhão nacional”. Um dos objetivos da criação do estatuto era o de
proteger a Cultura Indígena, porém ocorreu uma eminente contradição, que
ficou evidente na grande maioria dos artigos da lei. O artigo 43, por exemplo,
estabeleceu a renda indígena e em contrapartida legalizou a exploração dos
recursos naturais das áreas ocupadas por esses povos. O artigo 20 traz a
possibilidade de remoção de populações indígenas, para a criação de obras
estatais que seriam importantes para o desenvolvimento nacional. Dentre
outras inúmeras contradições em desfavor dos indígenas, deixando sempre
à margem os interesses desses povos.
A crescente onda de violações contra os índios se propagou, como a
que aconteceu na comunidade de Taquara, em Juti, onde houve a remoção
de aproximadamente 80 pessoas para a reserva do Caarapó, em que o SPI
deu total apoio às ações violentas:
Os relatos dos Kaiowá mais velhos que presenciaram o despejo
(...) são enfáticos sobre a ocorrência de violência, muita confusão
e correria; (...) casas foram queimadas, pessoas foram amarradas
e colocadas à força na carroceria do caminhão que realizou
o transporte das pessoas e dos poucos pertences recolhidos
às pressas. (...) Os índios afirmam que dias depois da retirada
das famílias, índios procedentes de Jarará encontraram dois
corpos carbonizados em uma casa queimada pelos agentes que
perpetraram a expulsão, o de uma ansiã e o de uma criança.
Outra criaça teria caído no rio Taquara na tentativa desesperada
de fugir para a aldeia Lechucha e se afogado nas águas, sendo
encontrada pelos mesmos índios presa as ramagens da margem
(PEREIRA, 2005, pp. 147-148).

Através dos casos ora expostos, demostra-se de forma ampla como se
dava a ação do governo militar contra os direitos dos indígenas. Evidenciase uma verdadeira degradação Social e Cultural, voltado ao extermínio
e à negação de inúmeras etnias e grupos de índios. Além de provocar
uma devastação na cultura indigenista, esse período obscuro da história
brasileira trouxe várias mazelas, como a separação de inúmeras famílias,
as transferências forçadas para desocupação das terras, os casamentos
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forçados, torturas, humilhações e inúmeras outras repressões. O que nos
leva a indagar se é possível reparar de algum modo todo o mal causado para
os povos indígenas?
2.1 Memória e Fortalecimento
A aceitação do passado, por mais que seja obscuro e sombrio, como foi
o conhecido “anos de chumbo”, é um passo importante para o fortalecimento
da memória e identidade, tendo em vista que são valores fundamentais
para o resgate da essência das culturas indígenas, que sofreram intensas
repressões durante o regime de 1964.
A investigação dos fatos ocorridos no passado torna-se de fundamental
importância no processo de construção da verdade, corroborando com a
formação das memórias indígenas, correspondentes à diversidade desses
povos no Brasil. O fato de estarem intrinsicamente ligados à formação
histórica da nação e por terem sido efetivamente vítimas de um regime
de exceção que marcou negativamente a história do País, reforça ainda
mais a necessidade de resgate da verdade histórica, trazendo à tona os
acontecimentos que constituirão uma memória coletiva.
Isso se concretiza em uma maneira de não deixar que essa parte da
história possa ser esquecida, nem muito menos silenciada, posto que, caso
isso acontecesse, seria uma forma de deixar em branco uma experiência
coletiva que compõe a identidade cultural do País. O trabalho de resgate
à memória e à verdade dá uma dimensão de futuridade e valorização aos
Direitos, a nação se fortalece, pois dá-se maior respaldo ao respeito aos
direitos humanos das minorias reprimidas, como é o caso em estudo dos
povos indígenas.

3 A IMPORTÂNCIA DA MEMÓRIA E DA VERDADE NA JUSTIÇA DE
TRANSIÇÃO
A Comissão Nacional da Verdade significou um passo decisivo
para o que se denomina Justiça de Transição. Nesse sentido, a criação da
Comissão possibilitou a consolidação de importantes mecanismos para que
o Estado pudesse cumprir a obrigação de garantir o Direito à Memória dos
grupos indígenas violados e também a verdade sobre o ocorrido. Para que
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isso ocorresse, foi necessário buscar elementos para responder inúmeras
questões que passaram a subsidiar o próprio enfrentamento da discussão,
bem como a criação de um eixo específico dentro da própria Comissão: Qual
foi a verdadeira realidade do índio no período analisado pela Comissão?
Houveram Violações? Se sim, quais Foram? Que tipo de política foi adotada
pelo Estado para garantir os Direitos dos grupos indígenas? Quantos
Morreram, quantos desapareceram?
Como analisado, as inúmeras violações sofridas pelos povos
indígenas perduraram até a promulgação da Constituição Federal de 1988
e, apesar disso, ainda é possível observar as consequências das práticas
abusivas do Estado, exigindo com isso a necessidade de se fazer nítido no
atual Estado Democrático de Direito a justiça transicional. Esse processo
se fez presente no próprio reconhecimento jurídico da quebra do sistema
integracionista, que, como analisado, feriu direitos basilares, como a
Liberdade de Pensamento, de Culto e o consequente Direito Cultural. Com
isso, a retirada da autonomia dos grupos indígenas foi uma das marcas do
Regime Ditatorial.
Alguns acontecimentos já direcionam para uma mudança de
ruptura, como exemplo, as denúncias de violações cometidas contra
povos indígenas e de corrupção no órgão indigenista provocaram quatro
Comissões Parlamentares de Inquérito – no Senado, a CPI de 1955, e, na
Câmara, as de 1963, 1968 e 1977. Em 1967, houve uma CPI na Assembleia
Legislativa do estado do Rio Grande do Sul e, no mesmo ano, uma comissão
de investigação do Ministério do Interior produziu o Relatório Figueiredo,
motivo da extinção do SPI e criação da Funai. Três missões internacionais
foram realizadas no Brasil entre 1970 e 1971, sendo uma delas da Cruz
Vermelha Internacional. Denúncias de violações de direitos humanos
contra indígenas foram enviadas ao Tribunal Russell II, realizado entre
1974-1976, e também à quarta sessão desse tribunal internacional, realizado
em 1980 em Roterdã. Nessa sessão foram julgados os casos Waimiri Atroari,
Yanomami, Nambikwara e Kaingang de Manguerinha, tendo o Brasil sido
condenado (Relatório CNV, 2014: 208).
No Brasil, o debate sobre a Justiça de Transição e a real necessidade
de se criar uma Comissão Nacional da Verdade se deu com a condenação
do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um aspecto
importante que levou à criação da Comissão Nacional da Verdade no Brasil
foi a condenação do País pela Corte Interamericana de Direitos Humanos,
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caso conhecido como Gomes Lund, julgado em 2010. A Corte entendeu
que o Estado Brasileiro feriu algumas das principais obrigações do Direito
Internacional, como analisa Carvalhos Ramos:
“Respeito, isto é, existe uma obrigação de “não-fazer”, que
se traduz na limitação do poder público face aos direitos do
indivíduo”, quanto a isso a Corte interpretou que o Estado feriu
os Direitos Humanos durante a repressão, ou seja, o Estado não
poderia exercer práticas que violassem esses direitos. Outro
ponto se revela na “garantia, que concretiza uma obrigação de
fazer, consistente na organização, pelo Estado, de estruturas
capazes de prevenir, investigar e mesmo punir toda violação dos
direitos humanos”, esta obrigação é a que se busca com a Justiça
de Transição. Além disso, a corte Interamericana de Direitos
Humanos assinala que o Brasil viola obrigações internacionais
assumidas com a ratificação da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) por diversas
omissões, ou seja, por deixar de (i) promover a persecução penal
de graves violações aos direitos humanos, (ii) revelar o paradeiro
de desaparecidos políticos, (iii) apurar a verdade sobre esse fato
e (iv) reparar adequadamente todas as vítimas. (CARVALHOS,
2011, p.43)

A iniciativa dos familiares de desaparecidos políticos, do episódio
conhecido como Guerrilha do Araguaia, foi também um passo fundamental
nessa condenação, já que em 1982 requereram à Justiça a condenação
do Estado Brasileiro, para que esse reconhecesse as práticas abusivas de
violência cometidas aos desaparecidos e que revelassem as circunstâncias
das mortes, além da localização dos restos mortais. O caso, apesar de ter
ficado 13 anos em trâmite na Comissão, foi levado à Corte Interamericana
de Direitos Humanos em 2009.
A partir dos recorrentes posicionamentos da Corte Interamericana
de Direitos Humanos é dado um passo fundamental na consolidação da
Democracia, bem como no processo de Justiça de Transição, em que ainda
nos encontramos, sendo possível esclarecer graves violações que ocorreram
durante a Ditadura Militar e o papel do Estado na manutenção e no respeito
dos Direitos Humanos. Em consequência, faz-se necessário tornar público
não só a sistemática organização adotada como método de repressão, mas
também o quanto o Estado foi negligente ao permitir os abusos, objetivando
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a permanência do regime ditatorial. Isso permite o resgate do passado
como uma forma de elucidar os fatos envolvendo milhares de mortos e
desaparecidos, compactando com a condenação dos agentes e instituições
violadoras, trazendo à tona a verdadeira história do País.
Esse rompimento, efetivou-se na forma como o Brasil, durante muito
tempo, lidou com a responsabilidade de promover o conhecimento da
“Verdade” sobre história da Ditadura. O País se mostrou incapaz de respeitar
os Direitos Humanos, certamente com o intuito de escapar da composição
dos crimes praticados contra a humanidade em um passado autoritário. Isso
permitiu que se perpetuasse o sofrimento das vítimas e/ou de seus familiares,
mantendo uma lacuna na sociedade, que impossibilita dizermos que somos
efetivamente uma nação democrática. Apesar do Estado, por muito tempo,
ter se mostrado ineficaz quanto ao papel de agilizar a Justiça de Transição,
hoje é possível perceber importantes passos, quanto à tentativa de reafirmarse como o principal agente de promoção aos Direitos Humanos: o principal
deles certamente foi a elaboração da Comissão Nacional da Verdade.

CONCLUSÃO
Ao longo do presente trabalho evidenciaram-se de forma clara os
diversos tipos de violações de direitos humanos cometidos pelo Estado
brasileiro com o fulcro de exterminar os povos indígenas, que por
sua vez eram considerados inimigos e representavam uma ameaça ao
desenvolvimento do País. O trabalho repressivo dos militares resultou em
uma cifra incalculável de mortes, prisões arbitrárias, tratamento cruel e
degradante, desaparecimentos, destruição de tribos, famílias, e tantas outras
formas de violações de Direitos.
Grupos e ações que deveriam servir de auxilio aos povos indígenas,
como o SPI, a FUNAI e o próprio Estatuto do Índio, acabaram por efetivar
uma política indigenista estatal totalmente arbitrária e contrária aos
interesses dos povos oprimidos. Tornou-se patente a contradição das políticas
voltadas à proteção da cultura e dos territórios indígenas, que consolidou
a subordinação dos Direitos Indígenas aos planos governamentais de
favorecimento de grupos privados.
No que tange ao modo de ser apresentado por cada Cultura étnica,
a política ditada pelo Estado brasileiro voltou-se diretamente contra
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costumes, práticas, tradições e usos, direcionada a mudá-los, posto que
eram vistos como um entrave para a efetivação do projeto governamental.
Essa interferência no modo de ser e viver de cada povo gerou uma macula
incalculável para a Cultura dos Povos Indígenas. Cada povo foi alvo de uma
política de perseguição estatal que visava principalmente a exploração das
terras, resultando, porém, na negação dos Direitos Humanos inerentes a
essas culturas, bem como em uma tentativa de extinguir os Povos Indígenas.
Fica evidente que as inúmeras violações aos direitos humanos, tanto
pela ação como pela omissão do Estado, gerou como resposta, no Estado
Democrático de Direito, a necessidade de se instituir mecanismos que
possibilitassem a transição política. Diante disso, fez-se necessário que os
grupos e minorias violadas tivessem assegurados o direito à memória e à
verdade, como mecanismo para possibilitar a reconstrução de inúmeros
elementos culturais esquecidos e deixados a pá pelas práticas abusivas do
Estado. Em resposto a isso, foi analisada a importância desempenhada pela
Comissão Nacional da Verdade, tanto como forma de reconhecimento
por parte dos agentes do Estado que contribuíram com as violações, mas
também por estimular o debate na sociedade sobre a cultura indígena.
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OS “MOSQUETEIROS INTELECTUAIS” E A RECONCEITUAÇÃO DO
POPULAR NO ESTADO NOVO
THE INTELLECTUAL MOSKETEERS AND THE
RECOCEPTUALIZATION OF THE POPULAR IN THE ESTADO
NOVO
Gisela Vieira Martins1
Mateus Oliveira de Freitas2
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir sobre o papel
desempenhado pelos intelectuais, compreendendo as atividades literárias e
artísticas em concordância com a nova diretriz cultural, inserida com a Constituição
de 1937 no âmbito do Estado Novo, o então regime autoritário implantado por
Getúlio Vargas que se perpetuou entre 1937 e 1945. A política cultural do regime
trazia, em seu cerne, o desenvolvimento do nacionalismo, com o fortalecimento
do Estado em contraposição ao idealismo da República Velha, caracterizado pelo
enaltecimento das ideias liberais importadas dos países europeus, que aqui se
encontraram contraditórias à realidade. O trabalho se inicia com a caracterização
do Estado Novo e o contexto histórico sob o qual se insere, para, após de estar
esclarecido o viés autoritário assumido pelo governo de Getúlio Vargas, apresentar
o desenvolvimento da cultura sob a Carta de 1937, com a interferência do Estado
em tal âmbito. Por fim, o trabalho realiza a reflexão sobre a mudança do papel dos
intelectuais na sociedade, tendo em vista a mudança do poder empreendida por
Vargas ao diminuir a importância das oligarquias e aumentar a influência do Estado
sobre todas as esferas. Importa salientar que o trabalho busca esclarecer a inserção
do intelectual, o “intérprete da vida social”, nos planos políticos de construção da
nacionalidade empreendida pelo Estado.
Palavras-chave: Estado Novo. Cultura. Intelectuais. Constitucionalismo.
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ABSTRACT
This study aims to analyze and discuss about the role of intellectuals, including
literary and artistic activities, in keeping with the new cultural policy, inserted
with the 1937 Constitution under the “Estado Novo”, the authoritarian regime
implanted by Getúlio Vargas that were perpetuated between 1937 to 1945. The
cultural policy of the regime brought in its core the development of nationalism,
with the strengthening of the state as opposed to the idealism of the “República
Velha”, characterized by the enhancement of imported liberal ideas of European
countries that here was contradictory to the reality. The work begins with the
characterization of the Estado Novo and the historical context in which it operates,
to, after being enlightened the authoritarian bias made by the government of
Getulio Vargas, present the development of culture under the Charter of 1937,
with the interference of State in this context. Finally, the work conducts a reflection
on the changing role of intellectuals in society, considering the change of power
undertaken by Vargas to diminish the importance of the oligarchs and increase the
influence of the state on all levels. It should be noted that the work seeks to clarify
the inclusion of the intellectual, the “interpreter of social life”, into the political
plans of construction undertaken by the State of nationality.
Keywords: Estado Novo. Culture. Intellectuals. Constitucionalism.

INTRODUÇÃO
O estudo se concentra no período em que se desenvolveu o Estado
Novo, projeto autoritário inserido na história brasileira por Getúlio Vargas
através do golpe de 10 de novembro de 1937, apoiado pelo general Góes
Monteiro, promovendo a continuidade de Vargas no poder. Do golpe,
estruturado com base na repressão aos movimentos de resistência ao
governo Vargas, inclusive com participação de ideologias comunistas
então em voga na Europa, surgiu a oportunidade das ideias defendidas
pelo setor intelectual, que apoiou o golpe, tornarem-se concretas. Assim,
a centralização do poder com o consequente fortalecimento do Estado se
tornou a tônica do Estado Novo e da produção intelectual, uma vez que os
intelectuais que estavam em desacordo com o novo regime, exteriorizando
ideias não favoráveis ao programa adotado por Vargas em sua ditadura,
eram marginalizados, o que evidencia a limitação à liberdade cultural e de
expressão condicionada às elites e aos intelectuais. Objetivava-se desenvolver
uma espécie de educação popular que priorizasse o estabelecimento de
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uma “ideologia oficial”, baseada na homogeneidade de cultura e valores em
detrimento da diversidade cultural.
O estudo acerca do período no qual se perpetuou o Estado Novo é rico
no que diz respeito ao desenvolvimento cultural. O motivo de tal fartura se
encontra nas diretrizes políticas adotadas por Vargas, que sofreram grande
influência dos intelectuais que exerciam oposição ao pensamento vigente na
República Velha, com a vanguarda do federalismo e liberalismo econômico.
Assim, ao implantar o regime autoritário, Vargas adotou as ideologias dos
intelectuais, tais como a centralização do governo, o enfraquecimento do
sistema patriarcal alicerçado no patrimonialismo, perpetuado pelo sistema
eleitoral, e a construção da identidade nacional, contrariando as tendências
utópicas de trazer e tentar incorporar ideias europeias à realidade brasileira.
O presente estudo busca explicitar o trabalho empreendido pelos
intelectuais da época, onde apenas uma ideologia era tolerada e desenvolvida:
a construção do nacionalismo. Por isso não nos atentaremos a evidenciar,
mas apenas contextualizar o problema relativo à inexistência de liberdade
cultural e, consequentemente, de liberdade de produção intelectual. O que
se pretende é analisar o que a diretriz autoritária do Estado sobre a cultura,
através da figura do intelectual, conseguiu produzir de positivo para a nação.

1 ESTADO NOVO E CULTURA
O regime autoritário e ditatorial implantado por Getúlio Vargas
em 1937, conhecido como Estado Novo, é melhor compreendido através
de uma síntese do período que o precedeu e, assim, serviu de base para
a centralização política implantada através da Constituição de 1937. O
período ao qual nos referimos anteriormente é a chamada era Vargas, que
se inicia em 1930 e finda em 1945.
A Revolução de 30 consolidou a chegada de Getúlio Vargas à
presidência da República através de um golpe de Estado, depondo o então
presidente Washington Luís e impedindo a posse do candidato à presidente,
que fora eleito legalmente, Júlio Prestes. Assim se encerra o período da
República Velha. Como a análise de tal fato não é o objeto do presente
trabalho, importa apenas que Getúlio Vargas, então governador do Rio
Grande do Sul e candidato às eleições presidenciais, soube conciliar as
forças participantes do golpe de 30 e que permaneceram em constante atrito,
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representando forças políticas bastante diversas. Em 1934, parlamentares
eleitos por voto direto promulgaram uma nova Constituição com diretrizes
liberais, porém, ao mesmo tempo, era ampliado o poder intervencionista do
Estado e, na mesma ocasião, Vargas foi eleito para um mandato de 4 anos na
Presidência da República.
Com o governo constitucional de 1934, dos setores que antes se
encontravam conflitantes buscavam a concretização das suas reivindicações,
dois movimentos de massa se delinearam com ideologias antagônicas. Tais
movimentos eram a Ação Integralista Brasileira (AIB), com contornos
nacionalistas e que defendiam o liberalismo, e a Aliança Nacional
Libertadora (ANL), abarcando a classe operária e média, bem como
socialistas e comunistas, elemento que se torna pretexto para o fechamento
e pôr na ilegalidade o movimento.
“(...) as medidas de repressão vem sendo preparadas bem antes,
já tendo o governo um instrumento constitucional em suas mãos,
que é a Lei de Segurança Nacional, promulgada em março de
1935 se destina a controlar o movimento operário e todos os
organismos que lutam a favor de medidas populares.” (CARONE,
1976, p. 259)

Com o pretexto da “ameaça comunista”, o governo adota medidas
de repressão que são acompanhadas pela votação por parte do Legislativo
de medidas que tomavam o Executivo mais forte em detrimento daquele
Poder, acabando por tomar o governo constitucional de Vargas repressivo
e controlador da sociedade. Tal caminho pavimenta o golpe de 10 de
novembro de 1937, dando início à ditadura do Estado Novo, onde a ausência
de direitos políticos e a existência ínfima de direitos civis tornam o Estado o
desenvolvedor da economia nacional e do bem-estar social. É sob a ação do
Estado intervencionista que se desenvolve a matriz da ordem jurídica que
permeia os setores da cultura nacional, em contraposição ao positivismo
exacerbado da República Velha, que relega a questão cultural a uma posição
secundária.
Importante salientar que o Estado Novo traz uma nova diretriz para
a atuação do Estado, que é o seu agigantamento em face do liberalismo que
vigorou até então no Brasil. Assim, o novo governo autoritário pretende
extinguir a cultura política então existente, que era regida, como defendia
os formadores da nova política, pelas oligarquias, sem “nenhuma tradição
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representativa de interesses coletivos provinciais, e que também o espírito
de clã se infiltrava por toda a estrutura do Estado-Província, revelando-se
numa tendência incoercível ao satrapismo e às oligarquias patrimoniais,
de sentido antinacional e centrífugo” (VIANNA, 1999, p. 293). Além
disso, desenvolveu-se uma forte política orientada para a formação de
uma consciência e sentimento de Estado-Nação, ou seja, do sentimento de
coletividade nacional, que até então era encontrada apenas na “pequena
elite, de pura formação universitária” (VIANNA, 1999, p. 293).
Ainda cabe situar o Brasil no plano internacional, onde desde o fim da
Primeira Guerra Mundial, em 1918, o sistema da liberal democracia estava em
falência e sendo substituído gradativamente por um sistema onde o Estado
passaria a intervir ativamente na organização da política e da economia
através de uma centralização política e adoção de monopartidarismo. O
regime autoritário se mostra para os pensadores brasileiros que aderiram
ao Estado Novo como uma condição necessária para a unificação da
nação e expurgo das ideias liberais e federalistas acolhidas por aqueles que
integraram a República Velha, sob a vigência da Constituição de 1891.
“A principal razão política da crescente incompatibilidade da
Constituição de 1891 com a solução satisfatória dos problemas
nacionais e até com a própria segurança da unidade do Brasil
estava contida no jogo das forças geradas no desenvolvimento
natural da ordem estabelecida, O regime federativo, tal qual
o delineara o estatuto de 1891 e que então representava, como
dissemos, a fórmula mais adequada à salvaguarda da unidade
nacional, resultou em um rápido desenvolvimento das forças
económicas das antigas províncias. Essa expansão dos elementos
da riqueza regional se, por um lado redundava na elevação global
da potência económica da nação, por outro envolvia o perigo
de uma exacerbação do espírito regionalista, principalmente
nos Estados mais prósperos e ricos. Assim, surgiam problemas
novos, envolvendo perigos que precisavam ser enfrentados por
medidas tendentes a contrapor à força económica dos Estados
a autoridade coordenadora e unificadora de um poder nacional
com prerrogativas mais amplas que as a ele atribuídas pela
Constituição de 1891” (AMARAL, 1981, p.38)

A concepção inicial de Indústria Cultural no Brasil tem seu cerne
no Estado Novo, advinda das percepções de brasilidade e identidade
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nacional proporcionadas pelo movimento modernista. Essas percepções
estavam enraizadas no desenvolvimento da política cultural estado-novista,
principalmente na criação de instituições protetivas e legislações específicas
em relação ao património cultural. O reconhecimento da necessidade de
tutela do patrimônio nacional foi concretizado em 1936 com a elaboração
do projeto de criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – SPHAN, por Mário de Andrade assinado, por meio de decreto
presidencial, o Decreto-lei n° 25, de 30 de novembro de 1937.
O SPHAN era incorporado pelo Ministério da Educação e dirigido
por Rodrigo Melo Franco de Andrade e definia o patrimônio histórico e
artístico nacional como “o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no
país e cuja conservação seja do interesse público quer por sua vinculação
a fatos memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. Eram também
classificados como patrimônio “monumentos naturais, bem como sítios e
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que
tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana”.
Atualmente a instituição tomou-se o Instituto de Património Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), uma autarquia federal vinculada ao Ministério
da Cultura que responde pela preservação do património cultural brasileiro.
Também como manifestação da preocupação do regime com a
questão cultural, foi criado o Conselho Nacional de Cultura – CNC, pelo
Decreto-lei n° 526, de 1o de julho de 1938. A competência do CNC, segundo
a norma que o criou, consistia basicamente na coordenação de todas as
atividades concernentes ao desenvolvimento cultural, realizadas pelo
Ministério da Educação e Saúde ou sob o seu controle ou influência,
todavia sua competência era minorada em virtude do fato de que o
Conselho não passava de um órgão de estudos e meramente consultivo,
sem poder de deliberação vinculante, visto que seu mister se limitava a:
a) fazer o balanço das atividades, de caráter público ou privado, realizadas
em todo o país, quanto ao desenvolvimento cultural, para o fim de delinear
os tipos das instituições culturais e as diretrizes de sua ação, de modo que
delas se possa tirar o máximo de proveito; b) sugerir aos poderes públicos
as medidas tendentes a ampliar e aperfeiçoar os serviços por eles mantidos
para a realização de quaisquer atividades culturais; c) estudar a situação
das instituições culturais de caráter privado, para o fim de opinar quanto às
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subvenções que lhes devam ser concedidas pelo Governo Federal (CUNHA,
2004, p. 131).
O Conselho tinha uma dimensão nacional e não federal, indicando
claramente seu caráter centralista homogeneizador em que se rechaçava o
pluralismo cultural. Não havia representação da comunidade cultural no
órgão, pois todos os seus conselheiros eram escolhidos diretamente por
Vargas, que os conceituava como “notáveis homens de cultura”.

2 OS INTELECTUAIS NO ESTADO NOVO
No fim do século XIX, os intelectuais como Machado de Assis e seus
contemporâneos traçavam em suas obras a relação entre política e literatura,
abstendo-se e eximindo-se de participar diretamente dos conflitos sociais,
eles “podem escrever páginas de história, mas a história faz-se lá fora”
(CAMPOS, 1935, p. 5 apud VELLOSO, 1987, p. 8). Já no início do século
XX, intelectuais como Euclides da Cunha e Lima Barreto, que assumiam
uma literatura mais crítica, ansiando por transformações sociais, não eram
bem recepcionados pelo Estado.
O regime do Estado Novo desaprovava a atitude isolacionista e
o esteticismo da literatura, demonstrados em um discurso proferido por
Machado de Assis, em 1897, no qual fazia uma analogia entre a Academia
Brasileira de Letras – ABL e uma torre de marfim na qual se refletiria sobre
os acontecimentos sociais somente por meio de sua contemplação. A política
cultural estado-novista defendia a ideia de função social do intelectual de
participar da efetivação da nacionalidade estando em conformidade com as
mudanças ocorridas no plano político.
O regime autoritário defende uma nova posição na sociedade por
parte do intelectual, onde esse deve ter uma função social, construindo a
nacionalidade brasileira em contraposição ao antigo ideal cosmopolita,
onde a influência estrangeira era tomada como norteadora da sociedade
brasileira. Tal fato se constata com o discurso de posse que Getúlio Vargas
profere quando da sua entrada na ABL, em dezembro de 1943, dizendo que
a Academia era um remanso, distante das transformações sociais. Por isso,
Vargas argumentava que os administradores e políticos estavam de um lado,
onde se situava a arena política, e os intelectuais de outro lado, distante da
realidade social. A entrada de Vargas na Academia é bastante simbólica,
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vindo a afirmar a diretriz cultural do regime de Vargas ao promover a união
entre o homem da ação e o homem do pensamento, incumbindo à Academia
a coordenação da convivência entre os intelectuais e o Estado.
A obra “Os Sertões”, escrita em 1902 por Euclides da Cunha, foi
resgatada para exteriorizar o pensamento regionalista e, consequentemente,
nacionalista, abalizador do regime. “Assim, o intelectual é sempre designado
para o exercício de alguma função e/ou missão especial que varia de acordo
com a conjuntura histórica” (VELLOSO, 1987, p.10).
“Fica clara, portanto, a constituição da identidade desse grupo,
que, historicamente, sempre buscou distinguir-se do conjunto da
sociedade. Seja através dos ideais da ciência ou da racionalidade
(geração de 1870), da arte ou intuição (geração de 1920);
imbuídos de vocação messiânica, senso de missão ou dever social,
os intelectuais se auto elegeram sucessivamente consciência
iluminada do nacional” (VELLOSO, 1987, p. 3)

Getúlio Vargas, ao entrar para a ABL, personificou a nova concepção
de intelectual, unindo política e literatura, tomando-o colaborador do
governo à medida que seria capaz de expressar a vontade popular, que,
posteriormente, seria regulada pelo Estado. De acordo com o pensamento
centralista e autoritário, o povo possuía valores e virtudes, mas não era capaz
de administrá-los sem um representante que o aproximasse do governo.
“Para que o problema da relação entre intelectuais e classe
política faça sentido são necessárias duas condições preliminares:
a) que os intelectuais constituam ou creiam constituir, em um
determinado país, uma categoria à parte; b) que essa categoria
de pessoas tenha ou creia ter uma função política própria, que
se distinga da função de todas as outras categorias ou classes
componentes daquela determinada sociedade” (BOBBIO, 1997,
p. 31)

A doutrina construída pelo Estado Novo acerca da cultura tende a
polarizar os intelectuais. Assim, aquilo que for a favor da construção da
nacionalidade, unificando o País, é resgatado e propagado, enquanto a
cultura que for contrária ou mesmo diferente daquela que o regime abarca
através do intervencionismo estatal deve ser educada e civilizada. Exemplo
disso foi a relação de Getúlio Vargas com a música popular brasileira, em
que o samba era visto como uma ameaça à ideologia do trabalhismo, pois
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dotado de boemia e malandragem, difundia valores inalcançáveis pelo
controle estatal e, por esse motivo, deveria ser reformulado, tomando-se
mais educado e social, servindo com um instrumento pedagógico.

3 O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E O DIP NA “SOCIALIZAÇÃO DA
DOUTRINA ”
O papel dos intelectuais na reconceituação do popular, enquanto
participantes de um projeto político-pedagógico, é exercido por meio de
duas frentes: o Ministério da Educação e o Departamento de Imprensa
e Propaganda – DIP. O Ministério da Educação foi criado no Brasil em
novembro de 1930, sob a denominação de Ministério da Educação e Saúde
Pública, sendo um dos primeiros atos do Governo Provisório de Getúlio
Vargas. O primeiro ministro da Educação foi Francisco Campos, seguido de
Washington Pires, esse em 1934 seria substituído por Gustavo Capanema,
que permaneceu na chefia do Ministério até o fim do Estado Novo, em 1945,
tendo como seu chefe de gabinete o poeta Carlos Drummond de Andrade
e assessorado, ainda, por Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco de
Andrade.
No campo da educação, Capanema desenvolveu projetos de reforma
no ensino secundário e no campo universitário, sendo criada, como resultado
de um de seus projetos, a Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal
do Rio de Janeiro – UFRJ; no tocante à saúde pública, vários hospitais,
colônias e asilos foram construídos para o tratamento de doenças, como
a tuberculose, a lepra e a malária, tendo sido criado o Serviço Nacional de
Febre Amarela, em 1937.
Além das atividades supramencionadas, o então Ministro tomou
ainda diversas iniciativas na esfera cultural. Os órgãos do SPHAN e do
CNC, abordados anteriormente, são fruto da sua direção, tendo buscado
ainda ampliar o campo de atuação do Ministério, incluindo a palavra cultura
na denominação desse, entretanto, a tentativa não foi aprovada na lei de
reforma promulgada em 1937 (lei n° 378). Ao procurar explicar à Vargas a
importância da incorporação da palavra “cultura”, Capanema escreve:
Devo ainda dizer que a nova denominação proposta para o
Ministério não é inteiramente de minha inspiração. Ronald de
Carvalho e eu mais de uma vez conversamos sobre a conveniência
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de se dar nova denominação ao Ministério. Certo dia, aventei a
palavra cultura, pois o objetivo desta é justamente a valorização
do homem, de maneira integral. (...) Ronald achou feliz a ideia,
e propôs que se dissesse “cultura nacional”. A sugestão de nosso
malogrado amigo 1 me pareceu de grande alcance. Observa-se.
hoje em dia. certa tendência para se dar ao aparelho de direção
das atividades relativas ao preparo do homem este qualificativo
de “nacional”, como que para significar que é para o serviço da
nação que o homem deve ser preparado. (HORTA, 2010, p. 21)

Já o Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP, foi criado em
1939 como um aparato cultural subordinado ao Poder Executivo para
promover a difusão da ideologia do Estado Novo. Por período predominante
do regime, o DFP esteve sob a direção de Lourival Fontes e possuía os
setores de divulgação, radiodifusão, teatro, cinema, turismo e imprensa
distribuídos por vários Estados na forma de órgãos filiados (DEIPs)
por meio dos quais exercia o controle das informações e a centralização
administrativa. Atribuiu-se uma função pública à Imprensa em que se dizia
que o controle do Estado é que garantiria a “comunicação direta” entre o
governo e a sociedade.
Dentre os programas de mais destaque e atuação, organizados e
controlados pelo regime, estão: o jornal “A Manhã”, órgão oficial do Estado
Novo, dirigido por Cassiano Ricardo de 1941 até 1945, onde se efetuavam
inquéritos populares a fim de investigar a opinião pública acerca das ações
empreendidas pelo governo; a “Hora do Brasil”, programa radiofônico
inaugurado em 1938, transmitido diariamente em todas as estações de rádio,
com duração de uma hora, com finalidades informativa, cultural e cívica, haja
vista o rádio se apresentar como poderoso meio de persuasão e difusão da
ideologia oficial pregada pelo regime, resultando na democratização oficial.
Acreditava-se que expandindo o acesso à arte expandiria a transmissão da
doutrina autoritária e homogeneizadora estado-novista.
Júlio Barata, diretor da divisão radiofônica do DIP defendeu a
necessidade de se empreender ampla obra de ‘saneamento social’ no
setor (ROCHA, 1940, p. 82-88 apud Velloso, 1987, p. 25), pois, ao passo
que se esperava a garantia da homogeneidade de cultura e valores através
da educação popular, com a participação do intelectual nos programas
radiofônicos surgiam questões como: até que ponto o rádio seria capaz de
garantir o alto nível da produção intelectual? Enquanto fosse veículo de
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comunicação destinado às massas, não teria ele propensões a vulgarizar essa
produção? (Velloso, 1987, p. 25).
O rádio-teatro, o teatro policial, a música, a linguagem, o teatro dito
didático-cívico, a imprensa, todos foram instrumentos incansavelmente
utilizados pelo governo na formação de uma cultura política e de padrões
éticos de comportamento, pois somente artigos políticos não atingiriam
todas as camadas da sociedade, principalmente as populares.

CONCLUSÃO
Por fim, através deste breve estudo é possível perceber o domínio
que a política cultural estado-novista, arraigada pelo centralismo e pela
padronização, serviu como uma das principais armas do regime ditatorial
estabelecido entre 1937 e 1945. A intervenção estatal na cultura, objetivando
a construção do sentimento de “brasilidade”, do “ser nacional”, o encontro
entre governo e intelectualidade, para formar uma política superior em
que o Estado apresenta-se numa solução autoritária mais preocupado em
transformar a cultura numa estratégia de dominação e doutrinação do que
propriamente refletir sobre as mudanças sociais pelas quais o povo ansiava;
regime em que as manifestações culturais devem ser educadas e civilizadas,
eliminando, portanto, as possibilidades da democracia, é o retrato ambíguo
do Estado Novo, uma vez que se utilizava do seu poder centralizador e
autoritário para moldar a vontade popular a seu agrado e, ao mesmo tempo,
reconhecia no povo a “alma da nacionalidade”.
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RESUMO
A Justiça de Transição é conceito que se exterioriza através de uma política
transicional em escala global e cujo estudo abrange diversas áreas do conhecimento,
com ênfase em aspectos políticos, filosóficos, jurídicos, culturais, históricos, sociais,
midiáticos e econômicos. A análise das relações espaço-temporais que se inserem
em tal processo denuncia a existência de inúmeros traumas em face de mudanças
abruptas inseridas em sistemas de governo, decorrentes da instauração de
ditaduras, (principalmente nas reflexões direcionadas sobre a América Latina nas
décadas de 1960-1970). Todavia, uma análise acurada acerca de tais momentos de
transição exige reflexão cuidadosa acerca da capacidade de mobilização, avaliação
e transformação (provavelmente através de mecanismos de democratização)
de tais circunstâncias por meio de ações conjuntas da sociedade civil exigindo a
efetividade dos direitos humanos, o cumprimento das funções do Estado durante
o processo de democratização e a avaliação de uma cultura arbitrária enraizada
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em diversos setores de uma nação até a atualidade (Cecília MacDowell Santos).
A política e justiça transicionais projetam a partir das consequências provocadas
por estes traumas culturais coletivos e individuais (Jeffrey C. Alexander) reais
possibilidades de (re)estabelecimento das funções de um Estado Democrático de
Direito. A Justiça de Transição, considerada sob o seu viés normativo, é, por sua
vez, conceito que se insere no plano deontológico e cujo foco reside nas dimensões
da memória, verdade e justiça, tripé multidimensional que dialoga através da
interdisciplinaridade com elementos que integram o saber político-jurídico e as
estruturas de um Estado democrático de Direito (Boaventura Sousa Santos). O
referido sistema normativo tem como finalidade política-pedagógica a propositura
de debates que versem sobre o uso de instrumentos metodológicos diversos, no
ambiente jurídico e fora dele, como se almeja analisar no presente estudo, através
do qual será possível o fomento de novas práticas críticas de ensino que permitam
novas pesquisas e desenhos curriculares (Peer Zumbansen). Com a intenção de se
evitar a repetição de atos de barbárie praticados por agentes do Estado, assim como,
com o intuito de superação da impunidade das violações de direitos humanos e
eliminação de resquícios de violência oriundos de regimes ditatoriais através da
adoção de vias judiciais ou extrajudiciais de reparação, a Justiça Transicional se
insere em um contexto de transição, propondo novos caminhos a serem percorridos.
No Estado brasileiro, tais temas emergem principalmente após a ditadura militar
(1964 – 1985) e ganham relevância após a Constituição Federal de 1988. O artigo
foi elaborado a partir de revisão bibliográfica, levantamento de bases normativas,
visitas em sítios na internet e estudos jurisprudenciais. Urge, contudo, acentuar
o papel das redes sociais na contemporaneidade (Manuel Castells), por meio de
breve narrativa que contempla a relação do tema com as redes sociais – Facebook
e Twitter – e do aplicativo Ymyrapytã. Ressalte-se, também, que tal análise não
se exaure no artigo, constituindo-se enquanto primeiro ensaio no qual se propõe
apresentar a Justiça de Transição para além dos aspectos legais e/ou institucionais,
com a intenção de explicitar o percurso social, jurídico, político, institucional e
cultural em curso através da prática pedagógica no curso de direito, com rápido
diagnóstico das inovações oriundas do uso das tecnologias virtuais enquanto fator
preponderante na disseminação de informações, composição de redes de pesquisaextensão e espaço de formação de opinião, este em constante disputa políticocultural ideológica.
Palavras-chave: Justiça de Transição. Redes sociais. Trauma Cultural. Democracia.
Ensino Jurídico.
ABSTRACT
The Transitional Justice is a concept that is externalized through a transitional
policy on a global scale and whose study covers various areas of knowledge,
with an emphasis on political, philosophical, legal, cultural, historical, social,
and economic media. The analysis of space-time relations that fall in this process
reveals the existence of numerous collisions inserted in the face of abrupt changes
in government systems, arising from the establishment of dictatorships (especially
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the reflections focused on Latin America in the decades of 1960- 1970). However,
an accurate analysis about such times of transition requires careful reflection on
the capacity of mobilization, evaluation and transformation (probably through
democratic mechanisms) of such circumstances through joint actions of civil
society demanding the effectiveness of human rights, fulfillment of state functions
during the process of democratization and evaluation of an arbitrary culture
rooted in various sectors of a nation until today (Cecilia MacDowell Santos).
Political and transitional justice protrude from the consequences caused by these
collective and individual cultural conflicts (Jeffrey C. Alexander) real possibilities
for establishment of the functions of a democratic state. The Transitional Justice,
considered under its normative bias, it is, in turn, a concept which forms part of the
ethics plan and whose focus lies in the dimensions of memory, truth and justice,
multidimensional tripod that dialogues through interdisciplinary with elements
that make up the namely legal and political structures of a democratic state of law
(Boaventura Sousa Santos). Such regulatory system’s policy-pedagogical purpose
the bringing of debates that deal with the use of various methodological tools, the
legal environment and abroad, as we aim to analyze in this study, through which
the development of new critical practices will be possible education enabling new
research and curriculum designs (Peer Zumbansen). In order to avoid the repetition
of barbarous acts committed by state agents, as well as, in order to overcome the
impunity of human rights violations and elimination of the remnants of violence
coming from dictatorial regimes by adopting legal means or extrajudicial repair,
Transitional Justice is part of a transition context, proposing new routes to be
followed. In the Brazilian state such themes emerge particularly after the military
dictatorship (1964 – 1985) and become relevant after the Federal Constitution of
1988. The article was drawn from literature review, survey of normative bases, hits
on internet sites and case studies. Urges, however, stress the role of social networks
in contemporary society (Manuel Castells), through a brief narrative that includes
the subject’s relationship with social networks – Facebook and Twitter – and
Ymyrapytã application. It should be noted, too, that this analysis does not end the
article, being as the first test which proposes to present the Transitional Justice in
addition to the legal aspects and / or institutional, with the intention of explaining
the social route, legal , political, institutional and cultural underway through the
pedagogical practice in the course of law, with rapid diagnosis of innovations
arising from the use of virtual technology as a major factor in the dissemination
of information, composition of research-extension networks and opinion-forming
space, this constant ideological political-cultural dispute.
Keywords: Transitional Justice. Social networks. Cultural Conflicts. Democracy.
Legal Education.
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1 YMYRAPYTÃ4 – BREVE RELATO HISTÓRICO ACERCA DA
JUSTIÇA TRANSICIONAL
Em oposição à ideia de uma política de esquecimento inserida no
último período ditatorial (1964 – 1985) no qual o Brasil esteve imerso,
foi criada, no Estado brasileiro, em 2001, a Comissão de Anistia5, cuja
competência foi estabelecida em 20026. Tal mecanismo institucionalnormativo, apesar de tardio, visto que a Constituição Federal da República
de 1988 no artigo 8º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT) já continha em seu escopo o tema da política de transição, externouse enquanto processo de continuidade de uma batalha por memórias através
da mobilização da sociedade civil, com a nítida intenção de exigir dos
poderes a observância e aplicação dos direitos humanos, persistência esta,
que mesmo durante a ditatura civil-militar podia ser constatada, conforme
aponta a pesquisadora Cecília MacDowell Santos (2010, p.133) “a CIDH
ignorou a maioria das denúncias apresentadas contra o Brasil. Entre 1969 e
1973, por exemplo, a CIDH recebeu, pelo menos, 77 petições contra o Brasil.
Dentre essas, 20 foram aceitas como “casos concretos”. Com exceção de um,
os casos diziam respeito a práticas de tortura, prisão arbitrária, ameaça de
morte, desaparecimento forçado e assassinato, perpetrados por agentes do
Estado”.
No ano de 2009 foi finalizado e promulgado o III Programa Nacional
de Direitos Humanos de 2009 (PNDH III – Decreto nº 7.037/20097 alterado
pelo Decreto 7.177/20108), constituído com base em Conferências Nacional,
4

5

6

7

8

Na Língua indígena Tupi Ymyrapytã significa árvore/madeira cor de fogo, cor de brasa, fornece
a pitanga, associada pelos povos Tupi enquanto árvore do acolhimento, ou “árvore-braseira
(brasileira) de todos nós”. Disponível em: < http://www.indiosonline.net/mojuba_ymyrapyta/
comment-page-1/>. Acesso em: 03 abr.2015.
BRASIL. Lei nº 2.151-3, de 24 de Agosto de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2151-3.htm>. Acesso em: 25 mai.2015.
BRASIL. Lei nº 10.559, de 13 de Novembro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12528.htm>. Acesso em: 28 mai.2015.
BRASIL. Decreto nº 7.037, de 21 de Dezembro de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7037.htm>. Acesso em: 28 mai.2015.
BRASIL. Decreto 7.177, de 12 de maio de 2010 Altera o Anexo do Decreto nº 7.037, de 21 de
dezembro de 2009. Eixo Orientador VI - o direito à memória e verdade a partir das seguintes
diretrizes: 23) Reconhecimento da memória e da verdade com direito humano da cidadania e
dever do Estado; 24) Preservação da memória histórica e construção pública da verdade; e 25)
Modernização da legislação relacionada com a promoção do direito à memória e à verdade,
fortalecendo a democracia. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2010/Decreto/D7177.htm>. Acesso em: 20 mai.2015.

792 |

Amilson Albuquerque L. Filho, Eduardo F. de Araújo, Ericleston L. de Queiroz Medeiros

Estaduais, Municipais e temáticas de direitos humanos, no qual houve
forte interação entre a sociedade civil organizada, movimentos sociais,
indivíduos, Organizações Não Governamentais (ONGs), Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário.
Entre os anos de 2001 e 2010, pode se afirmar que houve uma
ampliação do acervo mnemônico que foi estabelecido com relação aos
fatos da ditadura. Ao tempo em que uma nova política ensejadora do
desenvolvimento da justiça de transição foi sendo adotada, a possibilidade
de ampliação do acesso à memória e verdade foi tornando-se possível, uma
vez que novas ações foram sendo realizadas, a exemplo da implementação
de programas centralizadores de documentos da ditadura militar, com a
nítida intenção de resgatar a memória política do Brasil e implementar um
projeto educativo, conforme aponta o jurista José Carlos Silva Filho (2008,
p. 162):
a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça tem atuado não
somente no sentido de apreciar e julgar os requerimentos de anistia
política e indenizações, mas, igualmente, na implementação
de um projeto educativo que se desdobra em duas direções: a
realização das Caravanas da Anistia e a construção do Memorial
da Anistia. As Caravanas da Anistia têm percorrido o Brasil no
intuito de provocar a discussão e o resgate da memória sobre o
período ditatorial mediante julgamentos públicos, palestras,
filmes, debates e outras atividades. Já o Memorial da Anistia
Política pretende ser um espaço destinado a arquivar documentos
do e sobre o período, bem como documentários, filmes, espaços
de pesquisa e ensino, entre outros, tendo já sido assinada pelo
Ministro da Justiça, em maio de 2008, a Portaria que cria o
Memorial (...) Outra importante iniciativa neste sentido foi a
decisão do Governo Federal de centralizar no Arquivo Nacional
documentos da ditadura militar guardados atualmente em
arquivos de órgãos federais e estaduais. O objetivo é centralizar
informações das divisões do extinto Serviço Nacional de
Informações (SNI) nos ministérios e estatais e colocá-las à
disposição do cidadão em um banco de dados que poderá ser
acessado pela internet.
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Após 10 anos da criação da Comissão de Anistia, um novo momento
institucional foi inaugurado através da promulgação da Lei n.12.528/20119
com a implementação, pelo Estado brasileiro, da Comissão Nacional da
Verdade10 (CNV), instituída com a finalidade de investigar os casos de
violação aos direitos humanos ocorridos entre os anos de 1946 – 1985.
Nesse contexto, entre os anos de 2010 a 2012, o ambiente acadêmico
mostrou-se propício à fomentação de discussões entre graduandos e
docentes do Departamento de Ciências Jurídicas (Cidade de Santa Rita) da
Universidade Federal da Paraíba (DCJ – UFPB), acerca do tema justiça de
transição, cujo produto final resultou na criação de um grupo de estudos.
Inicialmente as questões sobre memória, verdade e justiça foram
impulsionadas através do ensino das disciplinas de Direitos Humanos,
Direitos dos Grupos Socialmente Vulneráveis e Hermenêutica Jurídica,
como também pela realização de atividades extracurriculares (seminários,
palestras e apresentação de documentários/filmes).
Com o intuito de transcender o ambiente da sala de aula e interagir
com os temas com maior densidade através da pesquisa acadêmica, o
grupo de estudos ganhou vinculação institucional em 2013, com a criação
do Projeto de Pesquisa “Ymyrapytã – Ligas da Memória, Verdade e Justiça”,
vinculado ao Centro de Referência em Direitos Humanos da Universidade
Federal da Paraíba (CRDH/UFPB), centro de pesquisa que aloca diversos
grupos de pesquisa e extensão em direitos humanos do Centro de Ciências
Jurídicas (CCJ/UFPB).
Situado em escala nacional, o Projeto Ymyrapytã esteve vinculado
até 2014 ao Grupo de Pesquisa Análise de Estrutura de Violência e Direito,
certificado pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento e Científico
e Tecnológico11 – Órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
cuja função é de regulamentação das produções científicas e tecnológicas
no Brasil.

9

10

11

BRASIL. Lei nº 12.528, de 18 de Novembro de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12528.htm>. Acesso em: 28 mai.2015.
Comissão Nacional da Verdade. Disponível em: <http://www.cnv.gov.br/index.php> Acesso em: 12
mai. 2015.
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Disponível em: <http://www.
cnpq.br/>. Acesso em: 01.mar.2015.
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Os paradigmas abertos por essas experiências contêm uma
percepção político-pedagógica que amplia as possibilidades de inovação no
ensino jurídico e nas relações entre a teoria e a prática, proporcionando
uma visão global da política transicional, ao passo em que se realiza a
interdisciplinaridade do saber jurídico com outras áreas do conhecimento
(economia, relações internacionais, sociologia, filosofia, antropologia e
outras), confluindo para uma percepção abrangente dos acontecimentos
históricos que se inserem no contexto anterior e no qual vigora a Justiça
Transicional, conforme Peer Zumbansen (2014, p.313) “the future
development of law and globalisation will be significantly shaped by the way
in which scholars in law and other social sciences are able to integrate the
respective investigation into the very foundations and methodologies which
are alredy underway in each discipline”. Nesse aspecto também é possível
vislumbrar que tais exercícios pedagógicos estimulam a (des)construção
de narrativas e entendimentos, de modo que a abrangência ora obtida,
rejuvenesce o saber construído, contribuindo no surgimento de novas
memórias e, por conseguinte, de novas verdades.
the scholarship in the area of the Law & Development (L&D) and
Transitional Justice (TJ), the critical engagement with these allegedly
dividing lines between real and constructed, between, say, field work,
empirical data, news reports and statistics, one hand, and description,
critique, desconstruction and argument, on the other, lie at the core
of what these two fields are really all about. Both to emphaisise and
simultaneously to question the very categories by which we draw the
line between “here” and “there”, “home” and “abroad”, “ours” and
“theirs” becomes an existencial question for law and for the lawyer
employing its label and toolkit. Seen, studied, theorised and practiced
in this critical way, L&D and TJ become instantiations of much more
comprenhensive engagement with the concept of law, with categories
by which lines are draw in reseach and curriculum between domestic
and foreing laws and legal cultures. (ZUMBANSEN, 2014, p.332)

2 A RECONFIGURAÇÃO DAS RELAÇÕES NO ESPAÇO/TEMPO
ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS
O debate sobre a Justiça de Transição atingiu seu ápice entre os anos de
2009 a 2014, estimulado pela atuação dos movimentos sociais, organizações
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não governamentais12, grupos de intervenção política nas ruas13, grupos
de estudo e pesquisa universitária, articulação de familiares e vítimas da
ditadura no Brasil e na América Latina (estes, principalmente através de
associações e comitês estaduais)14, repercussão midiática e julgamentos de
casos emblemáticos no Estado brasileiro15 (Lei da Anistia) e na Organização
dos Estados Americanos (OEA)16.
O Estado brasileiro e seus entes federados também promoveram
a criação de Comissões Estaduais da Verdade17 para além da Comissão
Nacional da Verdade, consolidando espaços institucionais de investigação
de graves violações de direitos humanos.
O Projeto Ymyrapytã, inserido no processo de mobilização social, se
aproximou destes espaços, principalmente a partir do acompanhamento
de casos vinculados a Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da
Memória da Paraíba 18 – criada pelo Decreto nº 33.426 de 31 de Outubro

“O Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro fundado em abril de 1985, tornou-se uma
referência no cenário nacional e internacional, por sua luta pela memória do período da ditadura
civil-militar, contra a tortura e em defesa dos direitos humanos.” http://www.torturanuncamais-rj.
org.br/.
13
“O Levante Popular da Juventude é uma organização de jovens militantes voltada para a luta de
massas em busca da transformação da sociedade.” http://levante.org.br/.
14
Entre diversas articulações em toda América Latina e no Brasil, algumas delas sinalizadas pelo
Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro tem atuações de reconhecimento local e internacional
nas dimensões da memória, justiça e verdade : Abuelas de Plaza de Mayo – filial Mar del Plata,
Comitê Catarinense Pró-Memória dos Mortos e desaparecidos Políticos, Familiares de Detenidos
y Desaparecidos por Razões Politicas de Cordoba e FEDEFAM – Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
15
29 de abril de 2010 houve o Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 153) em que o STF rejeitou o pedido da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) por uma revisão na Lei da Anistia (Lei nº 6683/79).
16 24 de novembro de 2014 a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA condenou o Estado
brasileiro no Caso GOMES LUND E OUTROS (“GUERRILHA DO ARAGUAIA”) VS. BRASIL.
17
A Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara do Estado de Pernambuco
(Brasil) é considerada uma das Comissões estaduais mais ativas no Estado brasileiro, sua página
no Facebook conta com mais de 2.000 “curtidas-likes-gostos”. https://pt-br.facebook.com/
comissaodaverdadepe
18
Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória da Paraíba. Disponível em: <http://
www.cev.pb.gov.br/> Acesso em: 04 fev.2015.
12
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de 201219, acompanhando também os debates e ações da sociedade civil
organizada, movimentos sociais, setores da UFPB, intelectuais, familiares e
vítimas da ditadura militar brasileira, a partir de ações integradas junto ao
Comitê Paraibano de Memória, Verdade e Justiça20, cuja atuação proporciona
interlocução, aprendizagem, disseminação de informações, participação in
loco e realização de eventos em âmbito universitário (e fora dele).
O crescimento do interesse pelo tema da política transicional e
justiça de transição também possibilitou uma multiplicação de parceiros,
surgimento de novas atividades não previstas em planos de trabalho,
ampliação de cronogramas e tabelas estatísticas, de modo que a práxis
cotidiana passou a exigir reflexões mais acuradas acerca das novas formas
de divulgação de informações e interações entre autor(es) – leitor(es),
considerando, principalmente, mecanismos virtuais como listas de e-mails,
blogs, páginas do Facebook, Twitter, etc.
Importante sublinhar que a aproximação intergeracional entre
aqueles(as) que estavam presentes nas ações contra a ditadura militar
com jovens estudantes universitários contribui na formação de uma nova
memória individual e coletiva, pois, ao dividirem um mesmo espaço-tempo
na participação em eventos (seminários, debates ou mostras culturais),
presenciando os relatos de casos de violações de direitos humanos, práticas
de tortura, etc. ou na coleta de testemunhos nas comissões da verdade, foi
estabelecida uma rede na qual as intepretações históricas, políticas, jurídicas
e culturais ganharam novas feições a partir do uso de novas tecnologias.
Tais (des)encontros históricos e a necessidade de criação de
mecanismos de interação estão presentes em uma percepção ampliada de
trauma cultural e das possibilidades de seu enfrentamento, conforme aponta
Jeffrey C. Alexander (2004, I) em introdução da obra Cultural Trauma and
Collective Identity:

19

20

PARAÍBA. Decreto nº 33.426, de 31 de Outubro de 2012. Governo da Paraíba. Disponível em:
<http://www.cev.pb.gov.br/index.php/2013-05-09-20-44-22>. Acesso em: 04 fev.2015.
Comitê Paraibano Memória, Verdade e Justiça. Disponível em: <https://www.facebook.com/cpmvj.
pb?fref=ts>. Acesso em: 01 fev.2015.
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this new scientific concept also illuminates and emerging domain
of social responsibility and political action. It is by constructing
cultural traumas that social groups, national societies, and
sometimes even entire civilizations not only cognitively identify
the existence and source of human suffering but “take on board”
some significant responsability for it.

Com a intenção de contribuir no processo de enfrentamento
de traumas culturais, o Projeto Ymyrapytã optou por criar espaços de
disseminação e compartilhamento de informações, promovendo constante
diálogo por meio da internet, na página do Facebook – facebook.com/
ymyrapytamemoriaverdadejustiça – ambiente de intensa comunicação
entre usuários(as), no qual foi possível interagir com pesquisadores(as),
compartilhar experiências do grupo e divulgar os trabalhos realizados ou
em processo de consolidação de ideias.
Essa plataforma, criada, a priori, enquanto local de encontro de
“amigos(as)” e troca de informações do cotidiano ou de interesses específicos
através dos grupos e comunidades, se tornou um lócus de (de)formação de
informações. Em constante disputa por leitores e acessos, tal plataforma se
mostrou propícia à formação de um espaço de contra hegemonia midiática,
embora apresente certas limitações, a exemplo da insegurança quanto à
veracidade dos fatos disseminados por fontes diversas e que, por vezes,
são pouco conhecidas ou confiáveis. Entretanto, tal ferramenta virtual
tem demonstrado ser bastante útil, por exemplo, na promoção de eventos
relativos aos temas de memória, verdade e justiça.
Com alcance, principalmente, do público acadêmico da UFPB e
pesquisadores no Brasil, a página do Projeto Ymyrapytã chegou rapidamente
em 355 “curtidas-likes-gostos” e milhares de visualizações. Essa página
também é utilizada para acompanhar produções legislativas e acadêmicas,
atividades políticas, relatórios de direitos humanos, lançamento de livros,
filmes, documentários, além da possibilidade de atualização do debate
jurídico acerca de jurisprudências da OEA, servindo como espaço de
armazenamento de testemunhos e memória do próprio grupo.

798 |

Amilson Albuquerque L. Filho, Eduardo F. de Araújo, Ericleston L. de Queiroz Medeiros

Em um levantamento inicial sobre a localização do tema justiça
de transição no Facebook, foram encontradas quatro páginas21 e quatro
grupos22 de estudos acadêmicos na mesma área. Tais dados indicam uma
abrangência do tema na plataforma e poderão servir como base para a
continuidade de estudos acerca dos impactos oriundos da utilização de novas
plataformas virtuais e recursos tecnológicos na exposição de informações
sobre o referido tema.
No plano de network é importante destacar que a maior rede de
pesquisa na referida área, com a qual o Projeto Ymyrapytã mantém contato,
a Rede Latino Americana de Justiça de Transição (RELAJT), cujo número
de “curtidas-likes-gostos” no Facebook é de 959, engloba pesquisadores de
todo o país, com o objetivo de criar uma plataforma on-line, cuja produção,
armazenamento e compartilhamento de estudos servirão de referência para
futuras pesquisas e estudos acerca dos processos que integram a Justiça de
Transição.
O Twitter, todavia, não teve repercussão significativa, havendo o
registro de poucos “seguidores”. A criação da página do Ymyrapytã no
Twitter – @ymyrapyta – cuja proposta de comunicação consistia em
postagens curtas e incisivas, que permitissem a aquisição de informações
em tempo hábil, sendo, a priori, atrativa ao público contemporâneo, cujo
estilo de vida frenético, e por vezes caótico, inviabilizava a realização de
21

22

Constitucionalismo e Justiça de transição na América Latina. Disponível em: <https://www.
facebook.com/pages/Constitucionalismo-e-Justi%C3%A7a-de-Transi%C3%A7%C3%A3o-naAm%C3%A9rica-Latina/429210930501428>. Acesso em: 03 mar.2015.
Rede Latino-Americana de Justiça de Transição. Disponível em: <https://www.facebook.com/
RLAJT>. Acesso em: 02 dez.2014.
Congresso Internacional de Justiça de Transição. Disponível em: <https://www.facebook.com/
CongressoInternacionalJusticaDeTransicao>. Acesso em: 05/04/2015.
CJT-Centro de Estudos sobre Justiça de Transição. Disponível em: <https://www.facebook.com/
cjtufmg>. Acesso em: 15 abr.2015.
Justiça de Transição- Grupo de Estudo. Disponível em: <https://www.facebook.com/
groups/612814115490657/?ref=br_rs>. Acesso em: 15 abr.2015.
Gênero
e
Justiça
de
Transição.
Disponível
em:
<https://www.facebook.com/
groups/222904361195477/?ref=br_rs>. Acesso em: 15 abr.2015.
GT- CONPEDI – Memória, Verdade e Justiça. Disponível em: <https://www.facebook.com/
groups/240109526151518/?ref=br_rs> Acesso em: 15 abr.2015.
Grupo de Pesquisa Direito à Memória a Verdade e a Justiça. Disponível em: <https://www.facebook.
com/groups/511743445557742/?ref=br_rs> Acesso em: 15 abr.2015.
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leituras longas e abrangentes, não logrou êxito, uma vez que não despertou
o interesse do seu público alvo.
Percebe-se que os processos de transformação das formas de
comunicação são intensos. Em menos de 02 anos os smartphones, tablets e
iPhones modificaram o acesso às redes sociais, que se antes eram acessadas
através de computadores e notebooks, passaram a ser acessadas através de
celulares, tablets e outras tecnologias móveis de pequeno porte, tornando
viável o acesso à informação.

3 REPERCUSSÕES ORIUNDAS DA UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO
YMYRAPYTÃ
O aplicativo Ymyrapytã foi desenvolvido através de plataforma que
possibilitou a sua criação, com a finalidade de promover a circulação de
informações, divulgação de eventos e notícias acerca dos processos que
envolvem justiça de transição, podendo ser acessada através do link: www.
app.vc.ymyrapyta.
O acesso ao site se dá por meio de dispositivo móvel que permite
que o usuário solicite o download do aplicativo, possibilitando a criação
de atalho na rede, cuja função será de redirecionamento do leitor para
plataforma específica que contém notícias, eventos e informações referentes
à justiça de transição.
O aplicativo contém informações basilares acerca de sua estrutura,
contendo carta de apresentação, notícias relacionadas ao tema justiça de
transição, opção de redirecionamento do leitor para o Facebook, Twitter ou
canal da CNV23 inscrito no YouTube, edital de seleção para integração de
discentes ao grupo de pesquisa Ymyrapytã – Ligas da Memória, Verdade
e Justiça, correspondente ao período de 2014 à 2015, acervo de artigos e
publicações, álbum de fotos, agenda contendo a previsão de eventos futuros,
informações referentes a contato dos administradores do aplicativo, mural
de recados e versões de atualização.

23

Comissão Nacional da Verdade. Disponível
comissaodaverdade >. Acesso em: 20 mar.2015.
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Com poucas ferramentas de formatação e sem recursos gráficos, o
aplicativo mostrou-se enquanto plataforma de difícil manuseio e inviável
para a consecução dos fins colimados, tendo em vista que a sua divulgação
foi mínima, alcançando público restrito.
A renovação de informações e ampliação do acesso à informação não
foram alcançados, em virtude da dificuldade de se atualizar o aplicativo,
uma vez que tal recurso seria possível apenas para iPhones, devendo haver a
desinstalação e posterior reinstalação do aplicativo pelo leitor que realizasse
acesso via sistema Android.
Percebe-se, pois, que o elemento interatividade foi minimamente
efetivado, pois a dificuldade de atualização e escassez de recursos auxiliares
no processo de comunicação entre autor-leitor, inviabilizou a troca de
informações, havendo apenas a divulgação unilateral de textos que tinham
de ser literalmente transcritos.
As informações eram reduzidas a um número máximo de caracteres
determinado pelo aplicativo, subdividindo-se em manchete e corpo do texto,
inexistindo recurso gráfico ou de qualquer outra natureza, devendo o texto
ser integralmente digitado pelo autor, não sendo permitida a transferência
de dados de um sítio para o aplicativo.
Todavia, embora o aplicativo tenha se mostrado limitado à finalidade
que motivou a sua criação, sendo o fim colimado a disseminação de
informações acerca da Justiça Transicional, foi utilizado por 360 pessoas,
número que pode ser considerado significativo se levarmos em consideração
a simplicidade do mesmo.
Em pesquisa no Google Play Store, apenas um aplicativo similar foi
encontrado, cujo título é Ditadura na Memória, produzido pela turma do
9º ano de 2013 do Colégio I. L. Peretz24, o que sugere amplo campo a ser
potencializado.
Boaventura de Sousa Santos na obra Conflito e Transformação
Social: Uma paisagem das Justiças em Moçambique (2003) ao discutir
sobre pluralismo jurídico e o Estado heterogêneo em aproximação com os
conceitos de democracia em contexto global e das transições democráticas

24

Ditadura na Memória. Disponível em: < http://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/ditadura_na_
memoria1#gsc.tab=0 >. Acesso em: 12 abr.2014.
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na América Latina e Leste Europeu, fim do Apartheid na África do Sul e as
negociações de paz em São Salvador, Guatemala e Moçambique, questiona:
Democracia é um dispositivo de regulação social ocidentocêntrico
ou um instrumento de emancipação social potencialmente
universal? Haverá alguma relação entre a tendência, aparentemente
universal, para a democracia e a transnacionalização da doutrina
do liberalismo econômico? (...) Como pode a democracia ser tão
incontestada quando quase todos os seus conceitos-satélite são cada
vez mais problemáticos, sejam eles a representação, a participação,
a cidadania ou a obrigação política? Estas questões, e muitas outras
que poderiam ser colocadas, são indicadoras do grande esforço que
há ainda de fazer. (SANTOS, 2003, p.59)

A relação com as plataformas disponíveis (smartphones, tablets e
outros), mecanismos e instrumentos virtuais (Facebook, Instagram, Twitter e
outros) que se encontram na grande rede – guardadas as devidas proporções
– são realmente produtos de uma “revolução” tecnológica, cultural e
comportamental ou é a própria reinvenção de uma concepção econômica,
financeira, política, cultural e ideológica denominada capitalismo? Os
estamentos criados por essas novas interações garantem realmente a uma
compreensão interdisciplinar ou mera visualização disciplinar de temas tão
caros para o ideal de democracia como a Justiça Transicional, Direito dos
Grupos Socialmente Vulneráveis, Direitos Humanos, etc.? Qual o papel do
Direito nesses flancos abertos por outras formas de leitura que não estão
mais circunscritas em um âmbito dogmático? Tais questionamentos, longe
de suscitar respostas prontas e acabadas, impulsionam o atual cenário
político e acadêmico à cuidadosa reflexão no que concerne ao tema Justiça
de Transição, de modo que a construção de um entendimento consciente
acerca dos processos que integram a mesma possibilite não apenas a
disseminação de informações e aquisição de conhecimentos, mas para, além
disso, fortaleça os próprios ideais de um Estado democrático de Direito.
Tal resultado se observa quando a sociedade, em atitude ativa, política e
consciente exige do Estado uma intervenção punitiva, restauradora ou
protetiva, por meio da qual se permitirá a construção de novas memórias
e verdades, anteriormente sufocadas. A título de exemplo de medida
interventiva impulsionada pela sociedade civil, pode-se citar a criação de
órgãos específicos, a exemplo das Comissões Estaduais da Verdade, através
802 |

Amilson Albuquerque L. Filho, Eduardo F. de Araújo, Ericleston L. de Queiroz Medeiros

das quais serão averiguados os casos de violações de direitos humanos,
torturas e outras formas de violências institucionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As múltiplas concepções de tempo oriundas de intensas reflexões
de grandes pensadores, alcançam o ápice do pensamento filosófico com
o entendimento kantiano negativo de tempo, cuja existência não remete
à coisa-em-si, uma vez que tal fenômeno é pré-concebido nas faculdades
humanas.
O entendimento do tempo sob um viés metafísico possibilitou a
superação de uma visão parcial e resumida da memória. O direito à memória,
nesse aspecto, manifesta a tutela de bem jurídico universal, atemporal,
inalienável e imprescritível, que subsiste por meio da preservação de dados
que integram o processo histórico. Não há de se falar em democracia, se
houver prejuízo ou inobservância do direito à memória.
Desse modo, a busca pela efetivação do direito à memória e à verdade
constitui-se enquanto desafio inadiável para a consolidação de Estados
democráticos que vivenciam processos de transição.
Nesse contexto, as tecnologias mostram-se promissoras no que diz
respeito à divulgação de informações, notícias e eventos acerca da justiça de
transição, mas também extremamente frágeis, uma vez que o conhecimento
divulgado nem sempre contempla uma realidade próxima daquela em que se
inserem os fatos ocorridos, podendo acontecer também uma manipulação
de dados, resultando na disseminação de dados imprecisos, incertos ou
duvidosos.
De toda forma, o uso das redes sociais é um caminho novo e plausível,
que deverá ser explorado, discutido e também tensionado, possibilitando,
talvez, a renovação ou superação dos próprios sistemas, linguagens, ritos e
interações instantâneas.
Certo é que com o advento de redes sociais, aplicativos e outras
mídias, a quantidade de meios e recursos para a efetivação da justiça e
consolidação de regimes democráticos foi ampliada, promovendo crescente
interesse social acerca do tema justiça de transição, condição essencial para
a sua efetividade, conforme aponta Castells (2000, p. 68-69):
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As novas tecnologias da informação não são simplesmente
ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem
desenvolvidos. Usuários e criadores podem torna-se a mesma
coisa. Dessa forma, os usuários podem assumir o controle da
tecnologia como no caso da Internet. Há, por conseguinte, uma
relação muito próxima entre os processos sociais de criação e
manipulação de símbolos (a cultura da sociedade) e a capacidade
de produzir e distribuir bens e serviços (as forças produtivas).
Pela primeira vez na história, a mente humana é força direta de
produção, não apenas um elemento decisivo no sistema produtivo.
Assim, computadores, sistemas de comunicação, decodificação e
programação genética são todos amplificadores e extensões da
mente humana. O que pensamos e como pensamos é expresso em
bens, serviços, produção material e intelectual, sejam alimentos,
moradia, sistemas de transporte e comunicação, mísseis, saúde,
educação ou imagens. A integração crescente entre mentes e
máquinas, inclusive a máquina de DNA, está anulando o que
Bruce Mazlish chama de a “a quarta descontinuidade” (aquela
entre seres humanos e máquinas), alterando fundamentalmente
o modo pelo qual nascemos, vivemos, aprendemos, trabalhamos,
produzimos, consumimos, sonhamos, lutamos ou morremos.
Com certeza, os contextos culturais/institucionais e a ação
social intencional interagem de forma decisiva com o novo
sistema tecnológico, mas esse sistema tem sua própria lógica
embutida, caracterizada pela capacidade de transformar todas as
informações em um sistema comum de informação, processandoas em velocidade e capacidade cada vez maiores e com custo cada
vez mais reduzido em uma rede de recuperação e distribuição
pontencialmente ubíqua.

O Projeto Ymyrapytã acredita na importância do direito à memória
e verdade na construção e legitimação de um Estado democrático de
Direito. Nesse aspecto, a análise de dados referente ao uso de aplicativos e
redes ratifica a hipótese de que a divulgação de informações sobre justiça
de transição contribui não apenas na disseminação de conhecimento e
construção de memórias e verdades – sempre plurais e relacionadas com
a dimensão de trauma cultural – como também resulta no fortalecimento
dos ideais democráticos, uma vez que o debate acerca do tema não apenas
informa a sociedade, como também impulsiona a criação de órgãos, a
exemplo das comissões nacionais e estaduais da verdade, e adoção de
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medidas judiciais ou extrajudiciais que tenham por finalidade a efetividade
dos processos relacionados à Justiça de Transição.
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POSFÁCIO

Os trabalhos apresentados no ST “Direitos Culturais, Memória e
Verdade” versaram sobre temas prementes que, de certa forma, ainda são
pouco explorados nas pesquisas sobre “direitos culturais” e “memória e
verdade”, possuindo, todos eles, a marca da inovação – sempre necessária
para o avanço do conhecimento – mas também a verve da contra-hegemonia,
pois trazem ainda reflexões preciosas que caminham nas bordas dos atuais
estudos, que se concentram em temas tradicionais e, de certa forma,
consagrados sobre direitos culturais, memória e verdade.
No ST, discutiu-se, por exemplo, como “outros” grupos vulneráveis
sofreram com a repressão do Estado brasileiro, como aconteceu com as
populações indígenas na época da ditadura militar ou, anos antes, com os
flagelados da seca, na Era Vargas. Tais trabalhos, além do caráter marginal
mencionado – pois jogam luz em grupos esquecidos – apresentam uma
enorme potencialidade para exploração e aprofundamento sobre o assunto,
especialmente as reflexões sobre o impacto dos períodos de exceção e de
afronta aos direitos humanos – incluindo-se, por certo, os direitos culturais
– evidenciando, portanto, que o tema da memória e verdade não se deve
concentrar única e exclusivamente no período da ditadura militar, tampouco
na classe estudantil e intelectual oprimida.
Há mais vítimas do que se imaginava.
Além disso, o rebatimento político e cultural da Era Vargas também
foi tema de discussão acalorada no ST, aprofundando-se o papel dos
intelectuais – sempre eles – na formatação de um ideário nacionalista
proposto por Vargas e, sobretudo, a forma com que Getúlio se utilizava das
instituições culturais, educacionais e de propaganda para reforçar o seu
projeto de poder.
Posfácio
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Sem dúvida, o ponto de catarse dos debates do ST se deu quando
foi possível conjugar os estudos de memória e verdade, tanto no período
militar, quanto na Era Vargas, com as atuais políticas e reivindicações dos
direitos culturais das populações atingidas, sejam elas indígenas, sertanejas
ou citadinas, evidenciando um rebatimento e influência direta daqueles
terríveis períodos nos dias atuais, conectando realidades que pareciam tão
distantes e tão distintas.
Mário Pragmácio1
Organizador

1
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IPHAN (Atualmente Mestrado Profissional). Foi consultor da UNESCO (2010-2011) em projeto
relacionado ao patrimônio cultural e também foi professor substituto na graduação em Produção
Cultural da Universidade Federal Fluminense (2012-2014), onde foi responsável pela concepção,
implantação e coordenação do Observatório Estadual de Economia Criativa - OBEC/RJ (20122015). Atualmente, leciona no Mestrado Profissional do IPHAN (PEP/MP), na pós-graduação em
Produção Cultural, no MBA em Gestão Cultural e no MBA em Gestão de Museus da Universidade
Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Atua nas seguintes áreas: Direitos Culturais, Direito Autoral,
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APRESENTAÇÃO

O Simpósio Temático 9 traz à baila o tema central do IV Encontro
Internacional de Direitos Culturais: os conflitos culturais. A partir de
uma perspectiva multidisciplinar, essencial na compreensão dos direitos
culturais, esse ST buscou compreender a problemática do choque entre
culturas diversas e as consequências daí derivadas, bem como os melhores
mecanismos possíveis que o Direito pode utilizar para lidar com esses
conflitos.
A temática desse ST não poderia ser mais relevante e atual, tendo em
vista a proliferação de conflitos ocasionados, direta ou indiretamente, pelo
embate entre culturas diversas, fundados na intolerância e na ausência de
respeito à dignidade humana. A partir dessa perspectiva, o ataque à sede do
jornal Charlie Hebdo, ocorrido em janeiro de 2015, foi tema de discussão
em um dos trabalhos apresentados no ST, trazendo a colisão entre os direitos
fundamentais de religião e de liberdade de expressão. Na mesma toada, o
intenso conflito entre o Estado Islâmico e a cultura ocidental também foi
debatido, demonstrando a atualidade e urgência do tema desse ST.
O multiculturalismo também foi debatido por meio de trabalhos
voltados à compreensão da convivência entre as diversas manifestações
culturais, em especial aquelas que são postas à margem da sociedade, como
os indígenas e a cultura hippie, temas retratados nesse simpósio. Nessa
perspectiva, foram discutidos os mecanismos de resolução de conflitos
adequados à questão do choque entre culturas distintas, ou mesmo os
conflitos ocorridos dentro de uma mesma cultura, como é o caso da
liberdade de expressão artística, que costumeiramente colide com outros
direitos fundamentais quando exercida, gerando atos de censura e conflitos
entre diversos setores sociais.
Os direitos culturais, direitos humanos que são, devem ser
compreendidos à luz das diretrizes constitucionais, bem como dos
Apresentação
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documentos internacionais referentes à temática. A relação entre o
universalismo dos direitos humanos e a garantia de livre manifestação
cultural de um povo é um dos pontos centrais no tratamento dos conflitos
culturais, posto que não é possível admitir a continuidade de uma prática
dita cultural que atente contra os direitos humanos.
Desta feita, os trabalhos aqui apresentados trazem importante
contribuição para a discussão acerca dos conflitos culturais e o seu
tratamento pelo Direito, em especial pelos direitos culturais. Conviver
com esses conflitos da melhor forma possível ou resolvê-los por meio de
mecanismos adequados é o tema primordial a ser discutido por aqueles que
debruçam-se sobre o tema dos conflitos culturais. Desta feita, as discussões
desenvolvidas nos artigos adiante expostos são essenciais na busca da
efetivação dos direitos culturais e da dignidade humana.
Cecília Nunes Rabelo1
Organizadora
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Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza
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PREFÁCIO
Os conteúdos teóricos e práticos dos direitos humanos, na perspectiva
ocidental baseada em referenciais Greco-romano, especialmente da
Declaração dos Direitos Humanos necessitam de maior integração dialógica
contrastiva com princípios filosóficos e práticas dos direitos de tradições
milenares, resignificados desde a Babilônia, das sociedades originarias da
África e das Américas, entre estas as denominadas culturas Nordeste I e
II identificadas como as mais antigas desse continente (conforme estudos
arqueológicos na serra da Capivara no Piauí).
Dessa forma, os direitos humanos podem contribuir para superação
dos conflitos na atualidade a partir da aceitação de que o Direito não se resume
à normatividade (im)posta pelo Estado, mas pode ser visto principalmente
com um sistema menor de um complexo relacional sociocultural que a cada
dia amplia seu âmbito de atuação por conta da participação multicultural
no espaço público.
Para essa interlocução, tem sido fundamental o papel das universidades
e pesquisadores na produção de subsídios e diálogos interculturais e
transdisciplinares, não apenas com os pares, mas igualmente, com os
movimentos socioculturais e o Estado para construção e efetivação de
direitos nas relações interpessoais, intergrupais, intersetoriais e nas políticas
para emancipação, reconhecimento da diversidade, respeito, valorização
cultural e suas expressões culturais e artísticas, exercício da cidadania e para
a dignidade da pessoa associado à superação das desigualdades sociais para
o desenvolvimento humano.
Nessa perspectiva de enfrentar questões relativas à multiplicidade
de manifestações culturais que contemporaneamente emergem das mais
diversas expressões humanas – políticas, jurídicas, religiosas, étnicas, entre
outras - o IV Encontro Internacional de Direitos Culturais propõe Simpósio
Temático para debater acerca de Conflitos Culturais, que nesta obra revelase por meio dos trabalhos que foram apresentados oralmente e debatidos
entre os autores e ouvintes.
No que se refere à questão da liberdade de expressão, os trabalhos
tratam do conflito de direitos fundamentais, quer seja em relação à
Prefácio
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liberdade artística, quer em relação à liberdade religiosa. O primeiro
aborda a importância do valor social que acompanha a obra artística frente
à necessidade de proteção autoral e sugere a técnica da mediação como
instrumento para solucionar tal conflito. Já o segundo, tendo como fundo
o ataque à sede do jornal francês Charlie Hebdo, discute a necessidade
do adequado dimensionamento das limitações da liberdade de expressão
jornalística e da liberdade religiosa.
Também são apresentados dois trabalhos que discutem a relação do
direito costumeiro indígena e o direito nacional brasileiro, no âmbito do
constitucionalismo vigente que dispõe sobre a obrigatoriedade da promoção
das manifestações culturais desses povos originários e a integração,
consequentemente, de ambas as ordens jurídicas.
Outra discussão relevante é apresentada por meio da pesquisa que
aborda a influência de elementos culturais na elaboração e efetivação das
normatividades internacional e nacional em matéria de direitos humanos,
lembrando que a cultura também é um condicionador da aplicabilidade
das normas e é preciso levá-la em consideração ao longo do processo de
universalização de direitos.
Além desses, dois importantes trabalhos tratam da questão das
minorias, no continente europeu e no Brasil, cujo ponto de interseção é o
respeito e o diálogo intercultural, com a valorização do pluralismo jurídico
para se garantir a integração social de grupos minoritários.
Em síntese, a proposta desse ebook é disponibilizar aos pesquisadores,
alunos, professores, ativistas de direitos humanos e direitos culturais e
demais interessados, farto material para se pensar a efetividade de direitos
culturais no seio de sociedades plurais e também como fundamentação da
práxis de tais direitos.
Clelia Neri Côrtes1
Organizadora
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A RESPONSABILIDADE DO ÍNDIO CRIMINOSO: ASPECTOS
ACERCA DA IMPUTABILIDADE PENAL E DO RECONHECIMENTO
DO DIREITO COSTUMEIRO
THE LIABILITY OF INDIAN CRIMINAL: ASPECTS ON THE
CRIMINAL LIABILITY AND CUSTOMARY LAW RECOGNITION
Julianne Holder da Câmara Silva Feijó1
RESUMO
A relação entre o Direito Penal e o indígena é questão tormentosa que assombra
os juristas brasileiros desde a época colonial, a verdade é que a diversidade cultural
existente no Brasil causou tamanha estranheza entre os portugueses que aqui
chegaram (acostumados ao monismo jurídico, político e cultural) que os levou à
inabilidade para conduzir a questão. Dois grandes problemas se viram sem uma
adequada solução até os dias de hoje: a imputabilidade penal do índio criminoso
e o reconhecimento da chamada jurisdição indígena, normas consuetudinárias
praticadas historicamente pelas comunidades indígenas, englobando, inclusive, a
aplicação de penalidades, o que confrontaria o jus puniendi estatal. Diante desse
contexto, o presente ensaio se debruçará no deslinde dessas delicadas questões
a partir de um resgate histórico da legislação indigenista brasileira, revelando a
evolução da questão desde o período imperial até à Constituição Federal de 1988,
que operou uma transformação sem precedentes no universo do direito indigenista,
assegurando aos silvícolas sua reprodução física e cultural ao mesmo tempo em que
lhes reconhece como membros do povo brasileiro, detentores dos mesmos direitos
e obrigações conferidos a qualquer outro.
Palavras-chave: Índio.
consuetudinário.

Direito

Penal.

Imputabilidade

penal.

Direito

ABSTRACT
The relationship between criminal law and the indigenous is stormy question that
haunts the Brazilian jurists from the colonial era, the truth is that the cultural
diversity in Brazil caused such strangeness among the Portuguese who arrived here
(accustomed to legal monism, political and cultural) which led to the inability to
conduct the issue. Two major problems were left without an appropriate solution
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to the present day: the criminal responsibility of the perpetrator Indian and
recognition of the so-called indigenous jurisdiction, customary norms historically
practiced by indigenous communities, encompassing, including the imposition
of penalties, which confront jus puniendi state. Given this context, this paper
will address the demarcation of these sensitive issues from a historical Brazilian
indigenous law, revealing the evolution of matter from the imperial period to the
Federal Constitution of 1988, which operated an unprecedented transformation
in the universe indigenous rights, ensuring forestry their physical and cultural
reproduction while recognizing them as members of the Brazilian people, the same
rights and obligations conferred holders of any other.
Keywords: Indian. Criminal Law. Criminal responsibility. Customary law.

1 INTRODUÇÃO
A relação entre o Direito Penal e o indígena2 é questão tormentosa
que assombra os juristas brasileiros desde a época colonial, a verdade é que a
diversidade cultural existente no Brasil causou tamanha estranheza entre os
portugueses que aqui chegaram que os levou à inabilidade para conduzir a
questão. Dois grandes problemas se viram sem uma adequada solução até os
dias de hoje: a imputabilidade penal do índio criminoso e o reconhecimento
das normas consuetudinária, praticadas historicamente pelas comunidades
indígenas que englobaria, inclusive, a aplicação de penalidades, rivalizando
o jus puniendi estatal.
Por muito tempo predominou no imaginário humano a crença
evolucionista de que a humanidade se desenvolveria por etapas, da
primitividade à civilização, em um processo inexorável. Comunidades
ditas tribais, dentre elas as indígenas, eram concebidas como primitivas,
selvagens, cujo único caminho possível seria o da civilização, em abandono
das tradições e cultura seculares.
Esse quadro somente viria a se modificar com a Constituição Federal
de 1988 que, inspirada em valores pluralistas e multiculturais, reformulou
a política indigenista nacional, ao mesmo tempo em que estruturou um
sólido sistema de proteção à diversidade cultural do País, garantindo às
2

Sem negligenciar as diferenças conceituais existentes entre os termos índios, silvícolas, aborígenes,
autóctones, gentios, íncolas, dentre outras formas expressões, utilizaremos todas elas como
sinônimas, apenas para fins didáticos.

818 |

Julianne Holder da Câmara Silva Feijó

comunidades tradicionais que contribuíram, e ainda contribuem, para
a formação da identidade do povo brasileiro, o direito a perpetuar suas
tradições e costumes seculares. O índio, a partir de 1988, obteve o direito
constitucional a ser índio, a reproduzir seu estilo de vida tradicional, o que
acarretou mudanças profundas no tratamento jurídico da questão indígena
no Brasil.
Diante desse contexto, o presente ensaio se debruçará sobre os
reflexos que essa modificação no paradigma constitucional causou
na responsabilização do índio criminoso, enfrentando a temática da
imputabilidade penal, bem como do reconhecimento, pelo Estado brasileiro,
das normas costumeiras das diversas comunidades indígenas que compõem
o mosaico sócio-cultural brasileiro.
2 A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO INDÍGENA: EVOLUÇÃO E
PERSPECTIVAS
Destaques-se, ab initiu, que tanto o Código Criminal do Império, Lei
de 16/12/1830, como o seu sucessor, o primeiro Código Penal republicado,
de 11/10/1890 (Decreto 847), calaram quanto à responsabilidade criminal
dos indígenas. O atual Código Penal, de 07/12/1940 (Decreto 2.848), muito
embora aparentemente seja omisso quanto aos silvícolas, em sua exposição
de motivos (SOUZA FILHO, 1990, p. 13), anterior à reforma de 1984,
menciona os indígenas como indivíduos com desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, destinando-os as regras aplicáveis aos semiimputáveis ou inimputáveis.
Em verdade, o tratamento deferido pela legislação criminal ao
indígena (a inimputabilidade) apenas refletia decisões políticas anteriores
quanto à questão de sua (in)capacidade civil, não estando em dissonância
com o Ordenamento Jurídico da época. De fato, o Código Civil de 1916
considerava o índio relativamente incapaz para praticar, por si só, os atos da
vida civil, de modo que o submetia ao regime tutelar, exercido por um órgão
especial do Governo3, voltado ao suprimento de sua suposta incapacidade.
Nada mais natural, portanto, que fosse também considerado inimputável,
penalmente incapaz, perante a legislação criminal.
3

Esse regime tutelar seria exercido pelo órgão responsável pela política indigenista nacional, de início,
o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), posteriormente, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
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Entretanto, tanto o Decreto 5.484/1928, que regulava a situação dos
índios nascidos em território nacional, como o seu sucessor, o Estatuto do
Índio – EI (Lei 6.001/1973), tratavam do regime especial de cumprimento
da pena dos indígenas criminosos, revelando que a intenção da legislação
especial era considerar o silvícola penalmente responsável, o que deveria
ter resolvido a questão. Mas não foi o que aconteceu, conforme veremos
adiante.
Ademais, as alterações introduzidas pela Constituição Federal de
1988, que transformou profundamente a política indigenista do País,
revelou a insustentabilidade do regime de incapacidade, civil e criminal, do
autóctone, conforme demonstraremos nos itens seguintes.
2.1 O indígena na Constituição Federal de 1988
A nossa Carta Constitucional, inspirada em valores plurais e
multiculturais, estruturou uma seção dedicada à cultura (arts. 215, 216 e
216-A), estendendo sua proteção às manifestações das culturas populares
indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos formadores do processo
civilizatório nacional, reconhecendo expressamente que as formas de
expressão e manifestação cultural desses grupos consubstanciam o
patrimônio cultural brasileiro, merecedor de proteção pelo Estado brasileiro.
A Constituição ainda foi a primeira a destinar um capítulo
exclusivamente voltado para a disciplina dos direitos indígenas e a que
mais se alongou sobre o tema, construindo um sólido sistema de proteção à
identidade cultural dos autóctones. Assim, a Constituição Federal estipulou
uma série de direitos e garantias em prol da conservação da singularidade
cultural indígena, perfilhando, em seu art. 231 e parágrafos, o direito dos
índios em manter sua organização social, seus costumes, línguas, crenças
e tradições, colocando fim ao vetusto paradigma da integração cultural
do índio à sociedade envolvente, presente na legislação brasileira desde a
época colonial, para solidificar a proteção da diversidade cultural brasileira
(FEIJÓ, 2011, pag. 8).
Tamanha transformação operada no ordenamento jurídico pátrio
rompeu com toda uma tradição jurídica, e política, no cenário do direito
indigenista, reclamando uma revisão de entendimentos consagrados pela
doutrina e jurisprudência, bem como uma releitura da legislação pertinente,
de modo a adequá-la aos novos padrões constitucionais, dando efetividade
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aos direitos de uma minoria tão fragilizada por séculos de dominação
cultural.
2.2 Da Inimputabilidade Penal ao Erro de Proibição
Na Concepção analítica finalista de crime, adotada pelo nosso
Código Penal (NUCCI, 2006, pag. 118.), temos um crime quando o fato
é típico, antijurídico e culpável (nessa ordem). Não existindo qualquer
desses elementos, não haverá crime. O terceiro elemento, a culpabilidade,
é um juízo de reprovação da conduta do agente que reúne a análise de
três circunstâncias: a imputabilidade (se o agente era maior de 18 anos e
mentalmente são no momento da conduta); a potencial consciência sobre
a ilicitude do fato (não havendo essa consciência o agente pode recair em
erro de proibição – art. 21); a exigibilidade de conduta diversa. Não estando
presente qualquer dessas circunstâncias, o fato não é culpável, afastando,
pois, a própria existência do crime.
Sendo a imputabilidade um dos elementos que compõe a
culpabilidade, e se sem essa não há crime, perquirir a responsabilidade
penal do indígena significa analisar a sua imputabilidade penal4, ou seja,
o conjunto de condições pessoais que geram a capacidade do agente para
que lhe seja juridicamente atribuível a prática de um fato punível (NUCCI,
2006, p. 253).
A culpabilidade é um juízo de reprovação que recai sobre o agente, por
ter atuado de forma contrária ao direito, quando podia agir em conformidade
com esse; já a imputabilidade é a aptidão para ser culpável, ou melhor, é
a aptidão pessoal para que sua conduta sofra reprovação. Desse modo, é
imputável o indivíduo que reúne os dois elementos que a configura, quais
sejam: higidez biopsíquica e maturidade legal. Pela maturidade, entende-se
o desenvolvimento físico-intelectual que permite ao agente relacionar-se em
sociedade de forma independente, equilibrada e emocionalmente segura. O
nosso Diploma Penal consagra a maturidade com base em uma presunção
legal, aos 18 anos de idade, sem a possibilidade de perquiri-la caso a caso.

4

O ilícito penal (fato típico e antijurídico) não serve para fins de averiguar a responsabilidade
criminal do silvícola, de modo que essa discussão se reporta à terceira fase da teoria do crime: a
culpabilidade, depois que já constatado o ilícito penal.
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A higidez biopsíquica engloba a saúde mental propriamente dita
(critério biológico), e a capacidade do agente de entender o caráter ilícito
de sua conduta (critério psicológico), se autodetermiando conforme esse
entendimento; ou seja, o agente podia agir de forma diversa, mas não o
fez, preferindo, consciente e voluntariamente, delinquir. Reunidos os dois
pressupostos, maturidade e higidez biopsíquica, o agente é penalmente
imputável, apto a sofrer as consequências penais de seus atos.
Não é por outro motivo que o artigo 26 do Código Penal (CP) isenta
de pena o agente que, por doença mental5 ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do seu ato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento, afastando a culpabilidade e, consequentemente, o
próprio crime.
Por outro lado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços se o
agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
(parágrafo único). Nesse caso, a perturbação mental não afasta inteiramente
a compreensão da ilicitude do agente, lhe era exigível atingir tal entendimento
de modo a portar-se conforme o ordenamento jurídico. Dessa forma, haverá
crime (fato típico, antijurídico e culpável) com redução de pena.
Quanto ao índio, sua responsabilidade criminal sempre esteve
conectada ao grau de civilização do aborígene, o quanto ele estava aculturado.
Relacionava-se sobremaneira ao modo como o Estado Brasileiro tratava a
capacidade civil do índio: desde a época da Coroa Portuguesa, o índio era
considerado incapaz para os atos da vida civil enquanto não fosse civilizado.
Melhor dizendo, enquanto o silvícola não fosse incorporado ao
modo de vida da sociedade dominante (paradigma da integração), em um
verdadeiro processo de civilização, era considerado um ser primitivo, sem
desenvolvimento mental completo e, portanto, incapaz de conduzir por si só
sua própria vida e administrar seus bens. Enquanto mantivesse esse estado
de primitividade, receberia um tratamento especial do Estado: a Tutela.

5

Guilherme Nucci nos fornece uma listagem de doenças da mente capazes de afastar a imputabilidade
penal do agente: esquizofrenia, epilepsia, paranóia, psicose, alcoolismo, demência, senilidade,
dentre outras (2006, pag. 254-255).

822 |

Julianne Holder da Câmara Silva Feijó

Somente alcançada a civilização, quando abandonava a condição de
índio, era que adquiria a plena capacidade civil. Tornava-se um legítimo
cidadão brasileiro para deixar de ser índio. Por cinco séculos a capacidade
civil plena e a condição de índio foram conceitos excludentes e antagônicos,
incapazes de pertencer a um mesmo indivíduo. Essa situação se modificou
em 1988 com a atual ordem constitucional.
Ora, se o índio era um ser primitivo e não civilizado, incapaz de
conduzir por si só o seu destino e de seus bens, por óbvio não possuía a
compreensão necessária para distinguir entre uma conduta criminosa
e outra aceita pela sociedade ou, pelo menos, não alcançava plenamente
esse entendimento. A solução encontrada pela legislação brasileira foi
considerar o índio não integrado, com desenvolvimento mental incompleto
ou retardado a fim de atestar sua inimputabilidade penal.
A jurisprudência, bem como a doutrina criminalista6, vem há muito
justificando a inimputabilidade do silvícola com base no art. 26 do CP,
equiparando-o ao doente mental, considerando-o um inimputável por
possuir desenvolvimento mental incompleto ou retardado, em virtude de
sua inadaptação à vida civilizada. A tese possui respaldo oficial: A exposição
de motivos do atual Código penal (1940), antes da reforma de 1984,
expressamente estendia a aplicação do artigo 26 aos silvícolas e surdosmudos, conforme nos ensina Carlos Frederico Marés (2008, pag. 110-111).
Tremendo equívoco, lamentável preconceito. Não é porque os índios
possuem usos e costumes diversos dos nossos que isto implica em sua
enfermidade mental, não é a adaptação aos padrões da vida moderna que
identifica um indivíduo como mentalmente são.
O índio que apresenta pouco ou nenhum contato com a sociedade
envolvente ao praticar um fato típico e antijurídico, apesar de imputável
(caso seja maior de 18 anos e mentalmente são), não pratica um crime por
ausência de culpabilidade, tendo em vista não compreender o caráter ilícito
de sua conduta. Um indivíduo mentalmente são não poderá ser equiparado
a um doente mental apenas porque vive em uma sociedade estruturalmente
diferente da nossa, com costumes e tradições peculiares, estranhos a nós
como os nossos usos estranham a eles, do contrário estaríamos diante de
6

GRECO 2010, pag. 378; MIRABETE, 2005, pag. 211; NUCCI, 2006, pag. 255. Rogério Greco ainda
cita Nelson Hungria, 2010 pag. 378.
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um preconceito institucionalizado que nossa Carta Constitucional não
ousou recepcionar.
Dessa forma, podemos concluir que o índio criminoso, sendo
maior de 18 anos e mentalmente são será penalmente imputável, restando
averiguar a presença, ou não, da potencial consciência sobre a ilicitude do
fato e a exigibilidade de conduta diversa. Sem esses elementos não haverá
culpabilidade e, dessa forma, não haverá crime, quiçá penalização da
conduta. Indo mais adiante, caso reste comprovado que o indígena não
alcança a consciência sobre a ilicitude do fato, teremos a presença do erro de
proibição previsto no artigo 21 do estatuto penal7, que poderá ser escusável,
afastando a culpabilidade e o próprio crime, ou, em sendo inescusável, muito
embora não exclua o delito, resultará em causa de diminuição da pena.
Admitir a inimputabilidade do indígena com fulcro no art. 26 do
CP geraria uma situação bastante complicada ao se imaginar que o juiz, ao
admitir a inimputabilidade do silvícola, prolata uma sentença absolutória
imprópria, absolvendo-o, muito embora impondo uma medida de segurança
(GRECO, 2010, pag. 382). Seria descabido que um índio, mentalmente sadio,
apesar de desconhecedor de nossas leis, usos e costumes fosse submetido a
uma internação em hospital de custódia para tratamento psiquiátrico ou
mesmo que fosse enviado para um tratamento ambulatorial.
Diferentemente do que ocorre no art. 26, o erro de proibição não
incide em virtude de uma enfermidade mental do indivíduo, mas configurase em face de um erro, um juízo equivocado sobre o que lhe é permitido
fazer na vida em sociedade, um engano plenamente justificável ante a
impossibilidade de o sujeito conhecer a ilicitude de seu comportamento.
Como dito alhures, para que haja a culpabilidade do agente é
indispensável que esse seja imputável penalmente, ou seja, que reúna
os requisitos da maturidade e da higidez biopsíquica, compreendendo
o caráter ilícito de sua conduta, sendo exigível que se portasse de forma
diversa, em conformidade com o Ordenamento Jurídico. Se o sujeito não
atingiu essa consciência acerca da antijuridicidade de seu comportamento,

7

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta
de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único - Considera-se
evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era
possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.
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não há culpabilidade, muito embora exista uma conduta típica e antijurídica
(MIRABETE, 2005, p. 200).
Obviamente que a culpabilidade do indígena deverá ser apreciada
caso a caso, inclusive com laudo antropológico se necessário for. Caso se
ateste que o índio criminoso possui o pleno conhecimento das normas que
regem a sociedade moderna, não poderá se esquivar da responsabilidade
penal apenas pela condição de índio. De fato, o estatuto do índio (Lei
6.001/73) destina o título VI à regulação das normas penais atinentes aos
indígenas, deixando bem claro que o índio é penalmente responsável8.
A partir do estatuto legal infere-se que a capacidade penal do
índio se extrai, como a de todos os outros brasileiros, do Diploma Penal,
perquirindo sua responsabilidade de acordo com a possibilidade de atingir
o entendimento acerca da ilicitude de sua conduta e de agir conforme esse
entendimento, mediante perícia adequada, caso necessário, não bastando a
condição de silvícola para que se conclua por sua irresponsabilidade penal.
Tanto é assim que o Estatuto do Índio determina, no parágrafo único do
art. 56, o regime de cumprimento da pena do índio criminoso, aduzindo
que na aplicação da pena o juiz observará o grau de integração do silvícola,
atenuando a penalidade a esse imposta (BARRETO, 2008, pag. 41).
Por oportuno, registre-se que a atual Carta assegurou ao índio o direito
a reproduzir seus costumes e tradições, abandonando definitivamente o
fantasma da civilização forçada, ao qual o Estado brasileiro lhes impingiu
por séculos. O índio não precisa mais se integrar, se civilizar, a fim de gozar
qualquer direito extensível aos demais membros do povo brasileiro, de
modo que os termos índio integrado e não-integrado, além de desagregador
e preconceituoso, ficaram no passado, não recepcionados pela atual Ordem
Constitucional, não fazendo qualquer sentido sua utilização.
Outra questão de relevo é a prática, por determinados grupos
tribais, de condutas repugnantes aos olhos do direito Pátrio, muito embora
integrantes de um contexto cultural, tais como o infanticídio ou o estupro
de vulneráveis (a partir da presunção de violência existente nas relações
sexuais com menores de 14 anos).

8

Aliás, o Decreto 5.484, de 27 de junho de 1928, que regulava a situação dos índios nascidos em
território nacional, tratava da penalização do índio criminoso, demonstrando sua responsabilidade
criminal aceita pelo Ordenamento Jurídico.
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Analisando a problemática de forma fria e cirúrgica, deixando
de lado valores morais historicamente construídos no bojo da sociedade
em que nos encontramos inseridos, temos que referidas práticas, quando
respaldadas em contextos culturais históricos, encontram-se amparadas
pelo ordenamento jurídico brasileiro, com esteio no artigo 231 da CF, que
assegura às comunidades indígenas o direito de praticar seus costumes9,
crenças e tradições em uma reprodução física e cultural.
Ao assegurar a reprodução cultural dos silvícolas, a Carta
constitucional reconheceu suas práticas culturais e rechaçou qualquer
interferência cultural forçada por parte dos não-índios. Dessa forma, temos
que o direito brasileiro permite, tolera, certas condutas que, fora do contexto
cultural indígena, configuraria crime. Assim, poderíamos concluir que tais
indivíduos estariam acobertados por uma excludente da culpabilidade, o
exercício regular de um direito, afastando, assim, a própria existência do
crime. Da mesma forma que acontece com um aborto praticado em razão
de estupro ou para salvar a vida da gestante.
No entanto, tais conclusões devem ser tomadas com cautelas,
dado que cada caso merece uma análise específica de modo a evitar que
indivíduos mal-intencionados se escudem em normas constitucionais para
praticar atrocidades contra os direitos humanos que a Constituição não
ousou avalizar.
2.3 Do regime de cumprimento de pena
O primeiro diploma legal brasileiro a regular um regime especial de
cumprimento de pena para o indígena criminoso fora o Decreto 5.484, de 27
de junho de 1928, que tratava da situação dos índios nascidos em território
nacional. O referido Decreto fazia distinção entre índios integrados à
sociedade há menos de cinco anos, que possuiriam regramento especial,
dos índios integrados há mais de cinco anos, que se submetiam ao regime
comum, muito embora suas penas devessem ser reduzidas à metade, nunca
se aplicando a prisão celular, a qual deveria ser substituída pela prisão
disciplinar. Mais uma vez nos deparamos com a malsinada integração.
9

Por oportuno, saliente-se que a carta Régia de 09/03/1718, ainda no Império Português, considerava
as nações indígenas fora da Jurisdição da Coroa Portuguesa, o que acabava por reconhecer o direito
interno das comunidades (SANTOS FILHO, 2006, pag. 25).
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Segundo esse regulamento, indígenas integrados há menos de cinco
anos que cometessem crimes seriam recolhidos às colônias correcionais
ou estabelecimentos industriais disciplinares, pelo tempo que o inspetor
entendesse necessário, nunca por mais de cinco anos, institucionalizando
estabelecimentos prisionais especiais para os índios (SOUZA FILHO, 1990,
pag. 159). Carlos Frederico Marés (2008, pag. 112-113) nos esclarece que
essa previsão legal rapidamente se transformou em um instrumento de
opressão e tortura aos indígenas, passando o Serviço de Proteção ao Índio
(SPI), órgão responsável pela política indigenista da época, a controlar com
mão de ferro e duvidosa legitimidade o julgamento e punição dos índios
criminosos, tudo às margens do Poder Judiciário, extra-oficialmente10.
O malfadado Decreto 5.484/28 fora substituído pelo Estatuto do
índio, Lei 6.001/73 de 19 de dezembro de 1973, que da mesma forma que
o seu antecessor estabeleceu um regime especial de cumprimento da pena
para indígena criminoso, sobre o qual nos debruçaremos a seguir, posto
que ainda vigente. Observe que o Decreto 5.484/1928 conviveu com o
atual Código Penal, de 1940, que, entretanto, não o revogou, posto que não
regulou a situação do índio criminoso, permanecendo as disposições penais
do referido Decreto (SOUZA FILHO, 2008, Pag. 112). Existia, apenas, sua
exposição de motivos que tratava o indígena como inimputável.
O Estatuto do índio (Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973), no
parágrafo único de seu artigo 56, prevê um regime especial de semiliberdade
para o indígena que for condenado pelo cometimento de infração criminal,
recomendando, ainda, que a pena seja cumprida em estabelecimento da
FUNAI (Fundação Nacional do Índio), em localidade perto da residência
do criminoso. Saliente-se que o referido dispositivo abre a possibilidade
legal de o silvícola cumprir sua pena em estabelecimento comum, destinado
aos não índios, ao determinar que As penas de reclusão e de detenção serão
cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade.
Repise-se que a previsão legal de um regime de cumprimento de pena
para os indígenas, ainda que mais brando do que o ordinário, demonstra
que a intenção do legislador fora reconhecer a imputabilidade do índio
praticante de infração criminal (BARRETO, 2008, pag. 41). Inclusive,

10

Como exemplo dessas instituições penitenciárias especiais, pode-se citar a Fazenda Guarani, no
Estado de Minas Gerais.
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saliente-se que, ao tratar da punição do silvícola por pratica criminal, em
nenhum momento o Estatuto do Índio exigiu qualquer grau de integração
desse como fator determinante de sua responsabilidade penal.
Considerando que a distinção entre índios isolados, integrados
e em vias de integração, feita pelo artigo 4º da mencionada lei, não fora
recepcionada pela atual Ordem Constitucional, uma vez que se estriba no
paradigma de assimilação cultural e necessária civilização dos indígenas,
temos que o parágrafo único do artigo 56, ao admitir a imputabilidade penal
do índio sem tal exigência, coaduna-se com os ditames constitucionais onde
o índio não precisa se incorporar à cultura dominante para que goze os
mesmos direitos e deveres extensíveis a qualquer cidadão brasileiro.
Dando sequência, o caput do artigo 56 do EI prevê, ainda, uma
atenuante específica destinada a qualquer índio condenado criminalmente,
independentemente da natureza do delito ou de qualquer outra circunstância
que não a condição de índio. A doutrina se divide quanto a aplicação dessa
atenuante, se seria obrigatória, em qualquer caso de réu indígena11, ou
se seria subsidiária, aplicada apenas se não houvesse outro incidente na
espécie. Deixada as polêmicas de lado, muito embora o EI não tenha feito
nenhuma restrição à aplicação dessa atenuante específica, o que conduziria
à sua incidência automática em qualquer condenação criminal de silvícola,
o fato é que sua aplicação acaba por desvirtuar o propósito pretendido pelo
Ordenamento Constitucional Pátrio.
Ao consagrar garantias constitucionais em prol da reprodução física e
cultural dos autóctones, o Constituinte de 88 almejava proteger a diversidade
cultural brasileira, bem como garantir a dignidade humana de grupos étnica
e culturalmente diferenciados da comunidade envolvente, merecedores de
proteção especial a fim de fazer valer em seu favor o princípio da isonomia.
Não quis o legislador conceder vantagens despropositadas, claramente
preconceituosas e sem qualquer ligação com a proteção à identidade cultural
indígena.
Não seria isonômico conceder tratamento diferenciado a indivíduos
que praticaram o mesmo delito apenas por uma condição pessoal de um

11

Carlos Frederico Marés defende que a simples condição de índio faz incidir a atenuante do art. 56 do
EI citando entendimentos contrários (op. cit. 1990, pag. 160). Da mesma forma, A. Gursen Miranda
(1994, pag. 38).
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deles, sem qualquer fundamento racional. O direito penal tutela bens
juridicamente relevantes para a coletividade e quem conscientemente
lesou um desses bens deverá responder criminalmente, desde que reúna os
critérios para tanto: imputabilidade penal, consciência da ilicitude do fato e
possibilidade de se comportar de maneira diversa.
Não temos um direito penal do indivíduo. Um homicida ou um
estuprador, por exemplo, não deve ficar em semiliberdade ou ter sua pena
reduzida simplesmente por ser índio. Antes de tudo, ele cometeu um crime,
lesando bem jurídico relevante, não merecendo qualquer privilégio12.
Obviamente que estamos a falar daquele indígena imputável e consciente
de seu comportamento criminoso, o qual deveria cumprir pena tal qual
qualquer membro do povo brasileiro nas mesmas circunstâncias. Não
atingida a consciência quanto a ilicitude da conduta, aí sim, recairíamos
no erro de proibição onde o próprio crime seria afastado ou a pena
diminuída, por disposição do art. 21 do Código Penal, sendo viável, na
semi-imputabilidade, um regime diferenciado de cumprimento da pena,
cuja fixação levaria em consideração o grau de familiaridade do réu com a
cultura dominante.
2.4 Da intervenção da FUNAI
Com arrimo no Código Civil de 1916 (art. 6, IV e parágrafo único),
que previa a incapacidade civil relativa dos silvícolas, o Estatuto do Índio
estabeleceu o regime tutelar a ser exercido pela União através do órgão
especial de assistência ao índio, antes o SPI, hoje a FUNAI (art. 7, §2 da
Lei 6.001/1973). Esse regime tutelar baseava-se no vetusto paradigma da
assimilação cultural, onde a condição de índio seria algo transitório, fadado à
extinção (SOUTO MAIOR, 2011), já que todo silvícola iria necessariamente
se civilizar, se incorporando à sociedade envolvente, deixando, pois, de ser
índio (FEIJÓ, 2014, pag. 12).
Segundo esse regime tutelar, todos os atos praticados por índios
não integrados deveriam ter a assistência do órgão indigenista13, sob pena

12

13

Vide decisão do STJ neste sentido: RE Nº73.285 –PB, Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, STJ. Julgado em 08
de Nov. de 2005. Ainda: STJ, HC 30.113/MA, Rel. Min. GILSON DIPP, 5T, julgado em 05/10/2004.
Inclusive, o art. 1, parágrafo único, da Lei 5.371, de 05 de dezembro de 1967, que instituiu a FUNAI,
estabelece a competência da Fundação para exercer os poderes de representação ou assistência
jurídica inerentes ao regime tutelar do índio.
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de nulidade do ato praticado (art. 8 da Lei 6.001/1973)14. Essa necessária
intervenção cessaria na medida em que o autóctone fosse se integrando,
cessando com sua completa civilização. Por outro lado, caso demonstrasse
consciência e conhecimento acerca do ato praticado, o silvícola ficaria
liberado dessa assistência necessária (parágrafo único do art. 8).
Pois bem, com respaldo nesses dispositivos legais se fez comum
entre os tribunais pátrios a declaração da nulidade da ação penal movida
contra indígena sem a necessária intervenção da FUNAI, da mesma forma
que negava o pedido de intervenção do órgão quando o índio processado
demonstrasse estar integrado.
Entretanto, conforme já detalhado, a Constituição Federal de 1988
pôs fim ao malfadado paradigma assimilacionista, consolidando a proteção
à diversidade cultural das minorias étnicas, dentre as quais a indígena,
resguardando seu direito fundamental de perpetuar suas tradições e
costumes seculares sem o fantasma da civilização forçada. Com isso, uma
série de transformações se iniciou na esfera do direito indigenista pátrio,
dentre as quais a questão da incapacidade civil indígena.
De fato, com a CF de 88, o índio passa a ostentar sua plena capacidade
para os atos da vida civil, não se fazendo mais necessária a assistência da
FUNAI para integrar eventual incapacidade civil (FEIJÓ, 2014, pag 14). Por
força do art. 23215 da Carta, o índio passa a poder estar em juízo por si
só, caso em que a não intervenção da FUNAI não terá mais o condão de
acarretar a nulidade da ação penal movida contra réu indígena. Por outro
lado, se a assistência da FUNAI não se faz mais necessária, dado a aquisição
da plena capacidade civil do autóctone, o fornecimento de assessoramento
jurídico ao silvícola criminoso se faz um direito subjetivo desse que, em
sendo solicitado, não poderia ser negado sob o argumento de sua integração.
Primeiramente, porque dentre as funções da Fundação temos a
prestação de apoio técnico, por parte de seu órgão especializado, através de
14

15

Lei 6001/1973: Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão
nacional ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.    (...)
§ 2º Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão federal de assistência aos
silvícolas.
Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à
comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente.
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo
em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.
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consultoria e assessoramento para assuntos jurídicos, quando em questão
os interesses dos índios, sejam individuais ou coletivos (art. 11-B, §6 da
Lei 9.028 de 12 de abril de 1995), o que não se confunde com a assistência
processual para fins de integração da incapacidade civil.
Em segundo lugar, porque a classificação de índios integrados, nãointegrados e em vias de integração (art. 4 da Lei 6.001/1973), encontra-se
totalmente ultrapassada em face da atual ordem constitucional, onde não
se objetiva mais a civilização dos aborígenes, mas a sua reprodução física
e cultural, perdendo sentido denominar um índio de integrado ou não
integrado, sendo todos índios16.

3 PROTEÇÃO À IDENTIDADE CULTURAL X SOBERANIA
NACIONAL: A QUESTÃO DO RECONHECIMENTO DO DIREITO
COSTUMEIRO
No atual modelo constitucionalista de Estado ao qual nos
encontramos inseridos, a idéia da coexistência em um mesmo território de
sistemas jurídicos diversos é algo inexoravelmente rechaçado. No Estado
contemporâneo, construiu-se como verdade insofismável a idéia monista de
que o direito é único e onipresente, emanado de uma Carta Constitucional
que paira intangível, inquestionável e soberana sobre todas as regras sociais
de comportamento (SOUZA FILHO, 2008, pag. 117). Entretanto, a realidade
dos diversos países sul-americanos e sua variada rede de etnias indígenas,
com regras de conduta social próprias, parece desmentir essa concepção.
A questão do reconhecimento pelo Estado da existência de um
sistema jurídico entre os povos indígenas é polêmica antiga, que remonta
à época das invasões européias. A verdade é que paralelamente às normas
jurídicas que norteiam nosso ordenamento existe uma infinidade de regras
que organizam e mantém coesas as diversas formações indígenas espalhadas
não só no território brasileiro, mas por toda a América Latina.
Reconhecendo essa realidade, a Coroa portuguesa, em 09 de março de
1718, editou uma Carta Régia que excluía as nações indígenas brasileiras de

16

Confira decisão do supremo neste sentido: Pet 3388, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Tribunal
Pleno, julgado em 19/03/2009, DJe-181.
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sua jurisdição (SANTOS FILHO, 2006, Pag. 24-25), em uma clara, e oficial,
aceitação de validade e aplicabilidade das normas consuetudinárias das
comunidades indígenas. Hodiernamente, a Convenção 169 da Organização
Internacional do trabalho (OIT)17, em seu art. 9, item 1, tem admitido que as
comunidades índias apliquem suas normas sociais de maneira subsidiária,
desde que não se contraponham à ordem jurídica nacional, admitindo a
realidade fática, muito embora não reconheça a existência de um efetivo
direito.
A imposição de um sistema jurídico exógeno à comunidade indígena
contrasta com os preceitos constitucionais, contidos no art. 231, que
asseguram aos índios o direito à sua organização social, usos e costumes,
uma vez que os obriga a seguir regras sociais diversas de seu modelo
tradicional, desconfigurando sua estrutura cultural (FEIJÓ, 2009, pag. 132).
Nesse contexto, interessante dispositivo é o artigo 57 do estatuto do
índio, que prevê a possibilidade da própria comunidade tribal aplicar as
sanções que entender necessárias à disciplina e punição de seus membros,
desde que tais penas não sejam de morte nem possuam caráter infamante
ou cruel, pois do contrário estar-se-ia ferindo as garantias fundamentais
asseguradas na Constituição. É o que a doutrina convencionou chamar de
jurisdição indígena, posto que retira do Estado o jus puniendi quanto aos
delitos praticados entre os membros da comunidade tribal.
De fato, ao reconhecer a legitimidade da comunidade para punir seus
membros faltosos, o EI guarda coerência com as disposições de seu artigo
6º, que prevê o respeita aos costumes internos quando em pauta questões
de sucessões, família e propriedade, revelando a sensibilidade com que
tratou a matéria. Por oportuno, relevante é o conteúdo da Carta de Direitos
do Cidadão, ratificada no México, que recomenda ao poder judiciário dos
países signatários, dentre eles o Brasil, a integração de mecanismos de
solução de conflitos, em conformidade com os direitos consuetudinários
das populações indígenas.
Com efeito, a Carta da República reconhece aos índios sua
organização social, costumes e tradições; nada mais coerente, portanto,
que seja atribuído ao próprio grupo a função de reprimir penalmente os

17

Incorporada ao Ordenamento Pátrio através do Decreto 5.051/2004.
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seus membros, conforme as normas tradicionais da comunidade. Agir o
legislador de outro modo, seria esvaziar o sentido da norma constitucional.
Retirar dos indígenas a possibilidade de punir seus próprios membros
faltosos, conforme seus usos e costumes, é desestruturar seu sistema
cultural, é intervir arbitrariamente nos hábitos da comunidade.
Exemplo clássico da jurisdição indígena é o caso do índio Basílio,
que matou outro indígena pertencente à sua tribo. Após cometer o crime, o
acusado foi julgado pela própria comunidade tribal, recebendo a seguinte
pena: cavar a cova e enterrar o corpo da vítima, ficando em degredo de
sua comunidade e de sua família pelo tempo que a tribo entendesse
suficiente. Submetido o réu ao júri popular, após o pronunciamento de
uma antropóloga18, o representante do Ministério Público requereu sua
absolvição por entender que o índio Basílio já havia cumprido a pena
devida, imposta por sua comunidade, conforme seus costumes e tradições.
Por unanimidade de votos, os jurados agraciaram o acusado com a
exoneração da pena. O problema é que o índio Basílio passou 14 anos preso,
aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri, quando poderia, desde logo,
ter sido reconhecida a competência de seu povo para julgá-lo, nos moldes
do art. 57 do estatuto do índio19.
Apesar da louvável atitude do Parquet em reconhecer a idoneidade da
tribo em punir seus componentes, conforme seus usos e tradições, o fato é
que os tribunais vêm se revelando intolerantes às regras internas dos grupos
tribais, chamando para si a competência de crimes praticados entre índios

18

19

A antropóloga Alesandra Albert esclareceu que, segundo a tradição milenar da etnia Macuxi, a
qual pertencia o réu, um índio que mata outro é submetido a um conselho, formado por indivíduos
de reconhecida autoridade e de grande expressão política, escolhidos pela própria comunidade;
sendo o réu um tuxaua, indivíduo que exerce uma função político-representativa, é costume da
tribo que seja ele julgado perante seus companheiros tuxauas. Quem conta o caso do índio Basílio
com riqueza de detalhes é BARRETO, 2008. p. 119.
Recentemente, o Juiz Aluizio Ferreira Vieira, da Comarca de Bonfim, Roraima, nos autos da
ação penal nº Nº 0090.10.000302-0, Declarou, em sentença proferida em 3 de setembro de 2013,
a incompetência da Justiça Brasileira para processar e julgar o réu Denílson Trindade Douglas,
indígena denunciado por homicídio qualificado, por ter sido este já devidamente julgado e punido
pelos membros de sua comunidade. A íntegra do decisum pode ser visualizada em: Índio Punido
pela Comunidade: Ausência do direito de punir do Estado. Marcelo Semer. Notícia veiculada em 07
de junho de 2014. Dispoível em: <http://blog-sem-juizo.blogspot.com.br/2014/06/indio-punidopela-comunidade-ausencia.html> . Acesso em 29 out. 2014.
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dentro das reservas20, desvirtuando as normas constitucionais de proteção
ao sistema cultural aborígine (FEIJÓ, 2009, Pag. 134).
Existe, inclusive, uma súmula21 do Superior Tribunal de Justiça que
afirma a competência da Justiça Estadual comum para julgar os delitos
praticados por índios ou contra índios, desde que tais delitos não estejam
conexos aos direitos constitucionalmente assegurados aos silvícolas
(relacionados à proteção de suas terras e identidade cultural), quando a
competência será da Justiça Federal, por força do art. 109, IX da CF22.
Exigir do índio que se determine conforme as normas civilizadas,
além de utópico, significa uma afronta direta à Carta Constitucional e sua
proteção à reprodução cultural das comunidades indígenas, tendo em vista
que, em seu art. 231, assegura aos índios o direito a sua organização social,
sua cultura, língua e tradições. Obrigar o autóctone a comportar-se segundo
nossas regras de conduta, máxime quando esteja em sua aldeia, significa
forçá-lo a abandonar seus costumes em detrimento dos nossos, numa clara
inconstitucionalidade23.
Por outro lado, reconhecer legitimidade à comunidade para julgar e
punir seus criminosos, conforme normas costumeiras, cria um problema
insuperável quanto à Soberania do Estado Brasileiro, único detentor do
poder de elaborar normas aplicáveis no território nacional e único com
poderes para dirimir conflitos de natureza criminal, através da atuação do
poder Judiciário, sua função julgadora. Reconhecer a jurisdição indígena,
rompe com um dos baluartes do Estado de Direito: a separação das funções
do Estado, ao permitir, através de ato emanado do Legislativo (lei), que
outra entidade exerça a clássica atividade do Poder Judiciário.
20

21

22
23

Assim já decidiu o STF: HC 81827/MT. 2ª Turma. Relator Min. Maurício Corrêa. Julgamento em:
28/05/2002. DJ 23/08/2002; RE 419528 / PR – PARANÁ. Tribunal Pleno. Relator Min. Marco
Aurélio. Julgamento em : 03/08/2006. DJ DJ 09-03-2007; RHC 85737/PE. 2ª Turma. Relator Min.
Joaquim Barbosa. Julgamento em: 12/12/2006. DJ 30/11/2007; RHC 84308/MA. 1ª Turma. Relator
Min. Sepúlvida Pertence. Julgamento em: 15/12/2005. DJ 24/02/2006; HC 81827/MT. 2ª Turma.
Relator Min. Maurício Corrêa. Julgamento em: 28/05/2002. DJ 23/08/2002.
Súmula 140: Compete à Justiça comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure
como autor ou vítima.
Maiores detalhes quanto à competência para julgar delitos envolvendo indígenas vide FEIJÓ, 2009.
Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, como sempre avançada
em questões envolvendo a condição indígena, reconhece a aplicação do direito costumeiro das
tribos indígenas: TRF 1ª Região. AC 2000.01.00.067444-1/GO, Rel. Des.ª Selene Maria De Almeida.
5ª T. 04/09/2009.
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Poder-se-ia alegar que a utilização da arbitragem consiste também na
solução de conflitos por instituição diversa do Poder Judiciário, estabelecida
por ato do Poder Legislativo (lei) com reconhecida legitimidade e aplicação,
merecendo a jurisdição indígena galgar o mesmo prestígio e reconhecimento.
Contra esse argumento, suscita-se que a arbitragem se volta exclusivamente
para questões patrimoniais e contratuais, na seara dos direitos disponíveis,
enquanto que o artigo 57 do EI autoriza a solução de conflitos envolvendo
direitos indisponíveis, inafastáveis da apreciação do Judiciário.
A questão é delicada. De um lado temos que a própria Constituição
assegurou a reprodução cultural dos índios, abandonando a necessidade de
assimilação e civilização desses, o que deveria excluir qualquer intervenção
exógena na comunidade com fins de imposição cultural (e impor normas
jurídicas externas é uma forma de dominação cultural que a Carta não ousou
avalizar). Por outro lado, a CF não previu expressamente a legitimidade
tribal para aplicar, em matéria penal, suas normas consuetudinárias em
detrimento do Direito oficial, como fez outros Estados Nacionais24, de modo
que poderíamos, inclusive, questionar a recepção das disposições do EI na
Ordem constitucional vigente.
A questão está longe de ser deslindada e, enquanto nossa Suprema
Corte não enfrenta a questão, talvez a melhor opção seja reconhecer
legitimidade à aplicação do direito costumeiro quando o ato praticado pelo
indígena a ser punido esteja afrontando norma consuetudinária, ferindo
as regras de comportamento interno esperadas pela sociedade indígena e,
sobretudo, tenha tal ato sido praticado dentro das terras indígenas ou em
algum contexto da comunidade. O direito costumeiro deve ser reconhecido
quando aplicado pela comunidade dentro de seu território. Veja que o caso
do índio Basílio, relatado supra, demonstra a viabilidade da hipótese.
Deixa-se ao Poder Judiciário o processo, julgamento e punição
daqueles delitos previstos na legislação brasileira oficial, não integrantes da
cultura aborígene ou caso a comunidade não sancione o indivíduo faltoso.

24

A Constituição colombiana autoriza às autoridades dos povos indígenas o exercício da jurisdição
dentro de seus territórios. A Constituição Paraguai de 1992 parece ter encontrado uma solução
conciliatória entre o dilema soberania X direitos indígenas: Previu que nos conflitos jurisdicionais
se levará em conta os direitos consuetudinário dos povos indígenas (SANTOS FILHO, OP. Cit.
2006, pag 52), dessa forma, o Juiz de Direito aplicaria a norma consuetudinária, revestindo-a de
legitimidade.
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Dessa forma, estaríamos assegurando aplicação às normas constitucionais
de proteção à diversidade cultural, o que inexoravelmente aponta para o
respeito às normas costumeiras da comunidade, sem afastar por completo a
atuação do Poder Judiciário.

4 CONCLUSÕES
Tentando deslindar delicadas questões que envolvem o direito
criminal e o indígena, nos debruçamos sobre a legislação histórica nacional
a fim de identificarmos os principais aspectos políticos que influenciaram
o tratamento jurídico conferido ao autóctone desde o Brasil imperial, onde
a compreensão equivocada acerca do culturalmente diferente conduziu à
adoção de medidas muitas vezes aviltantes e desiguais numa clara negação,
porém despropositada, de direitos e dignidade à uma minoria étnica
nacional.
Negava-se a plena capacidade civil e, com isso, a responsabilidade
criminal do indígena, apenas pela sua condição pessoal (de índio) como
se fosse algo objetivamente constatado. Condicionava-se o pleno gozo das
faculdades civil à assimilação do silvícola pela comunhão envolvente, à
civilização, em abandono de seu estilo de vida tradicional. Ou o indivíduo
era um índio, vivendo em primitividade, ou era um perfeito cidadão
brasileiro integrado e aculturado. Não havia um meio termo.
Dessa incapacidade civil decorria, consequentemente, a
inimputabilidade penal. O silvícola não integrado era compreendido como
um doente mental, com desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
de modo a não responder criminalmente pelos seus atos. Entretanto,
normas constantes nos estatutos de regência (Decreto 5.484/28 e depois a
Lei 6.001/73), ao disciplinar regime especial de cumprimento de pena para
o autóctone criminoso, pareciam indicar que a verdadeira vontade nacional
era atribuir plena responsabilidade penal ao índio delinquente.
Com isso, concluímos pela imputabilidade penal do silvícola e
sua plena responsabilidade criminal, afastando qualquer relação entre
diversidade étnica e doença mental, demonstrando que, no máximo, um
indígena que não vive em contato com a sociedade envolvente poderia ser
exonerado de sua responsabilidade criminal quando presente o erro de
proibição, por falta de compreensão acerca da ilicitude de sua conduta, ou
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quando presente qualquer excludente aplicável a qualquer membro do povo
brasileiro.
Enfrentamos, ainda, a questão do reconhecimento, pelo Estado
brasileiro, das normas consuetudinárias dos diversos grupos tribais. Sem
descurar da questão da soberania nacional e da separação dos poderes,
demonstrando que aceitar a aplicação do direito costumeiro das comunidades
significa dar efetividade à vontade constitucional que estruturou um sólido
sistema de proteção à diversidade cultural brasileira, tendo assegurado
inúmeros direitos aos povos indígenas no afã de promover essa reprodução
física e cultural de minorias étnicas. Negar aplicabilidade às normas
consuetudinárias de grupos indígenas é negar sua reprodução cultural,
sua dignidade, fazendo letra morta dos dispositivos constitucionais que
garantiram aos índios a reprodução de suas tradições, religião e costumes.
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A RESSIGNIFICAÇÃO DE CONFLITOS QUE ENVOLVEM A
LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA: MEDIAÇÃO COMO
TÉCNICA ADEQUADA
REPLANTEANDO LOS CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA: MEDIACIÓN COMO
TÉCNICA APROPIADA
Daniela Lima de Almeida1
RESUMO
Este trabalho objetiva analisar a adequação da mediação como meio para a
ressignificação dos conflitos oriundos da manifestação livre da arte. No meio
artístico, os profissionais convivem com uma preocupação que diz respeito ao
dimensionamento das suas criações. Enquanto alguns defendem a total liberdade,
sem qualquer tipo de limitação social ou estatal, outros acreditam haver uma
restrição ética ou moral do trabalho que será apresentado. Nesse sentido, verifica-se
a necessidade da construção de consensos para que seja estabelecido um parâmetro
que auxilie a todos que trabalham no setor e aqueles que são diretamente atingidos
por ele, o público, a sociedade. O artista precisa da convivência com o público, seja
diretamente, seja através de suas obras. É previsível que conflitos oriundos dessa
relação ocorram. O que este trabalho procurou demonstrar é que as técnicas da
mediação podem ser ótimas ferramentas no processo de resolução de conflitos
entre os artistas e seu público, até porque parte-se da presunção de que é interesse
de todos a manutenção dessa relação que é salutar para o desenvolvimento da
sociedade. Afinal, reitera-se que esse não é um tipo de conflito que necessariamente
uma parte tenha que ganhar e a outra tenha que perder, característica dos conflitos
adversariais. Tendo em vista que, de um lado, o artista está exercendo seu direito
fundamental de livre manifestação artística e, do outro, os indivíduos ou grupos
sociais esperam ter suas imagens, honras e posições sociais respeitadas por todos.
Palavras-chave: Conflito. Liberdade de expressão. Mediação.
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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo analizar la idoneidad de la mediación como medio
de replanteamiento de los conflictos derivados de la demostración de arte libre. En el
mundo del arte, los profesionales viven con la preocupación con respecto al diseño
de sus creaciones. Mientras que algunos abogan por la total libertad, sin ningún
tipo de limitación o estado social, otros creen que hay una restricción ética o moral
de los trabajos que se presentarán. En este sentido, hay una necesidad de construir
un consenso para que se establezca un parámetro para ayudar a todos los que
trabajan en la industria, y los que están directamente afectados por ella, el público,
la sociedad. El artista necesita la interacción con el público, ya sea directamente
oa través de sus obras. Se espera que se produzcan conflictos resultantes de esta
relación. Lo que este estudio trata de demostrar es que las técnicas de la mediación
puede ser una gran herramienta en el proceso de resolución de conflictos entre
los artistas y su público, ya que, se parte de la presunción de que es el interés de
todos, el mantenimiento de esta relación Es beneficioso para el desarrollo de
la sociedad. Después de todo, se reitera que este no es un tipo de conflicto que
necesariamente un partido tiene que ganar y el otro tiene que perder, característica
de los conflictos contenciosos. Teniendo en cuenta que, por un lado, el artista está
ejerciendo su derecho fundamental a la libre expresión artística, y por otro, los
individuos o grupos sociales esperan tener sus imágenes, honores y posiciones
sociales respetados por todos.
Palabras clave: Conflicto. Libertad de expresión. Mediación.

INTRODUÇÃO
Este trabalho objetiva analisar a adequação da mediação como meio
para a ressignificação dos conflitos oriundos da manifestação livre da
arte. No meio artístico, os profissionais convivem com uma preocupação
que diz respeito ao dimensionamento das suas criações. Enquanto alguns
defendem a total liberdade, sem qualquer tipo de limitação social ou estatal,
outros acreditam haver uma restrição ética ou moral do trabalho que será
apresentado.
Nesse sentido, verifica-se a necessidade da construção de consensos
para que seja estabelecido um parâmetro que auxilie a todos que trabalham
no setor e aqueles que são diretamente atingidos por ele, o público, a
sociedade.
O contexto que justifica este artigo se dá a partir da pesquisa que
vem sendo desenvolvida pela autora sobre o dimensionamento da liberdade
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de expressão artística. Acredita-se que o bom desenvolvimento de um
trabalho depende da relação que os leitores possam fazer com a realidade,
desenvolvendo a empatia pelo texto e pelas ideias exploradas. Nesse
contexto, esse artigo surge de um insight quando da reflexão sobre a melhor
forma de solução para os conflitos que estavam sendo analisados e tem sua
contextualização firmada na disciplina para o qual é apresentado.
Nos casos analisados na pesquisa comentada alhures, verificou-se
como insuficiente a intervenção do poder judiciário para a busca de solução
nas lides que envolviam colisões de direitos fundamentais e que tinham de
um lado o exercício do direito de livre manifestação artística.
Ao longo do trabalho será apresentado o tipo de conflito analisado,
suas características e adequabilidade para serem abordados com o uso
da mediação. Os princípios da mediação e as técnicas utilizadas para a
construção de consensos podem ser ferramentas de grande utilidade para a
busca de melhores meios de solução nas situações apresentadas.
Dessa forma, verifica-se a possibilidade de proporcionar uma situação
em que as pessoas possam encontrar o que realmente estão procurando, a
partir do reconhecimento de que, em diversas situações, elas são as mais
aptas para formarem a solução verdadeiramente adequada, ressignificando
os conflitos que vivenciam.

1 LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA
A liberdade de expressão artística, que é um direito fundamental,
vem sendo comumente debatida e questionada no Brasil nos últimos anos.
Seu exercício tem gerado inúmeras controvérsias acerca dos impactos e das
cautelas que lhes cercam – ou deveriam cercar. Ela possui fundamentos na
essência lúdica do ser humano e na possibilidade de expressar-se por meio
de uma criação de arte, como na música, dança, teatro, pintura, escultura,
apresentações humorísticas, entre outras (RIMOLI, 1992).
Ressalta-se que, no atual contexto constitucional brasileiro, a
liberdade de expressão e manifestação ganha inquestionável coloração de
direito fundamental. E é sob essa perspectiva que se deve analisar a temática
central deste trabalho.
Na vigente Constituição brasileira, a liberdade de expressão artística
está prevista no art. 5º, IX: “é livre a expressão da atividade intelectual,
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artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou
licença”. Além disso, há previsão da liberdade de expressão no art. 11 da
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 17892 e na Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 19483. Além desses documentos, a
Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 – Pacto de San Jose
da Costa Rica4, também o prevê de forma expressa.
Entretanto, muitos sujeitos que se valem desse direito para demarcar
pensamentos filosóficos, posições político-partidárias, preferências
esportivas, orientações sexuais, tendo de outro lado, pessoas que, por
identificarem no conteúdo desse exercício alguma mensagem – generalizada
ou não – ofensiva, clamam pela limitação dessa liberdade ou por uma
repressão ao seu abuso, principalmente quando se sentem vítimas de
investidas de caráter vexatório.
Como afirma Novais (2006), o mundo dos direitos fundamentais é
muito mais complexo e menos inclinado a conclusões simples e absolutas
do que se poderia erroneamente supor. Sabe-se que, em tese, o ordenamento
jurídico é harmônico e suas normas são complementares. Entretanto, na
análise das situações concretas, algumas, em determinadas situações,
sofrem esvaziamento em decorrência de preponderância de outras. Por isso
a necessidade de atuação na busca desse equilíbrio essencial.
Ademais, a doutrina repete de forma corriqueira que nenhum direito
disposto na Constituição deve ser considerado de forma absoluta, já que
encontra diversos limites na convivência com os demais direitos individuais
e coletivos, os quais são exercidos pela sociedade na busca do espaço de
cada um (MELO, 2009).
Partindo-se, então, da ideia de que a liberdade de expressão, tal qual
se apresenta nas declarações internacionais e documentos constitucionais

2

3

4

Art. 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem.
Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos
abusos desta liberdade nos termos previstos na lei.
Artigo XIX - Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a
liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias
por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão: 1. Toda pessoa tem o direito à liberdade
de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir
informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por
escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. [grifo nosso].
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acima citados, em todas as suas vertentes, é um princípio e não uma regra,
não deve ser considerada de forma absoluta, isto é, está ela sujeita a sofrer
restrições em busca de sua harmonização com outros princípios igualmente
fundamentais.
A liberdade de expressão artística, como direito fundamental,
faz parte da estrutura de um regime democrático. A arte é uma forma
de expressão e de cultura do povo, e deve ser estimulada por favorecer o
crescimento e a elevação individual e, principalmente, a coletiva, pois ela
identifica, memoriza e cria vínculos essenciais para a manutenção da vida
em sociedade. Nesse diapasão, faz-se necessário ter conhecimento sobre o
passado, pois ele reverbera sobre o presente e sobre o futuro, sendo a arte
uma expressão dos direitos culturais.
Nesse sentido, apresentam-se conceitos de mediação como adequados
para determinados conflitos que envolvem esse direito, na busca de alterar o
significado do conflito para alcançar as diversas possibilidades oriundas de
seu aprofundamento.

2 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
Sabe-se que a vida social é harmônica, na maioria das vezes, porque
os sujeitos agem limitando sua liberdade para garantir e respeitar a liberdade
dos demais. Todas as teorias que visam explicar a formação da sociedade
convergem para um pensamento comum de que “os homens lutam entre si.
E sobre esse fato cada um dos filósofos constrói uma solução ou enuncia um
problema, mas a inquietude unânime refere-se ao dilema posto a princípio:
como chegar à convivência” (CALMON, 2008, p. 20).
Dessa forma, temos que a harmonia é a regra na sociedade, o conflito
é a exceção e representa um desequilíbrio que pode perpetuar-se ou ser
resolvido (CALMON, 2008). Entretanto, o conflito não deve ser visto
como algo negativo, pois é próprio dos processos evolutivos e ultrapassa as
questões individuais, possuindo um plano coletivo, social.
Outro ponto relevante nesse debate diz respeito à busca pela paz social.
Sales (2012) ressalta que para alcançar a paz social é necessário efetivar os
direitos fundamentais. Nesse sentido, as ações públicas precisam valorizar
as iniciativas que conduzem à pacificação, valorizando o ser humano,
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garantindo-lhe formas de participar da transformação de sua própria vida,
o que gera sentimento de inclusão e responsabilidade.
Segundo Calmon (2008), os mecanismos que buscam alcançar uma
solução mais apropriada às vezes são simples, às vezes complexos, às vezes
funcionam só com a participação dos envolvidos, às vezes precisam da
colaboração de um terceiro. O terceiro tem o objetivo de incentivar, auxiliar
e facilitar o diálogo. Os mecanismos que podem ser utilizados são diversos,
considerados como portas que se abrem para a solução dos conflitos, e são
fruto da própria natureza humana, possuindo variáveis como os desejos, os
interesses e as reações das pessoas.
Dentre esses mecanismos, apresenta-se a mediação, a qual é um
processo não-adversarial de resolução de controvérsias. É um mecanismo
de solução de conflitos que pode acontecer junto ou independente do
poder judiciário. A ideia é provocar a transformação dos conflitos que
sempre ocorrem, e devem ser encarados como naturais para que as pessoas
aprendam a lidar com eles.
Demarchi (2008) afirma que se deve identificar a possibilidade de
as partes atuarem conjuntamente para buscar a solução do problema, de
modo que o resultado seja, de alguma forma, satisfatório para todos. Assim,
prevalece a cooperação e não a competição, buscando os métodos não
adversariais de solução de conflito, o que possibilita uma análise de todas as
questões envolvidas e a busca da solução através do diálogo.
Segundo Sales (2012), no Brasil, apenas nos últimos 10 anos, o tema
da mediação, como mecanismo adequado de solução de controvérsias,
vem sendo mais fortemente desenvolvido. Nos Estados Unidos, a chamada
mediação facilitativa ou baseada em interesses (que no Brasil recebe o nome
apenas de mediação), reconhece que as avaliações jurídicas nem sempre são
necessárias, apontando para uma análise do conflito e buscando os interesses
escondidos como um aspecto principal que deve ser observado. Ressalta-se
que o estudo dos mecanismos adequados para a composição do conflito é
indispensável para derrubar as barreiras e preconceitos sobre o tema.
Segundo Braga Neto (2003), a mediação busca maior pacificação dos
conflitos, de forma que se abre a possibilidade de os indivíduos exercerem
sua cidadania plena, estando capacitados para resolver suas próprias
controvérsias. Já a conciliação é recomendada para conflitos em que não
existe inter-relação significativa e contínua entre as partes e o objeto da
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disputa é apenas material, de modo que é possível que as partes criem um
acordo de forma imediata, dando fim à controvérsia.
Ainda sobre o conceito de mediação, no Brasil pode-se verificar
como sendo:
(...) mecanismo de solução de conflitos, no qual um terceiro
imparcial e com capacitação adequada facilita a comunicação
entre as partes, sem propor ou sugerir, possibilitando o diálogo
participativo, efetivo e pacífico, permitindo-se a construção de
uma solução satisfatória pelas próprias partes (SALES, 2012).

Uma técnica norte-americana bastante interessante diz respeito
à mediação com base no entendimento, em que se prioriza o interesse
profundo das partes. Assim, para encontrar uma solução com base no
entendimento, as pessoas precisam compreender o que é importante para
elas e para o outro envolvido no conflito, na busca de soluções que sejam
satisfatórias para ambas (SALES, 2012).
Sobre a priorização dos interesses e não da posição, são ressaltadas
as colocações de Fischer (2010) ao defender que quanto mais se concentra
atenção às posições, menor é o interesse em resolver as questões fundamentais
entre as partes, as chances de um acordo diminuem e não se encontra uma
solução para satisfazer os legítimos interesses das partes envolvidas. Quando
os esforços deveriam ser direcionados para um trabalho lado-a-lado dos
participantes e não um ataque mútuo, sendo essencial separar as pessoas
dos problemas.
Fato importante é que, no procedimento de mediação, as partes
mantêm com elas o controle sobre o resultado da demanda e ainda
compartilham a responsabilidade pela existência de uma solução. Assim,
proporciona a possibilidade de continuidade da relação entre as partes
conflitantes (CALMON, 2008).
Assim, para Calmon (2008, p. 119), a mediação é um mecanismo em
que ocorre a “intervenção de um terceiro imparcial e neutro, sem qualquer
poder de decisão, para ajudar os envolvidos em um conflito a alcançar
voluntariamente uma solução mutuamente aceitável”.
Segundo Demarchi (2008), havendo preponderância de aspectos
interpessoais, o meio ideal de resolução de controvérsias é a mediação, já
que nesse método privilegia-se a pacificação social, onde o mediador atua
na condução das partes a um estado de cooperação.
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Lembre-se, ainda, que a mediação incentiva o diálogo, a cooperação
e o respeito entre as pessoas, resgatando a comunicação e demonstrando a
possibilidade de solução consensual do conflito. A construção do consenso
surge nesse diálogo, com ênfase na responsabilidade das partes para que
a solução encontrada seja realmente aplicada. Quando as pessoas se veem
capazes de decidir o seu próprio destino, elas se sentem valorizadas e
incluídas (SALES, 2010).
Nesse contexto, a teoria da transformação do conflito é bastante
relevante para a abordagem que está sendo apresentada no presente
trabalho. Quando fica claro que o conflito representa mais do que mostra
inicialmente, verifica-se sua complexidade. Transformar o conflito é um
objetivo baseado na proposta de que os fatos podem ser observados de
várias lentes. Assim, é necessário compreender o conflito além do âmbito
individual, a fim de se alcançar uma perspectiva social (SALES, 2010).
Busca-se o padrão das relações que dão contorno ao conflito,
avaliando-se com profundidade a situação vivida. Em um ponto mais
avançado, encontra-se um “marco de convergência com o qual se possa
criar uma plataforma de atuação para se discutirem o conteúdo, o contexto
e as estruturas das relações de forma cooperativa. Nesse ponto as pessoas
podem iniciar a busca de respostas ou soluções criativas” (SALES, 2010, p.
12).
A mediação é uma forma de empoderamento que permite a
descoberta da possibilidade pessoal de resolução de conflitos. Nesse sentido,
a abordagem do mediador é diferenciada, ele estimula a comunicação, ouve,
entende e valoriza as partes envolvidas. Normalmente o conflito apresenta
um elemento aparente e outro real e a objetivação do problema pode
transformar o negativo em positivo. Por isso, há necessidade de técnicas de
negociação em seu sentido amplo. Afinal, como afirma Motomura (2014),
“o grande desafio para os líderes é trazer o invisível para a mesa de decisão
e para o dia-a-dia das pessoas”.
Uma das barreiras da negociação, encontrada também nos casos
que serão alhures relatados, que ocorre dentro do processo de resolução,
é aprender a lidar com as emoções. Esse processo envolve a necessidade de
uma postura diferenciada e consciente das partes. As pessoas envolvidas na
negociação precisam compactuar com o que vai ser decidido. E, apesar das
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divergências, é preciso parceria e colaboração na busca para criar e alcançar
uma solução.
Após essas breves apresentações sobre o que seria a mediação
e a apresentação de sucintas características, apresentar-se-á alguns
casos concretos, em que se verificou que a solução proferida pelo meio
convencional – poder judiciário – transformou uma parte em perdedora
e outra em vencedora, o que pareceu insuficiente para a profundidade das
questões que foram levantadas.
Lembre-se que, como afirma Sales (2010), na mediação a proposta
é fazer com que todos os lados ganhem, buscando-se um sentimento de
mútua satisfação. Ao se discutir os interesses e os valores, seria possível
encontrar pontos de convergência entre as diferenças relatadas, como pode
ser verificado a seguir.

3 BREVES APRESENTAÇÕES DE CASOS
Serão apresentados dois casos concretos que fomentam a discussão
sobre o dimensionamento da liberdade de expressão artística, a possibilidade
de colisão entre direitos fundamentais e a sugestão de utilização dos
princípios da mediação para o alcance da solução mais adequada.
3.1 Música “Tapinha”: a solução encontrada e uma proposta com o olhar da
mediação
No primeiro caso apresentado, o Ministério Público Federal e a
Themis – Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, Organização NãoGovernamental (ONG), ajuizaram uma Ação Civil Pública em face da
Gravadora Sony Music Entertainment (Brasil) Indústria e Comércio Ltda.,
da Furação 2000 Produções Artísticas Ltda. e da União.
Por meio de uma Ação Civil Pública, as letras de duas canções de funk,
“Tapinha” e “Tapa na Cara”, foram levadas ao crivo do Poder Judiciário, que
chegou a reprimir a expressão de uma delas, intitulada “Tapinha”.
No processo citado, ocorreu a condenação da produtora da canção,
em decisão de primeiro grau da Justiça Federal, que foi revertida, porém,
com posterior absolvição, recentemente (em julho de 2013), no Tribunal
Federal da 4º Região. A competência jurisdicional federal foi reconhecida,
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ademais, porque se fundamentava a pretensão inicial na violação de um
Tratado Internacional.
Em resumo, os pedidos iniciais foram: 1. A condenação da gravadora
Sony e da produtora Furação 2000 ao pagamento de indenização por dano
moral difuso, em razão do lançamento das músicas, respectivamente,
“Tapa na Cara” e “Tapinha”; 2. A condenação da União ao cumprimento
do disposto no artigo 8º, g, da Convenção de Belém do Pará, para que
promovesse a inclusão, nos contratos de concessão de exploração dos meios
de comunicação, de cláusulas específicas que importem em observância
dos parâmetros de erradicação da violência e promoção da dignidade da
mulher; e para elaborar, através de órgão competente, e encaminhar, a todas
as gravadoras de CD e aos meios de comunicação televisivos e radiofônicos,
diretrizes adequadas de difusão que contribuam para a erradicação da
violência contra a mulher, em todas as suas formas, além do realce da
dignidade feminina.
A petição baseou-se na assertiva de que há forte influência das músicas
na realidade social, que, nesse caso, induz à consequente banalização da
violência, e que a divulgação das citadas letras seria contrária à Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher
– Convenção de Belém do Pará. Sustentavam os autores que, no conteúdo
lírico das canções, existia uma situação de banalização da violência contra
a mulher, além da transmissão de visão preconceituosa contra a imagem da
pessoa feminina e seu papel social.
O juiz federal, ao prolatar a sentença, em 19 de fevereiro de 2008,
entendeu configurado o dano moral coletivo a partir da letra da música
“Tapinha”, que considerava uma banalização da violência contra as mulheres,
arbitrando a condenação em pagamento de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), revertidos em favor do Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos.
Da decisão, entretanto, houve recurso. O acórdão da apelação provida
foi proferido pela 4ª Turma do Tribunal Federal da 4ª Região, em 02 de
julho de 2013. Não houve unanimidade na decisão, inclusive, sendo vencido
o relator. A decisão colegiada apresentou-se sob a justificativa de que a
atuação censória do Estado sobre as atividades culturais e econômicas para
a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, inclusive no combate à
violência doméstica contra a mulher, não pode ser exercida apenas levando
em conta, em abstrato, os princípios constitucionais que foram enaltecidos,
sem se atentar para a particularidade do fato.
A RESSIGNIFICAÇÃO DE CONFLITOS QUE ENVOLVEM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA:
MEDIAÇÃO COMO TÉCNICA ADEQUADA

| 849

Segundo o acórdão, seria inquestionável a reprovabilidade de
qualquer manifestação artística que incite ou estimule a violência contra a
mulher. Ocorreu que, para a maioria dos magistrados, tal conduta não foi
identificada a partir da letra da música indicada. Alegou-se, ainda, de forma
direta, que não foi produzida, no curso do processo original, prova pericial
antropológica, sociológica, psicológica ou política para demonstrar que
efetivamente houve incitação à agressão contra a mulher ou contribuição
efetiva para violência no âmbito doméstico ou familiar. Tratou a decisão,
ademais, de enaltecer a liberdade de expressão e o exercício da atividade
econômica. Absolveram-se os réus, do processo inicial, do pagamento da
indenização.
Por que a mediação seria mais adequada?
A busca pela responsabilização civil do artista ou produtor musical
que divulga uma canção cuja letra teria o potencial de denegrir a imagem
feminina, incitando alguma forma de violência contra a mulher, revela um
conflito latente entre a liberdade de expressão artística, de um lado, e, do
outro, a isonomia de gêneros, enquanto expressão da dignidade feminina.
De modo que, o que se verifica como real interesse da parte autora
nesse processo não era o ganho pecuniário, que na verdade seria revertido
para o Fundo de Direitos Difusos, a questão ia bem além e, por isso,
provavelmente o Poder Judiciário seja realmente insuficiente para solucionar
o conflito latente. Como, pela última decisão, demonstrou ser.
Os princípios da mediação, ao serem aplicados no caso concreto,
possibilitariam que as partes realizassem uma reflexão mais profunda sobre
os pontos de interesse de cada uma, buscando compreender a posição e,
principalmente, o interesse da outra parte, para que uma solução realmente
adequada pudesse ser encontrada.
3.2 Piada do comediante Rafinha Bastos: a solução encontrada e uma
proposta com o olhar da mediação
No segundo caso aqui apresentado, a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de São Paulo – APAE SP ingressou com uma Ação
Civil Pública em face de Rafael Bastos Hocsman, humorista brasileiro,
nacionalmente conhecido por Rafinha Bastos, o qual foi protagonista de

850 |

Daniela Lima de Almeida

um show de stand-up comedy5 sob o título “A Arte do Insulto”, apresentado
em diversas cidades do País e comercializado em DVD.
Na referida apresentação, o humorista expõe, em dois momentos
de sua fala, “brincadeiras” consideradas ofensivas por parte da APAE-SP,
entendendo que houve extrapolação dos limites da liberdade artística por
ter saído de cena a arte e restando apenas puro insulto à honra e imagem de
pessoas com deficiência mental. Além de alegarem que houve ofensa direta
à dignidade de todos que suportam a realidade de serem acometidos por
deficiência de qualquer natureza.
A Associação pede que Rafinha Bastos se abstenha de vender, dispor
à venda ou fazer circular por qualquer meio ou forma o DVD que traz o
show “A Arte do Insulto” ou, alternativamente, que retire menção feita à
APAE e às pessoas com deficiência mental do referido material. Requer
ainda que a ordem seja estendida para shows e apresentações do humorista,
de maneira que não possam contemplar a associação autora ou pessoas com
deficiência mental em suas piadas ofensivas. E por fim, a condenação do
réu ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados à imagem da
associação, além do valor de R$ 10.000,00 a cada associado que venha a se
habilitar nos autos, e de uma quantia a ser destinada ao Fundo de Direitos
Difusos (FDD).
Na contestação, a defesa baseou-se no fato de que o humor desfruta
de proteção constitucional e que não pode se sujeitar à censura ou repressão.
Enfatizando-se que as piadas não refletem a opinião pessoal do humorista e
que têm como único objetivo divertir (animus jocandi).
Em sentença, o magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais
e revogou a liminar anteriormente concedida. Em síntese, para o juiz, uma
manifestação humorística distingue-se de opinião, sendo absolutamente
inadequado interpretar uma piada no seu sentido literal e, em diversos
casos, o humor pode se configurar como excludente de responsabilidade,
uma vez que, para o magistrado, “atribuir ao Poder Judiciário a função de
julgar uma piada é um verdadeiro nonsense”, defendendo expressamente
5

O termo em inglês, possivelmente traduzido para o Brasil como “comédia em pé” se refere a um
espetáculo de humor apresentado por apenas um comediante, frequentemente sem acessórios ou
cenário específico, onde não há a caracterização de um personagem. O comediante divide sua fala,
normalmente em tópicos, a partir de um tema determinado e reproduz seu texto que em regra é
autoral.
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que “uma piada é, afinal, apenas uma piada”. Assim sendo, garantiu ao réu
a liberdade de manifestação do pensamento, da expressão da atividade
artística e o livre exercício da profissão.
Por que a mediação seria mais adequada?
Mais uma vez verifica-se a incapacidade do Poder Judiciário para a
resolução de um conflito latente na sociedade e que busca mais do que uma
decisão de cunho pecuniário poderia oferecer.
Fica claro que os interesses da Associação autora vão para muito
além da indenização. A APAE-SP ingressou com a ação judicial para exigir
respeito e não-discriminação, circunstâncias que provavelmente poderiam
ser melhor desenvolvidas com os princípios da mediação na busca de uma
discussão profunda com o requerido, já que um dos argumentos da sua
defesa estava no fato de que as piadas do humorista não refletiam suas ideias.
A insuficiência da decisão apresenta uma aparente solução, que não
provoca nenhuma transformação do conflito, nenhuma ressignificação,
nenhum entendimento mútuo. Todas essas questões são extremamente
importantes para a construção de uma sociedade mais harmônica e capaz
de se relacionar com os interesses dos seus cidadãos.
3.3 A mediação e os conflitos envolvendo a liberdade de expressão artística
Aqui não se defende que em qualquer tipo de conflito envolvendo
a liberdade de expressão artística devem ser aplicados os princípios da
mediação. É preciso verificar que algumas circunstâncias são indicadas para
a decisão ser tomada pelo poder judiciário, que visa equilibrar questões com
características específicas.
Por exemplo, circunstâncias em que está presente a má-fé de uma
ou ambas as partes, ou quando a desigualdade entre elas desfavoreça a
construção de um diálogo, não são as mais adequadas para a mediação.
Por isso, é essencial a presença de um mediador capacitado para identificar
quando o conflito permite a utilização da mediação e quando o problema
deve de fato ser resolvido por outro meio.
Ocorre que, em muitos casos, os conflitos que envolvem direitos
fundamentais possuem duas partes que estão exercendo seus direitos e,
em um primeiro momento, não compreendem a atuação do outro como
legítima, por não entender os seus interesses. Nesses casos, é essencial
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ter foco no futuro e na possibilidade de estabelecer um consenso sobre a
necessidade de respeito aos direitos fundamentais dos outros indivíduos no
exercício de tal direito.
Nos casos relatados acima, o que se analisa é que, por trás do pedido
de indenização, está a necessidade, dos representantes daquele grupo que
se sentiu ofendido, de reafirmar seu lugar na sociedade e buscar que o
tratamento oferecido aos cidadãos seja igualitário, não degradante e não
discriminador.
E, do lado do artista, muitas vezes, há a extrapolação do direito de
manifestação com a ofensa a uma pessoa ou a um determinado grupo, que
busca ser justificado pela naturalidade com que, infelizmente, a sociedade
reproduz os estereótipos pejorativos, ocorrendo uma falta de percepção do
artista de que ele é um formador de opinião e, por isso, tem responsabilidade
social sobre o que produz e reproduz.
Entretanto, em muitas situações, não é interessante para o artista ser
reconhecido como alguém que apoia discursos ofensivos contra grupos
vulneráveis da sociedade. E, por isso, defende-se que o diálogo estruturador
da mediação pode colaborar com a busca de soluções que construam um
consenso para práticas transformativas de longo prazo, as quais envolvem
condutas humanas expostas perante a sociedade. Assim, é necessário
explorar as possibilidades, trabalhando juntos e reconhecendo as diferenças.
Afinal, como lembra Warat (2004), a mediação vai além da dimensão
de resolução não adversarial de disputas jurídicas, pois possui encontros
que são sustentavelmente exitosos, como a estratégia educativa, como a
realização política da cidadania, dos direitos humanos e da democracia.
Lembre-se que os conflitos que envolvem os limites da liberdade de
expressão artística são referentes a toda uma classe. Inclusive, já ocorreram
movimentos na tentativa da criação de um Código de Ética da Classe
Artística que pudesse servir de parâmetro para a atuação desse segmento.
Nesse diapasão, é possível sugerir, inclusive, a técnica da construção de
consensos para os conflitos que envolvem a liberdade de expressão artística.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das discussões apresentadas até aqui, ressalta-se a ideia de
que a forma mais fácil de acabar com um conflito nem sempre é a forma
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mais adequada de solucioná-lo. Comumente, as pessoas verificam no poder
judiciário o único, ou último meio para verem suas pretensões atingidas.
Entretanto, em muitos casos, o que se busca é mais do que uma decisão
judicial pode oferecer.
Nos dois casos apresentados, as partes autoras dos processos
buscavam, em suma, respeito àqueles que estavam representando (mulheres,
no primeiro caso e portadores de deficiência, no segundo). As duas decisões
entenderam que os artistas não deveriam ser responsabilizados, como fora
relatado nos casos. E, pronto! Nada foi criado, transformado, modificado,
ressignificado... Muitos resultados poderiam ter ocorrido se as técnicas da
mediação fossem aplicadas a casos como esses.
Assim, defende-se que a mediação constituiria o meio adequado de
colaboração para a transformação dos problemas tratados. Seria necessário
buscar a criação de vínculos de tolerância e ressignificações dos atos. A
solução desses conflitos é mais que jurídica, é necessário buscar outros
valores.
O artista precisa da convivência com o público, seja diretamente,
seja através de suas obras. É previsível que conflitos oriundos dessa relação
ocorram. O que este trabalho procurou demonstrar foi que as técnicas
da mediação podem ser ótimas ferramentas no processo de resolução de
conflitos, entre os artistas e seu público, até porque parte-se da presunção
de que é interesse de todos a manutenção dessa relação que é salutar para o
desenvolvimento da sociedade.
Afinal, reitera-se que esse não é um tipo de conflito que
necessariamente uma parte tenha que ganhar e a outra tenha que perder,
característica dos conflitos adversariais. Tendo em vista que, de um lado,
o artista está exercendo seu direito fundamental de livre manifestação
artística, e, do outro, os indivíduos ou grupos sociais esperam ter suas
imagens, honras e posições sociais respeitadas por todos.
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INFLUÊNCIA DOS CONDICIONAMENTOS CULTURAIS NA
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
INFLUENCE OF CULTURAL RESTRICTIONS ON HUMAN RIGHTS
EFFECTIVENESS
Marcus Pinto Aguiar1
RESUMO
O presente trabalho procura contribuir com a pesquisa em torno da efetivação
dos direitos humanos a partir de um contexto de universalização de mecanismos
internacionais e de produção normativa para proteger e promover a pessoa
humana, frente às inúmeras realidades de sua cotidianidade que estão em conflito
com a valorização de sua dignidade humana e que se dá geralmente pela violação
de seus direitos humanos fundamentais. Apesar das estruturas institucionais e dos
sistemas normativos, quer no âmbito internacional, quer nacional, percebe-se que
estes não têm atuado com a eficácia necessária para garantir os bens materiais e
imateriais de forma igualitária e adequados à realização autônoma dos diversos
planos de vidas humanos. O trabalho se justifica por apresentar a importância
dos elementos culturais em sua diversidade de expressões que podem condicionar
as estruturas mentais humanas de forma negativa, a partir de uma cultura de
exacerbação individualista e concorrencial, ou positivamente, por meio da
difusão de um espírito de fraternidade prenhe de valores que fomentem o respeito
e o cuidado pelo outro. Dessa forma, a produção normativa está condicionada,
individual e coletivamente, pelas expressões culturais acolhidas no contexto
social, influenciando decididamente na eficácia do processo de efetivação dos
direitos humanos. A pesquisa bibliografia aqui realizada entende a importância
do direito internacional dos direitos humanos e sua carga valorativa humanista,
mas conclui pela impossibilidade de alcançar por si mesmo o ideal de uma vida
digna para todos, fazendo-se necessárias medidas de fortalecimento dos processos
de ensino e educação voltados para a conscientização de que os direitos humanos
são instrumentos de luta para ações humanas concretas de valorização da pessoa
humana.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Diversidade Cultural. Espírito de Fraternidade.
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ABSTRACT
This paper seeks to contribute to the research on the realization of human rights
from an universal context of international mechanisms and normative production
to protect and promote the human person, in the face of numerous realities of their
daily lives that are in conflict with the enhancement of human dignity and that
usually occurs through the violation of their fundamental human rights. Despite
institutional structures and regulatory systems, whether in international level, or
national one, it is clear that they have not acted with the necessary effectiveness
to ensure the tangible and intangible assets, equally and appropriately, to the
autonomous conduct of the various plans of human lives. The work is justified
by presenting the importance of cultural elements in its diversity of expressions
that can condition the human metal structures negatively, from an individualistic
and competitive exacerbation of culture, or positively, by creating a spirit of
brotherhood full of values that promote respect and care for each other. Thus, the
normative production is conditioned, individually and collectively, by cultural
expressions accepted in the social context, decisively influencing the effectiveness
of human rights fulfillment process. The bibliographical research conducted here
understands the importance of international human rights law and its humanist
evaluative load, but concluded that it is impossible to reach by himself the ideal of a
dignified life for all, making himself necessary measures to strengthen educational
and teaching processes aimed at the realization that human rights are instruments
to flight for concrete human actions appreciation of the human person.
Keywords: Human Rights. Cultural Diversity. Spirit of Brotherhood.

INTRODUÇÃO
Os movimentos de universalização dos direitos humanos,
especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, trouxeram esperanças
quanto à possibilidade de alcançar, para cada uma das pessoas humanas
do planeta, uma vida que pudesse ser reconhecida por todos como digna
de um ser humano, isto é, dotada de condições materiais e imateriais
adequadas ao desenvolvimento das capacidades humanas, de forma a lhes
dar a autonomia necessária para desenvolver e efetivar seus projetos de vida.
Entretanto, diante da realidade concreta que se mostra no mundo
atualmente, percebe-se que os direitos humanos não foram capazes de dar
a todos as mesmas condições básicas para a promoção de uma existência
digna. Assim, o trabalho busca encontrar instrumentos adequados para
alcançar maior eficácia na efetivação desses direitos por meio dos sistemas
de proteção e promoção que lhes resguardam.
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Assim, a pesquisa mostra inicialmente que a diversificação do conceito
de direitos humanos e que dificuldades políticas e econômicas postas
pelos Estados e organizações particulares, enfraquecem os movimentos
de concretização dos mesmos, ensejando uma análise de alguns elementos
cruciais para a superação destas barreiras.
Dessa forma, entendendo a cultura como um elemento da formação
individual e social da pessoa humana, o trabalho aponta para a busca de
se compreender melhor os modos de difusão cultural e sua capacidade de
afetar tanto o conteúdo da produção normativa como as ações voltadas para
a valorização da pessoa humana por meio de tais direitos.
Lembra ainda a pesquisa, a importância da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, de 1948, no esclarecimento acerca da necessidade
de se valorizar não apenas os direitos humanos, mas também, seus deveres
correlatos, e aqui, especialmente, o dever de agir em prol do outro, a partir
de um espírito de fraternidade que leve cada um a reconhecer que nossos
projetos de vida estão intrinsecamente unidos.
Nesse sentido, utilizando-se de pesquisa bibliográfica acerca do
direito internacional dos direitos humanos, antropologia e sociologia,
chama a atenção para a responsabilidade que cada indivíduo tem pelo
outro e pela comunidade, no seio da qual desenvolve sua personalidade
e potencialidades. Mas, para tanto, é necessário superar o Zeitgeist –
Espírito do Tempo - contemporâneo, prenhe de valores que exacerbam o
individualismo e o dinheiro, por meio da difusão de valores humanistas
de respeito e cuidado com o outro, próprio do espírito de fraternidade
proposto pela Declaração Universal de 1948, como anteriormente referido.
Assim, o presente trabalho se justifica pelo alerta aos condicionamentos
culturais e as possibilidade de superá-los por meio do ensino e da educação
que possam difundir valores capazes de produzir e reproduzir as condições
materiais e imateriais próprias de uma existência humana digna nesse
mundo.

1 DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTO CULTURAL
Entre as questões que se referem aos direitos humanos, que
polemizam os estudos acerca de sua teoria e prática, estão as que tratam
dos esforços de fundamentação e efetivação, uma vez que a teorização de
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tais direitos não pode prescindir da busca para alcançar as condições de
obtenção dos recursos necessários para a proteção e promoção da dignidade
da pessoa humana, na realidade concreta da vida, isto é, teorizar direitos
humanos não é apenas uma aproximação explicativa da prática, ela é criada
principalmente para interferir na vida humana.
Não há dúvidas da importância dos direitos humanos para o mundo
contemporâneo e que a tentativa de compreendê-los e efetivá-los tem sido
uma tarefa hercúlea, para a qual muitos têm se empenhado ao longo da
história, especialmente, a partir do século XIX, para se ficar apenas no
recorte temporal mais claro para este trabalho.
Da mesma forma, a efetividade dos direitos no contexto de vida das
pessoas precisa ser adequadamente problematizada para que não se criem
perspectivas idealistas que sirvam apenas para a manipulação ideológica da
maior parte da população mundial, quer incluídos, quer excluídos, dos bens
necessários para a garantia de uma existência humana digna.
Desse modo, a temática dos direitos humanos tem despertado
a atenção de cientistas de diversos campos e demais interessados pela
existência humana, gerando grandes debates intelectuais, assim como
despertado intensas paixões pela defesa da vida humana. O tema ainda
sofre distorções de seu autêntico sentido por parte dos canais midiáticos
sensacionalistas que mais se interessam pela espetacularização da vida,
o que também ocorre com grande parcela da classe política, interessada,
sobretudo, numa retórica vazia e confusa acerca dos direitos humanos, e
não na busca de um direcionamento democrático do Estado e da sociedade
para solucionar as grandes mazelas da humanidade.
Observa-se, ainda, que várias outras atividades humanas
(artísticas, sociais, culturais, por exemplo) têm procurado referenciar suas
manifestações com base nos direitos humanos; da mesma forma, atividades
pastorais de igrejas e movimentos sociais de luta pelos direitos de minorias
e vítimas do menoscabo e da violação de direitos, quer pela ordem pública,
quer privada, juntam-se àquelas, trazendo, como consequência, a ampliação
e diversificação do conceito de direitos humanos, tornando-o muitas vezes
ambíguo e vago, frente à equivocidade de seu significado (LUÑO, 2010,
p.25). Por essa razão, afirma Bobbio (2004, p.17) que algumas tentativas de
definição dos direitos humanos promovem mais “vagueza conceitual” do
que precisão, mesmo fenômeno que abate o conceito de cultura.
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Assim, na busca para compreender os movimentos dinâmicos que
procuram uma aplicabilidade prática dos direitos humanos e que culminam
com processos de ampla realização para garantir dignidade às mais variadas
escolhas de vida humana, diversas perspectivas de análise se apresentam
como possíveis.
Nesse sentido, o presente trabalho procura contribuir para a
compreensão das influências que os processos jurídico-normativos,
construídos em torno dos direitos humanos, sofrem a partir da cultura
local e sua interrelação com o Zeitgeist2 contemporâneo, animado por um
sistema que promove valores que entendem a autorrealização humana como
reconhecimento social pelo que se tem e/ou aparenta ter, promovendo o
individualismo exacerbado como motivação das ações humanas.
Muito se tem dito e feito na tentativa de mudança das estruturas
institucionais, dos processos jurisdicionais e do conteúdo normativo para
que seja alcançado o ideal de promoção da dignidade da pessoa humana por
meio da efetivação dos direitos humanos. Não se pode deixar de fora dessas
ações, entretanto, a influência que o contexto cultural exerce na produção
dessas normas e construção de instituições, condicionando (in)diretamente
as pessoas que participam desses processos.
Nessa perspectiva, a pessoa humana, ao entrar no mundo e enquanto
nele estiver, enfrenta os desafios de sua dúplice dimensão: individual e social.
Uma vez que ela não nasce sozinha, mas inserida no contexto familiar e,
mais amplamente, social; de modo que seu processo de individualização e
identificação própria não se dá fora das relações sociais, muito ao contrário,
são estas que vão contribuindo na formação de hábitos, costumes, juízos,
valores e modos de ver e pensar, a si mesmo, o outro e o mundo.
Assim, esses elementos prenhes de significados simbólicos formam
a ambiência cultural e, nela, o direito é produzido também para integrar
as pessoas, mas, sem perder a consciência de suas individualidades e nem
deixar de reconhecer sua interdependência, cujo fundamento se encontra
na solidariedade social, de abrangência universal e com potencialidade para
promover a união entre os homens.
2

Expressão alemã que pode ser traduzida como espírito do tempo ou da atualidade cujo significado
remete à mentalidade predominante de determinada cultura e sociedade em um contexto temporal
e espacial específico. Pode-se entender também como o espírito ou mentalidade do mundo, em uma
perspectiva de cultura global.
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Desse modo, o processo de produção e reprodução da vida humana
somente se dá na sociabilidade; e o direito não tem outro fundamento que
não seja social, no caso, a solidariedade humana, diretriz para as condutas
que devem cooperar com a construção da sociedade3, inclusive exigidas
também dos agentes estatais, pois imprescindível para o desenvolvimento
do indivíduo.
Nesse sentido, as prerrogativas de direitos humanos tem,
obrigatoriamente, correspondência nos “deveres humanos”, aqui
entendidos, principalmente, no sentido de ajustar a exacerbação de uma
cultura individualista ao necessário equilíbrio social, que não cultua
direitos individuais puros, mas os inserem na realidade concreta da vida,
a sociedade, espaço essencial para a promoção da dignidade da pessoa
humana, fundamento dos direitos humanos.
Não é sem razão que a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH), em seu artigo primeiro, antes de elencar os diversos direitos
inerentes à pessoa humana, indica o mais fundamental dever4 de cada pessoa
humana e o modo adequado de cumpri-lo. O dever é o de agir, para o outro,
em relação ao outro, isto é, a proteção como respeito e a promoção como
conduta de vida, sempre tendo a outra pessoa como centro, fundamento e
limite das ações humanas para garantir a efetivação de direitos humanos.
Ainda a mesma Declaração alerta para o modo como deve ser
implementado o dever de agir - “com espírito de fraternidade” - considerando
cada pessoa existente como membro de uma mesma família humana,
conforme disposto já no Preâmbulo da DUDH, em igual consideração
de respeito e cuidado, e outorgando a responsabilidade individual pela
construção harmoniosa da coletividade.

3

4

Solidariedade não se confunde com filantropia ou caridade, mas implica em uma nova concepção
de sociedade pautada em políticas concretas que reformule as relações entre indivíduos, sociedade,
Estado e demais indivíduos (FARIAS, 1998, p.190).
Como um fecho do rol de direitos da Declaração Universal de 1948, seu artigo 29 se refere à visceral
relação que cada indivíduo tem com sua comunidade, pois é locus de seu desenvolvimento pessoal;
e à obrigação que todos têm para com ela, como espaço relacional e de realização da personalidade
de cada um que se faz nela presente. Assim, dispõe o artigo 29: “1.O indivíduo tem deveres para com
a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade”
(ONU, 1948).
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Assim, além da razão e da liberdade (pressupostos kantianos da
dignidade), faz-se necessária a ação concreta5, também reveladora da
dignidade. Há aqui o estabelecimento de uma obrigação moral e jurídica.6
Nesse sentido, como sustenta Maurer (2005, p.82), “a dignidade necessita
não apenas, e principalmente, de uma realização pelos atos verdadeiramente
humanos, mas também das condições externas que lhe permitirão
essa atuação, circunstâncias afetivas, sociais, econômicas, estatais, etc.”.
Condições estas que poderiam ser alcançadas por meio da devida efetivação
dos direitos humanos fundamentais.
É possível difundir e infundir tal espírito de fraternidade? A
fraternidade é um dever, e como tal, pode ser exigido do outro? É da
ordem do direito? Pode-se falar de responsabilidade fraternal? É um valor
construído culturalmente? Entende Martínez (2004, p.37) que a fraternidade
ou solidariedade está “na raiz de alguns dos direitos econômicos, sociais e
culturais e também dos novos direitos, como os que se referem ao meio
ambiente”.
Desse modo, o direito e os direitos humanos muito podem contribuir
na divulgação de valores éticos e solidários, insuflados pelo espírito de
fraternidade e unidade entre as pessoas, mas é necessário também aqui um
novo modo de olhar o outro e de agir; que operadores jurídicos, juntamente
com atores sociais e políticos, aceitem a proposta de trabalhar de forma
integrada na construção de novas estruturas e instituições, isto é, dispor de
pessoas com uma nova mentalidade e um novo espírito capaz de valorizar e
promover a pessoa humana.

5

6

Pode-se acolher, nessa perspectiva, duas dimensões da dignidade. A primeira, a dignidade
fundamental, estreitamente unida à qualidade de ser humano, dignidade humana, absoluta. E
a outra, a dignidade de ação ou atuada, que remete aos atos humanos que podem tratar ou agir
indignamente (MAURER, 2005, p.81).
A Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu artigo 1º, estabelece para os Estados partes
a obrigação de “respeitar” os direitos e liberdades reconhecidos pela mesma (OEA, 1969). O dever
de respeitar implica na proibição de violação de quaisquer direitos por parte dos agentes públicos
estatais, por ação ou omissão. Logo, significa ainda, mais fundamentalmente, o respeito pela
dignidade da pessoa humana, de onde se pode entender um legítimo direito de respeito à dignidade
da pessoa humana passível de ser exigido, não apenas em face do Estado, mas também frente às
pessoas que o violem, uma vez que a dignidade implica em um dever recíproco entre as pessoas
humanas.
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Assim, para difundir o espírito de fraternidade é necessário traçar
estratégias para se estabelecer um novo processo de educação e formação7,
que possa abranger a difusão de conhecimentos que proporcionem um
desenvolvimento integral da pessoa humana, oferecendo-lhe competências
e autonomia para criar e desenvolver seus próprios projetos de vida.
Nesse sentido, não se pode depender apenas da educação formal
ofertada pelo Estado e particulares, muitas vezes alheios às reais necessidades
humanas e voltadas apenas aos interesses de dominação, econômica e/
ou política. É preciso, pois, que os movimentos sociais se apoderem das
ferramentas do ensino e da educação, e efetivem ações concretas para
contribuir com a renovação da forma de ver o mundo e de agir nele, a partir
de um enfoque baseado na promoção integral da pessoa humana.

2 CONDICIONAMENTOS CULTURAIS NA PRÁXIS JURÍDICA E
SOCIAL
Para melhor compreensão da influência da cultura na visão de
mundo dos seres humanos e nas ações humanas, e no modo de pensar,
elaborar e interpretar as normas jurídicas, refutando a neutralidade como
pressuposto da ciência do direito e, como tal, da interpretação e aplicação
dos direitos humanos, apresenta-se aqui a relevância da diversidade cultural
e da própria cultura como elementos condicionantes e caracterizadores do
processo de identificação individual e coletiva, para que se tenha uma justa
consciência da influência da cultura no modo de pensar e agir dos atores
envolvidos nas atividades das instituições políticas e jurídicas, e assim,
justificar a necessidade de comunicação de uma cultura (local e mundial)
fundada no espírito de fraternidade e de uma ética solidarista para alcançar
a finalidade de proteção e promoção da pessoa humana, por meio da eficaz
concretização dos direitos humanos.
Entende-se que tal influência move intérpretes/aplicadores do direito,
não como robôs com uma programação já previamente determinada,
sem autonomia para fugir de condicionamentos culturais, quer sejam
7

O Preâmbulo da Declaração de 1948 chama a atenção para o ensino e a educação como instrumentos
essenciais para a promoção de direitos e liberdades, aliados à adoção de medidas concretas para
implementá-los na vida de todas as pessoas (ONU, 1948).
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advindos da esfera local, quer mundial; mas como seres que constroem a
si mesmos, a sociedade e suas instituições, direcionados por parâmetros
postos culturalmente, e assim, têm suas capacidades intelectivas e sensitivas
profundamente influenciadas pela cultura e seus padrões socialmente
estruturados.
Além disso, como objeto cultural, construído pelo homem e por ele
sendo influenciado, acredita-se que a substância – conteúdo essencial - das
expressões e dos padrões culturais pode ser moldada para atender às reais
necessidades humanas, e não simulacros de realidade, capazes de reduzir
a pessoa humana à condição de instrumento, contrário ao seu caráter de
dignidade existencial.
Para alcançar o objetivo desta seção, faz-se necessário compreender
algumas questões acerca da cultura, da diversidade cultural e do
entrelaçamento entre a cultura local e a global, não com a intenção de
abranger o vasto plexo que envolve o estudo da cultura, mas para esclarecer,
no escopo deste trabalho, sua repercussão na vida e nas ações humanas e
assim, propor alternativas para a promoção da pessoa humana, inserida
em um contexto local8 e global que cultua o individualismo e a busca da
felicidade como fim do prazer pessoal com a realização de seus próprios
interesses e desejos, sem levar em consideração o outro.
Nessa perspectiva, compreende-se que cada tempo traz consigo
características próprias marcantes, assim como sinais da presença do
passado, que podem acompanhar o presente como sombras, sem afetá-lo;
ou marcá-lo como brasa, indelevelmente unido a este, de forma perene ou
não, a depender da pujança de seu caráter.
Desse modo, é no contexto existencial, de tempo e de espaço, que se
manifesta a cultura, como sistema de produção, comunicação e reprodução
de significados e signos, que se interpretam dentro de cada realidade, tendo
a pessoa humana como produtor da cultura e por esta sendo moldado, não
apenas na dimensão psicológica, mas na realidade da vida como um todo,
por meio de ações sociais.

8

Importante a leitura do trabalho de Bauman (1999, p.26) acerca da “incorporeidade” do poder e a
perda de vínculos de identidade e pertencimento com a comunidade local, diante do processo de
globalização.
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Assim, tais ações fomentam as diversas expressões culturais e se
manifestam concretamente na vida política, social, jurídica e econômica da
existência humana, de forma a não se poder dissociar a análise cultural da
ação humana real, sobre pena de se construir uma teoria cultural que não
descreva adequadamente o papel da cultura na vida humana. Daí a justa
crítica à concepção de uma natureza humana uniforme, independente de
tempo e de lugar, vista sob o domínio de um padrão cultural universal,
pois, como afirma Geertz (1989, p.47), “não existem de fato homens nãomodificados pelos costumes de lugares particulares”.
Contemporaneamente, vale ressaltar que os meios de comunicação
de massa9 (cinema, televisão, rádio, jornais e revistas) e as mídias digitais
(internet, smartfones e redes sociais) provocaram uma revolução nos
processos de comunicação e consequentemente, nos relacionamentos entre
pessoas e entre estas e demais instituições públicas e privadas; de forma que
culturas locais passaram também a sofrer influências de padrões culturais
criados em instâncias transnacionais com acesso direto ou indireto àquelas,
fazendo crer verdadeira a percepção de Morin (2011, p.3) - “um prodigioso
sistema nervoso se constituiu no grande corpo planetário”.
Nessa perspectiva, Morin apresenta tais mídias como fontes de
cultura, uma cultura de massa10 ou mass-culture, e a classifica como “a
primeira cultural universal da humanidade” (MORIN, 2011, p.6). Tal cultura
é promotora do que o autor considera como a segunda industrialização, a
“industrialização do espírito”, pois penetra no interior11 do homem para
insuflar-lhe o desejo insaciável pelos bens culturais, para domesticá-lo
segundo padrões estabelecidos, a partir da reestruturação dos seus afetos
e da sua racionalidade. Desse modo, pode-se falar também de um homem

9

10

11

Meios de comunicação de massa são instrumentos de comunicação que difundem produtos com
formatos padronizados, aos moldes industriais, para alcançar o maior número de pessoas possível e
produzir comportamentos homogêneos, caracterizadores da denominada sociedade de massa.
Informa Morin (2011, p.3) que “seus conteúdos essenciais são os das necessidades privadas, afetivas
(felicidade, amor), imaginárias (aventuras, liberdades), ou materiais (bem-estar)”.
Esse processo de interiorização dos valores culturais, segundo Morin (2011, p.5), “se efetua segundo
trocas mentais de projeção e de identificação polarizadas nos símbolos, mitos e imagens da cultura
[que] fornece pontos de apoio imaginários à vida prática, pontos de apoio práticos à vida imaginária;
ela alimenta o ser semirreal, semi-imaginário que cada um secreta no interior de si (sua alma), o
ser semirreal, semi-imaginário que cada um secreta no exterior de si e no qual se envolve (sua
personalidade)”.
INFLUÊNCIA DOS CONDICIONAMENTOS CULTURAIS NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

| 865

universal12 como um homem imaginário que em qualquer lugar projeta
e se identifica com os símbolos que lhe falam contemporaneamente por
meio da linguagem, principalmente audiovisual, integradora das realidades
imaginárias de culturas transnacionais com suas realidades particulares
concretas (MORIN, 2011, p.35).
Para realizar a integração da cultura local com a produzida
transnacionalmente, e assim, fazer surgir uma cultura universal, a cultura
de massa encontra sua “força de difusão mundial” na estimulação de valores
afetivos e na promoção do homem moderno que “aspira a uma vida melhor,
o homem que procura sua felicidade pessoal e que afirma os valores da nova
civilização” (MORIN, 2011, p.157). Tudo perfeitamente justificável, sem
imposições, apenas consumido a partir da oferta de um mercado afinado
com e integrado aos desejos humanos de autorrealização. É a liberalização
do hiperindividualismo pelo consumo da própria vida, sem preocupação ou
culpa pelo que se passa com o outro.
Nessa perspectiva, a dinâmica de integração de culturas tem sua
velocidade imposta pelas características de cada sociedade, de acordo com
seus processos históricos, e a confluência de suas múltiplas dimensões
(sociais, políticas, jurídicas e econômicas), de forma a identificar sociedades
mais tradicionalistas - menor velocidade de mudanças - e sociedades mais
maleáveis. Assim, nos extremos deste espectro de dinamicidade cultural,
encontram-se sociedades nacionalistas ou etnocêntricas, e sociedades
fragmentadas pela descontinuidade de seus valores, as “sociedades
líquidas”.13
A partir da intensificação do processo de globalização, percebe-se
uma emergência maior, contemporaneamente, de sociedades que cultuam
a mudança, a novidade, isto é, valores mais voláteis, de satisfação imediata
e individualista. São as denominadas sociedade de consumo, pós-moderna,
entre outras denominações para caracterizar os grupamentos humanos
nesse contexto de interação global.
12

13

Morin (2011, p.35) afirma que “o homem universal não é apenas o homem comum a todos os
homens. É o homem novo que desenvolve uma civilização nova que tende à universalidade”.
Aqui se faz referência à característica atual da sociedade, adjetivada como “líquida”, referindo-se ao
estado da matéria que se adapta às mais diversas formas, carecendo de maior estabilidade estrutural,
tal como Bauman adjetiva diversas expressões para qualificá-las a partir desse estado: amor, vida,
modernidade e tempo (BAUMAN, 2001, p.8).

866 |

Marcus Pinto Aguiar

Nesse sentido, enfrentando a questão de modo mais concreto, temse que pessoas e instituições14, como produtos e produtores dessa cultura,
agem, no mundo, animadas por este espírito (Zeitgeist) impaciente pela
próxima novidade, sem compromisso com vínculos mais duradouros,
despreocupados e descompromissados com deveres, mas ansiosos por
direitos para satisfazer sua individualidade.
Apesar de se acreditar na boa vontade dos que militam pela
concretização universalista dos direitos humanos e seu caráter de expansão,
questiona-se aqui, se a proliferação de documentos internacionais de
proteção e promoção de direitos humanos não está também permeada
por este espírito de perene mudança, de ânsia pelo fazer, de culto às novas
conquistas, sem uma eficiência maior pela real efetividade dos que já estão
postos, revelando certo “fetichismo legal”.15 Como exemplo, no âmbito
da cultura, tem-se a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural,
de 2001, e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais, de 2005, ambos produzidos pela 31ª e 33ª Conferência
Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO).
Assim, no que se refere à questão das mudanças dentro da sociedade,
é importante se atentar para a qualidade desta mudança, que tanto pode
conduzir ao desenvolvimento humano, em todas as suas dimensões, ou
apenas a transformações que sustentem uma mentalidade reducionista da
pessoa humana, comparável ao mero consumidor, por exemplo, no caso da
sociedade de consumo. Com quem, ou com o quê, as pessoas se identificam?
Certamente, buscam meios de aproximação com os outros, porque a pessoa
humana é essencialmente um ser relacional; entretanto, esse processo se dá
na atualidade intermediado pelas coisas, pelos objetos, de modo a mitigar o
pertencimento autêntico à comunidade, substituindo-a pelos bens que lhe
cercam.
14

15

No contexto desse trabalho quer se realçar a influência da cultura, como processo de formação
do homem em sua integralidade corpórea, mental e espiritual; e que esse, como agente no mundo
real, reflete tais condicionamentos nas suas ações e construções, como é o caso das ordens jurídicas
nacionais e internacionais, base dos Sistemas Internacionais de Proteção e Promoção de Direitos
Humanos.
Nesse sentido, ao falar da realidade do Brasil, que aqui se supõe estender à ordem jurídico-normativa
internacional, Cunha Filho (2004, p.169) se refere ao “fetichismo legal” como “uma curiosa técnica
de postergar a implementação de comandos constitucionais [internacionais], precisamente
regulamentando-os em normas, que, se sabe, tendem a ser ineficazes”.
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Daí o conceito de cultura ter sido exaustivamente apropriado para
explicar os processos de individualização e socialização ao ponto de justificar
sua aplicação para os diversos campos de expressão humana, ou seja, além
da adjetivação corriqueira – cultura jurídica, cultura política, cultura de
massa, cultura de descarte, cultura da ética, e por ai vai – a expressão alcança
uma amplitude e diversidade conceitual imensa.16
Desse modo, o conceito de cultura, assim como o de direitos humanos,
por conta das expectativas que porta e das inumeráveis aplicações, revestese de uma versatilidade que atribui a si mesmo, a capacidade de explicar
quase todos os problemas humanos.17 Daí a necessidade de especificá-lo
para ajustar adequadamente o foco de sua utilização e para assegurar sua
importância (GEERTZ, 1989, p.14).
Assim, a cultura, na concepção de Geertz (1989, p.56), não é vista
apenas como padrões de comportamentos, mas, principalmente, como “um
conjunto de mecanismos de controle para governar o comportamento”, e
que satisfaz a fundamental necessidade de ordenação humana, necessária
ao seu autodomínio e a sua existência inter-relacional, cujo fim tem sido –
ou deveria ser - a humanização do homem.
Logo, ao se afirmar que através da cultura, o homem adquire sua
condição humana, pode-se inferir que para seu desenvolvimento são
essenciais valores culturais, capazes de nutrir biopsíquica e espiritualmente
cada ser da espécie. Desse modo, a cultura além de ser instrumento para
o crescimento econômico, ao oferecer oportunidade de trabalho e renda,
é também meio pelo qual indivíduos e sociedades formam e firmam sua
identidade, um valor que produz autoestima e oportunidades de realização
pessoal, ou contrariamente, aprisiona-os na mediocridade existencial.
Ao se levar em conta a dimensão transversal da cultura, percebese que as demais dimensões sociais estão permeadas pela influência das
características culturais locais e globais. Assim, por exemplo, costuma-se

16

17

Geertz (1989, p.14) cita alguns dados referentes a esse “pantanal conceptual” para definir a expressão
cultura.
Existem diversas perspectivas científicas para explicar a ideia de cultura, tais como a antropologia,
sociologia, etnografia, entre outras, de modo que a mesma pode ser concebida como uma interligação
entre estruturas e essências. Assim, Morin (2009, p.76) a entende como “palavra armadilha [...]
palavra mito que tem a pretensão de conter em si completa salvação: verdade, sabedoria, bem-viver,
liberdade, criatividade”.
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falar de uma cultura jurídica, como um modo de fazer e de pensar particular
nessa esfera, mas que sofre influências de uma cultura maior que a abarca,
quer nacional, quer transnacional.
A diversidade cultural revela o que de mais semelhante os homens
possuem e, superando o pensamento evolucionista, trata as diferenças não
como incompletudes, mas oportunidades para o desenvolvimento pessoal e
coletivo da humanidade; proposição bem distinta da apropriação da teoria
evolucionista feita pela ciência da antropologia nascente, que justificou o
processo de colonização a partir do século XVI, como meio de contribuir
para o progresso dos novos povos, que se encontravam em estágios
evolutivos considerados inferiores e, assim, sob a ótica do colonizador,
necessitavam aprender, assimilar e reproduzir as civilizações superiores, no
caso, a europeia.
Não há que se negar a dinâmica das trocas culturais e o necessário
movimento interculturalista, como forma de promoção da diversidade
e da convivência harmônica entre as inúmeras manifestações culturais e
suas potencialidades nascentes; deve-se, entretanto, estabelecer políticas
adequadas para se evitar a submissão de umas a outras, ao ponto de
desaparecer as mais fracas.
Assim, cultura pode ser entendida de maneira ampla como tudo que
humaniza o ser humano, por meio de um processo social de aprendizagem e
transmissão, e que, coletivamente, identifica um determinado povo com seus
modos de ver e fazer o mundo; e também, mais especificamente, a cultura
se identifica com determinadas expressões, notadamente as artísticas. Nesse
sentido, a diversidade cultural se manifesta por meio de variados modos de
transformação da natureza, inclusive a humana, e por meio da criação de
significados e símbolos para harmonizar os relacionamentos humanos.
Afirma-se então, que a cultura produz o desenvolvimento humano
em duas perspectivas. A primeira, individual, por meio do desenvolvimento
espiritual humano, isto é, ao fomentar o processo particular de cada um de
autoconhecimento e autorrealização. E a segunda, inseparável da anterior,
por meio da promoção dos movimentos de socialização e harmonização
dos relacionamentos coletivos. Nesse sentido, as dimensões individual e
coletiva se retroalimentam de forma a contribuir cada qual com o próprio
desenvolvimento da outra. Desse modo, a cultura é o fundamento da
realização do processo de identificação individual e social.
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Diante desse novo cenário, há que se fazer uma justa avaliação da
importância da cultura, da diversidade cultural e dos direitos culturais,
como expressão dos direitos humanos, todos com a finalidade primeira
de valorização da dignidade da existência humana. E tal avaliação se faz
adequada e real quando se leva em conta a relevância da força das ações
políticas e econômicas no contexto praticamente hegemônico do sistema
capitalista, com sua peculiaridade quase intransponível de hipervalorização
do protagonismo do capital financeiro e das ações que conduzem ao
crescimento prioritário do mesmo.
Nessa perspectiva, a cultura do capital é a substância da cultura
de massa, conforme entendida por Morin, e traz em si o germe de uma
desmedida valorização do eu, desequilibrando a equação existencial que
implica de um lado a necessidade de autoafirmação do ser humano como
indivíduo único e irrepetível e, de outro, seu anseio relacional em face do
outro, de integração a uma rede de pares na qual, e somente nela, pode
desenvolver-se integralmente, isto é, humanizar-se.
Assim, a cultura do capital, com sua visão de mundo e rede de
estímulos afetivos e cognitivos, mediada pelos bens, principalmente pelo
capital financeiro, polariza as ações humanas no intuito de direcioná-las
primária e preferencialmente à satisfação individual, em detrimento da
solidariedade, da cooperação, da partilha, enfim, de uma ética solidária.
Daí porque politicamente, em princípio, os regimes fundados na
democracia substancial, estariam mais afeitos a propiciar com justiça os meios
e bens necessários à comunicação de uma cultura contra-hegemônica, que
produza e reproduza valores adequados ao restabelecimento do equilíbrio
do homem consigo mesmo, com os outros, com a biodiversidade e com a
transcendência. Por outro lado, afirma-se aqui que esta mesma espécie de
exercício de democracia, nasce a partir de valores sociais como expressão
de padrões culturais fundados na justa e adequada estima individual, que
permite uma sadia abertura ao outro, por meio de ações movidas pelo
espírito de fraternidade e por uma ética solidarista.
É possível superar esses condicionamentos biopsíquicos fomentados
pelos padrões culturais que se apresentam à pessoa humana desde seu
nascimento para o mundo? Morin, referindo-se ao pensamento de Tailhard
de Chardin, acerca da “esfera noológica”, apresenta a problemática da
noologia, isto é, referente às regras e aos princípios de ações do cérebro
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ou do espírito humano, como um novo campo de estudo para reanálise da
cultura ou dos fenômenos noológicos (MORIN 2009, p.68). Desse modo,
pode-se falar de um processo transracional (noológico ou espiritual) capaz
de escapar dos simulacros propostos à vida privada das pessoas que tem na
produção cultural burocratizada sua essência.
Nesse sentido, alerta Morin (2009, p.194) que, para alcançar o
desenvolvimento humano em sua multidimensionalidade, é preciso escapar
às armadilhas ideológicas, que em seus extremos figuram o capitalismo e
o socialismo, pois a abolição de um ou outro, faz apenas surgir “uma nova
classe dominante, uma nova estrutura opressora”. É preciso compreender,
assim, a concepção da sociedade sob dois aspectos, um, a estrutura gerativa,
revelador de suas normas e padrões (patterns), aos moldes de um programa,
ou programas; e dois, a estrutura fenomenal, sua organização concreta e sua
práxis (MORIN, 2009, p.197).
Vê-se, então, que as crises contemporâneas e suas soluções não
estão apenas no aspecto fenomenal, nas práticas sociais, políticas, jurídicas
e econômicas, mas se revelam presentes também no âmago da estrutura
gerativa que produz e reproduz os indivíduos e a sociedade – a própria
cultura.
Desse modo, afirma-se aqui que não são suficientes alterações
normativas, institucionais e/ou sistêmicas para garantir a efetividade
dos direitos humanos a cada uma e a todas as pessoas, mas é necessário
fundamentalmente que se realize um processo de comunicação de uma
cultura, isto é, um modo de pensar, sentir e agir, individual e coletivo,
que esteja em harmonia com a prática e o exercício de tais direitos para
proteger e promover a pessoa humana, com a finalidade de conduzila ao desenvolvimento integral de si mesma – humanização – e de suas
interrelações sociais.
As propostas de comunicação e difusão desses valores culturais que
revelam uma humanidade essencialmente relacional, necessariamente
passam pela conscientização e práticas políticas da sociedade, de um sistema
de educação voltado principalmente para o autoconhecimento individual e
dos instrumentos necessários para uma cultura de amor e de fraternidade,
além de uma formação ética e cidadã, cujas ideias fundamentais serão ainda
apresentadas de forma mais especifica nesse trabalho.
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CONCLUSÃO
Ao analisar a importância dos sistemas internacionais de proteção
e promoção de direitos humanos e as dificuldades de efetivação de tais
direitos, por mais que sejam um consenso ético universal e que a razão
humana tem proclamado como essenciais para a valorização adequada da
vida humana, o trabalho conclui que as instituições e a produção normativa
que foram amplamente desenvolvidos para garantir a dignidade humana
não são suficientes para alcançar esse ideal e precisam se apropriar dessa
realidade para ganhar em eficiência.
Nesse sentido, é necessário que se compreenda a influência da cultura
no condicionamento das pessoas concretas que atuam no sistema jurídico,
integrado aos demais, político, econômico e social, para se verificar a
possibilidade da difusão de uma cultura que esteja mais em conformidade
com os valores de respeito e de cuidado com o outro, e que reflete (in)
diretamente nos meios de proteção e promoção de direitos humanos
fundamentais, instrumentos para garantir os bens materiais e imateriais
necessários para a realização dos múltiplos projetos de vida que coexistem
na mesma comunidade e em sua dimensão global.
Assim, conclui o trabalho também que a Declaração Universal de
Direitos Humanos, de 1948, ao proclamar, em seu artigo primeiro, o dever
de agir com espírito de fraternidade para garantir direitos e liberdades a
todos, aponta para a necessidade de conscientização de que todos fazem
parte da mesma família humana, e como tal, partilham ideais comuns em
meio a diversidade própria da humanidade. E mais, compartilham a própria
existência por meio de sua humanidade, fazendo cada um responsável pela
vida do outro e pela da comunidade como um todo.
Desse modo, entende-se que o ensino e a educação, como quer também
a Declaração de 1948, voltados para a conscientização e empoderamento das
capacidades humanas, além dos domínios do Estado, precisa ser apropriado
pelos movimentos sociais de forma a produzir e reproduzir as condições de
vida adequadas a uma existência humana digna.
Logo, é preciso escapar e superar os padrões culturais condicionadores
de valores próprios de uma vida baseada no individualismo exacerbado, e
difundir, pelo ensino e educação, uma cultura cujo enfoque esteja fundado
nos direitos humanos e na conscientização da unidade universal da
humanidade, que somente um espírito de fraternidade é capaz de reproduzir.
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MULTICULTURALISMO NO BRASIL E A TUTELA
CONSTITUCIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
MULTICULTURALISM IN BRAZIL AND THE CONSTITUTIONAL
PROTECTION OF INDIGENOUS PEOPLES
Ana Carolina Pessoa Holanda1
RESUMO
A pesquisa analisa o multiculturalismo enquanto fenômeno sempre presente na
sociedade brasileira, mas que só foi reconhecido efetivamente com a promulgação
da Constituição Federal de 1988, enfatizando os direitos dos povos indígenas.
Assim, investiga-se o processo histórico, social e jurídico através do qual esse
multiculturalismo se faz presente, principalmente enquanto decorrência do
pluralismo. Posteriormente, verifica-se o referido fenômeno na formação do Estado
Brasileiro, especificamente em confronto com as fortes influências estrangeiras nos
documentos constitucionais brasileiros, em decorrência do ideário da unidade
nacional originado do Estado Nacional, modelo estatal adotado pelos Estados
europeus, pioneiros no constitucionalismo moderno. Além disso, enfatizase a necessidade de existir, em uma sociedade multicultural e plural como a do
Brasil, e de diversos países da América Latina, a indispensável tolerância em face
às diferenças para que a sociedade possa conviver e se desenvolver em harmonia.
Estuda-se, ainda, dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 que evidenciam a ruptura com a influência estrangeira da unidade nacional
e que reconhecem, promovem e protegem a pluralidade, principalmente através
dos princípios da cidadania, da dignidade da pessoa humana e do pluralismo
político, fundamentos do Estado brasileiro. Após, faz-se um breve histórico dos
povos indígenas no território brasileiro e a evolução política, social e jurídica do
relacionamento do Estado com os índios, que, atualmente, atingiu seu ápice com
a Constituição de 1988, documento que elenca dispositivos específicos para a
proteção da cultura indígena em todos os seus âmbitos, garantindo-lhes o direito
de praticar seus costumes, crenças, idiomas, cultura e organizações. No tocante à
metodologia, a pesquisa é de natureza qualitativa, explicativa e construída a partir
de fontes bibliográficas e documentais.
Palavras-chaves: Multiculturalismo. Constituição. Brasil. Diversidade. Indígenas.

1

Advogada, bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza.
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ABSTRACT
The research analyzes the multiculturalism while ever present phenomenon in
Brazilian society, but which was only recognised effectively with the promulgation
of the Federal Constitution of 1988, emphasizing the rights of indigenous peoples.
Thus, investigates the historical, social and legal process through which this
multiculturalism is present, mainly as a result of pluralism. Later it turns out this
phenomenon in the formation of the Brazilian State, specifically in confrontation
with the strong foreign influences in Brazilian constitutional documents, due to
the ideology of national unity from the National State, state model adopted by
European States, pioneered the modem constitutionalism. Moreover, emphasizes
the need to exist, in a multicultural and plural society like Brazil, and several
countries of Latin America, the necessary tolerance in the face of differences
so that society can live and develop in harmony. Study of devices. Constitution
of the Federative Republic of Brazil of 1988 which highlight the break with the
foreign influence of the national unity and that recognize, promote and protect
the plurality, principally through the principles of citizenship, the dignity of the
human person and of political pluralism, fundamentals of Brazilian State. After, a
brief history of the indigenous peoples in Brazil and the political, social and legal
developments of the relationship of the State with the Indians, which, currently,
reached its apex with the 1988 Constitution, which sets forth specific devices for
protection of indigenous culture in all its aspects, guaranteeing them the right to
practice their customs, beliefs, languages, culture and organizations. As regards the
methodology, the research is qualitative in nature, explanatory and constructed
from bibliographic and documentary sources.
Keywords: Multiculturalism. Constitution. Brazil. Diversity. Indigenous.

1 INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 foi o instrumento jurídico que
promoveu a ruptura com a política indigenista praticada desde o período
colonial no território brasileiro, pois reconheceu a pluralidade e a
multiculturalidade, características sempre presentes na sociedade brasileira.
Para compreender o texto constitucional, a importância dessa
mudança de paradigma, e os motivos pelos quais a normatividade brasileira
sempre desconsiderou a diversidade do seu povo, é preciso uma análise
histórica do modelo estatal adotado pelas nações pioneiras no tocante ao
constitucionalismo mundial que influenciaram fortemente a formação do
Estado Brasileiro. Assim, o presente artigo tem como objetivo realizar uma
análise sobre o multiculturalismo no Brasil, relacionando-o com os direitos
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dos povos indígenas. Para tanto, é preciso, inicialmente, compreender
o fenômeno do multiculturalismo como decorrência do pluralismo e
posteriormente analisá-lo no contexto histórico constitucional brasileiro,
para, então, verificar a situação histórica, social e jurídica dos povos
indígenas no Brasil.
Trata-se de um estudo interdisciplinar, transitando pela história,
sociologia, mas com foco no direito constitucional, para a compreensão de
como o fenômeno do multiculturalismo é tratado na formação do Estado
Brasileiro, especificamente em relação aos povos indígenas.

2 O MULTICULTURALISMO NO BRASIL
A cultura é uma palavra plurívoca, isso é, a ela podem ser atribuídas
diversas acepções, sendo utilizada, por exemplo, para se referir às crenças,
ideologias, costumes, instituições, valores e produção artística de um povo.
Porém, essas conceituações delimitam o sentido de uma palavra deveras
ampla. Assim, o professor Cunha Filho (2000, p. 28) apresenta um conceito
de cultura coerente com a abrangência de tal palavra: “[...] a produção
humana vinculada ao ideal de aprimoramento, visando à dignidade da
espécie como um todo, e de cada um dos indivíduos. A subjetividade dos
termos da definição passam a ganhar forma concreta segundo a observação
de cada ordenamento jurídico”.
A definição do termo “cultura” é importante, pois é indispensável à
compreensão do multiculturalismo, fenômeno recorrente em sociedades
plurais como o Brasil e outras regiões da América Latina que, desde a sua
“descoberta”, foram colonizadas por diversos povos com origens e culturas
diferentes e que, ao longo do tempo formaram uma sociedade extremamente
diversificada.
Desse modo, é possível verificar que a República Federativa do
Brasil é um Estado plural, sendo a miscigenação e a diversidade algumas
das principais características do povo brasileiro, originado da mistura de
povos indígenas, europeus e africanos. Assim, há no Brasil, em virtude
desse pluralismo, a presença constante do fenômeno denominado
multiculturalismo.
O multiculturalismo, de acordo com o entendimento de Santos
(2003, p.28), pode ser definido como a existência concomitante de várias
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culturas dentro ou fora de um Estado, que mantém relações entre si. Assim,
essa coexistência de povos com diferentes origens, culturas e identidades
demanda reconhecimento e proteção, com a necessária promoção de uma
convivência pacífica através de uma espécie de interação, que, porém,
não promova a extinção das diferenças, mas que incentive a diversidade,
de modo que possam existir concomitante e harmonicamente na mesma
sociedade.
Porém, a sociedade atual, apesar de já possuir instrumentos jurídicos
de proteção à diversidade, ainda não encontrou mecanismos para promover
efetivamente a interação e a resolução dos conflitos entre os povos de
diferentes culturas, pois é comum a aplicação de regras gerais a todos,
desconsiderando a peculiaridade dos povos no que concerne à cultura, em
virtude, principalmente, da existência de um ordenamento jurídico único
e da inadmissibilidade da aplicação de normas advindas de outras fontes,
inclusive culturais.
Wolkmer (1994, p. 157-158), ao tratar do pluralismo, ensina que esse
fenômeno consiste na “existência de mais de uma realidade, de múltiplas
formas de ação prática e da diversidade de campos sociais com particularidade
própria, ou seja, envolve o conjunto de fenômenos autónomos e elementos
heterogéneos que não se reduzem em si”.
O pluralismo cultural, de acordo com Glazer (apud Silva, 1986,
p.904), é “um estado de coisas no qual cada grupo étnico mantém, em grande
medida, um estilo próprio de vida, com seus idiomas e seus costumes, além
de escolas, organizações e publicações especiais”.
A diversidade é a principal característica que diferencia o pluralismo
do monismo, no sentido de que é a existência da diferença e da multiplicidade
de situações diversas que configura uma situação plural. Nesse sentido,
Wolkmer (1994, p.162) aponta que
Outro critério valorativo capaz de distinguir o pluralismo
enquanto sistema que se opõe ao monismo unificador e
homogéneo é a sua natureza fluída e mutável centrada na
“diversidade”. Está na raiz da ordem pluralista a fragmentação, a
diferença e a diversidade. Trata-se de se admitir a “diversidade”
de seres no mundo, realidades díspares, elementos ou fenômenos
desiguais e corpos sociais semi- autônomos irredutíveis entre si.
O sistema pluralista provoca a difusão, cria uma normalidade
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estruturada na proliferação das diferenças, dos dissensos e dos
confrontos.

A sociedade que é caracterizada pela diversidade e pluralidade
necessita da tolerância e do respeito para a convivência pacífica entre os
povos. Nesse sentido, o autor supracitado (1994, p.162), ressalta que
[...] na medida em que a natureza humana é motivada por
necessidades concorrentes, por disposições de vida marcadas por
conflitos de interesses e pela diversidade cultural e religiosa de
agrupamentos comunitários, o pluralismo resguarda-se através
de regras de convivência pautadas pelo espirito de indulgência e
pela prática da moderação.

Desse modo, o Estado plural necessita de instrumentos políticos,
sociais e jurídicos que possibilitem o relacionamento harmônico entre as
culturas, permitindo que a convivência importe na interação pacífica entre
os povos. Para tanto, é imprescindível que a elaboração do documento
que estrutura e organiza o Estado considere essas peculiaridades fáticas da
sociedade. Nesse sentido, Lassale (2011, p.50) conceitua Constituição sob
um aspecto sociológico, enfatizando a indispensável presença dos aspectos
sociais no texto constitucional, os quais ele denomina de fatores reais de
poder, como pode ser visto a seguir:
[...] a verdadeira Constituição de um país somente tem por base
os fatores reais e efetivos do poder que naquele país regem, e as
constituições escritas não têm valor nem são duráveis a não ser
que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam na
realidade social: eis aí os critérios fundamentais que devemos
sempre lembrar.

Silva (2011, p. 39) critica as concepções de natureza estritamente
política, sociológica e jurídica da Constituição, uma vez que essas “pecam
pela unilateralidade”. O referido autor ressalta que vários pensadores já
formulam ideias relativas a uma espécie de Constituição total, através da
qual
Busca-se, assim, formular uma concepção estrutural de
constituição, que a considera no seu aspecto normativo, não como
norma pura, mas como norma em sua conexão com a realidade
social, que lhe dá o conteúdo fático e o sentido axiológico.
Trata-se de um complexo, não de partes que se adicionam e
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se somam, mas de elementos e membros que se enlaçam num
todo unitário. O sentido jurídico de constituição não se obterá,
se a apreciarmos desgarrada da totalidade da vida social, sem
conexão com o conjunto da comunidade. Pois bem, certos modos
de agir em sociedade transformam-se em condutas humanas
valoradas historicamente e constituem-se em fundamento do
existir comunitário, formando os elementos constitucionais do
grupo social, que o constituinte intui e revela como preceitos
normativos fundamentais: a constituição. [grifo nosso]

Portanto, a Constituição de um Estado plural e multicultural como
o Brasil deve apresentar em seu texto toda a diversidade dos povos que o
compõem, de modo que represente e alcance efetivamente toda a sociedade,
apesar de suas diferenças e peculiaridades.
No entanto, o multiculturalismo, como característica de nossa
pluralidade, nem sempre se refletiu no constitucionalismo brasileiro. Assim,
as primeiras constituições do País tiveram bastante influência do Estado
Moderno, até então o modelo adotado pelos Estados pioneiros na elaboração
de constituições escritas, tais como a França e Estados Unidos. Portanto, é
imperioso conhecer um pouco sobre esse modelo estatal que influenciou
o constitucionalismo mundial e trouxe importantes noções que foram
importadas para o nosso país, desconsiderando nossas particularidades
plurais e multiculturais.
O Estado Moderno surgiu em meados do século XVI, com a
predominância do Absolutismo, no qual o monarca detinha todos os
poderes, sob o fundamento da soberania estatal, isso é, de que o Estado
detinha o poder soberano e supremo e de que acima desse não haveria
nenhum outro poder ou instituição. Ao tratar desse assunto, Bonavides
(2007, p.33), doutrina que:
[...] foi a soberania, por sem dúvida, o grande princípio que
inaugurou o Estado Moderno, impossível de constituir-se se lhe
falecesse a sólida doutrina de um poder inabalável e inexpugnável,
teorizado e concretizado na qualidade superlativa de autoridade
central, unitária, monopolizadora de coerção.

Nesse período, o território do Estado passa a ser definido e surge a
ideia de Nação, da existência de uma população definida em torno de uma
identidade, história, religião e cultura. Por isso, o Estado Moderno é, por
muitas vezes, denominado de Estado-Nação ou Estado Nacional.
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O ideário da união do povo enquanto Nação foi importante para
o constitucionalismo francês, pois esse, desenvolvido a partir da ruptura
proveniente da Revolução Francesa, conferiu legitimidade à Nação para a
elaboração da Constituição do Estado, ou seja, é o povo, reunido sob um
território e identidade em comum quem detém o poder de organizar e
estruturar o Estado. Sobre a ideia de Nação, Bonavides (2007, p. 39) ressalta
que
Quando o povo incorpora a alma da Nação, toma consciência
do destino, proclama os elementos espirituais da identidade ou
se revela nas qualidades morais e nas virtudes associativas da
cidadania, esse povo é imortal. O tempo, inimigo dos Impérios
e das Civilizações, passa; mas o povo, criador da nacionalidade
formada com o tecido da fé, o poder das ideias, o cimento da
tradição, a presença dos valores, a memória e o sangue dos
antepassados, esse povo jamais passará.

A unidade proveniente desse ideário influenciou o constitucionalismo
brasileiro, ignorando a heterogeneidade característica da sociedade.
Portanto, para verificarmos o impacto do pensamento unitário e da presença
do multiculturalismo nas constituições brasileiras, é imprescindível uma
breve análise do fenômeno.
As Constituições brasileiras, de modo geral, tiveram intensa
influência estrangeira, principalmente do constitucionalismo francês,
norte-americano e alemão, de modo que a unidade nacional, a soberania
e a cultura homogênea, características frequentes nesses Estados, foram
aplicadas no Brasil, juntamente com as respectivas tradições e instituições
jurídicas, sem a devida adequação às necessidades e particularidades locais.
Sobre o impacto constitucional estrangeiro nos Estados colonizados da
América Latina, Wolkmer e Fagundes (2011, p. 376) esclarecem que
[...] na América Latina, tanto a cultura jurídica imposta pelas
metrópoles ao longo do período colonial quanto as instituições
jurídicas formadas após o processo de independência (tribunais,
codificações e constituições) derivam da tradição legal europeia,
representada, no âmbito privado, pelas fontes clássicas dos
Direitos romano, germânico e canónico. Igualmente, na formação
da cultura jurídica e do processo de constitucionalização latinoamericano pós-independência, há de se ter em conta a herança
das cartas políticas burguesas e dos princípios iluministas
inerentes [...].
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Ainda em relação a essa influência estrangeira na formação e
estruturação dos Estados da América Latina e em suas instituições, os
autores supracitados (2011, p.377) apresentam algumas das principais
características que representam essa forte presença estrangeira, abaixo
mencionadas:
[...] Na prática, as instituições jurídicas são marcadas por controle
centralizado e burocrático do poder oficial; formas de democracia
excludente; sistema representativo clientelista; experiências
de participação elitista; e por ausências históricas das grandes
massas campesinas e populares. Certamente, os documentos
legais e os textos constitucionais elaborados na América Latina,
em grande parte, têm sido a expressão da vontade e do interesse
de setores das elites hegemónicas formadas e influenciadas pela
cultura europeia ou anglo-americana.

No entanto, as constituições mais recentes da América Latina, como
a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, buscam romper
com essa antiga imposição de modelos estrangeiros e elaboraram textos
condizentes com a respectiva realidade social local. Nesse sentido, Wolkmer
e Fagundes (2011, p.377-378) concluem que
[...] as novas constituições surgidas no âmbito da América
Latina são do ponto de vista da filosofia jurídica, uma quebra ou
ruptura com a antiga matriz eurocêntrica de pensar o Direito e
o Estado para o continente, voltando-se, agora, para refundação
das instituições, a transformação das ideais e dos instrumentos
jurídicos em favor dos interesses e das culturas encobertas e
violentamente apagadas da sua própria história; quiçá, observase um processo de descolonização do poder e da justiça.

A referida mudança decorre, principalmente, da imprescindível
presença de um Estado que atenda concretamente às necessidades sociais da
população através de políticas eficazes, de textos constitucionais que sejam
reflexo da sociedade que estrutura. Assim, Wolkmer e Fagundes (2011, p.
379) destacam que esse novo constitucionalismo latino-americano “prioriza
a riqueza cultural diversificada, respeitadas as tradições comunitárias
históricas e superado o modelo de política exclusivista, comprometida com
as elites dominantes e a serviço do capital externo”.
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Desse modo, a Constituição de 1988 representa no Brasil essa
modificação de paradigma, de real independência em face dos modelos
ineficazes até então repetidos e aplicados sem a devida adequação à nossa
realidade social. Portanto, é importante a análise de alguns dos principais
dispositivos constitucionais que demonstram essa ruptura.
2.1 A Constituição da República Federativa do Brasil
A Constituição de 1988 é fruto de um processo altamente democrático
e plural, pois foi elaborada em virtude da mobilização dos principais grupos
sociais da época, tais como organizações religiosas, sindicais e da advocacia,
que atuaram no sentido de retomar a democracia de um período ditatorial
autoritário que paralisou o desenvolvimento da sociedade brasileira. Assim,
o amplo debate entre esses grupos sociais deu origem a um documento
longo, analítico, que objetivou abordar diversos assuntos de modo
minucioso para fortalecer a democracia e impedir um novo golpe. Sobre
o processo constituinte brasileiro dos anos de 1987/1988, que deu origem
à Constituição de 1988, Pacheco (2005, p. 93) descreve-o como “um espaço
de compreensão da sociedade brasileira; e compreensão de sua História e
de suas questões sociais, no sentido mais amplo; de compreensão de seus
valores, materiais e imateriais; enfim, de sua cultura ou, melhor dito, de sua
multiculturalidade”.
Ao analisar a Constituição de 1988, logo no início, no preâmbulo,
verifica-se a importância do reconhecimento e da proteção à pluralidade:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático,
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais,
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção
de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do
Brasil.

O preâmbulo, apesar de não possuir eficácia normativa, é importante
fonte de interpretação das normas constitucionais, pois denota os princípios,
valores e ideais tidos como importantes para a sociedade, e considerados na
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elaboração do texto constitucional. Portanto, é inquestionável a apresentação
de uma sociedade democrática, plural, fraterna, sem preconceitos,
harmônica e tolerante em face às diversidades.
Em seguida, no artigo 1o, se encontram os princípios fundamentais
da República Federativa do Brasil, quais sejam: a soberania, a cidadania,
a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa e o pluralismo politico. Dentre esses, os mais relevantes para o
presente trabalho são aqueles referentes à cidadania, à dignidade da pessoa
humana e ao pluralismo politico.
A cidadania em um Estado Democrático representa a noção do
indivíduo integrado na sociedade, que detém o poder de modificar e
participar efetivamente das decisões proferidas no Estado do qual faz
parte. Em um Estado plural, multicultural, com cidadania assegurada,
deve ser dado a todos os grupos sociais, étnicos e culturais, o direito de
participar e estar plenamente integrados na sociedade, com respeito às suas
individualidades.
A dignidade da pessoa humana possui um conceito deveras amplo
e elástico, podendo se referir a todas as condições mínimas para que o
indivíduo possa viver com dignidade na sociedade, isso é, se refere, em
um rol meramente exemplificativo, aos direitos à vida, à integridade física,
psíquica, à liberdade, igualdade, ao respeito às diferenças, à proibição da
discriminação e ao preconceito, à proteção de sua identidade, enfim, à ideia
de que o ser humano não é objeto, mas um sujeito de direitos.
O pluralismo político significa a liberdade de proferir opiniões,
crenças, ideias e o respectivo respeito a tais manifestações. Sobre esse tópico,
Silva (2011, p. 119-120) ensina que o referido direito traduz
[...] a pluralidade de ideias, culturas e etnias e pressupõe assim o
diálogo entre opiniões e pensamentos divergentes e a possibilidade
de convivência de formas de organização e interesses diferentes
da sociedade; há de ser um processo de liberação da pessoa
humana das formas de opressão que não depende apenas do
reconhecimento formal de certos direitos individuais, políticos e
sociais, mas especialmente da vigência de condições económicas
suscetíveis a favorecer o seu pleno exercício.

O artigo 3o da Constituição Federal também trata da proteção à
diversidade, no sentido de que são objetivos fundamentais da República
MULTICULTURALISMO NO BRASIL E A TUTELA CONSTITUCIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

| 883

Federativa do Brasil, dentre outros, a promoção do bem de todos, com
a erradicação de preconceitos de quaisquer formas, seja de origem, raça,
sexo, cor, idade, etc. Portanto, a sociedade brasileira, enquanto democrática,
plural, prima e deve buscar sempre o combate ao preconceito e o respeito
às diversidades.
O princípio da igualdade encontra-se estabelecido no caput do artigo
5o da Constituição Federal, dispositivo que elenca os direitos e garantias
fundamentais e traduz a ideia de que a lei será igual para todos e que não
promoverá distinções de qualquer natureza. Além disso, estabelece um
rol de direitos e garantias fundamentais, dentre os quais é importante
ressaltar a liberdade de expressão e de crença. O referido artigo também
estabelece que tais direitos devem ser aplicados a todos, sem nenhum tipo
de discriminação.
A Constituição Federal, em relação especificamente à cultura, possui
uma seção própria, inserida no Título da Ordem Social, com destaque para
o artigo 215, que estabelece:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ Io - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares,
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes
do processo civilizatório nacional. §2° - A lei disporá sobre a
fixação de datas comemorativas de alta significação para os
diferentes segmentos étnicos nacionais. § 3o A lei estabelecerá
o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando
ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações
do poder público que conduzem à: I defesa e valorização do
património cultural brasileiro; II produção, promoção e difusão
de bens culturais; III formação de pessoal qualificado para a gestão
da cultura em suas múltiplas dimensões; IV democratização do
acesso aos bens de cultura; V valorização da diversidade étnica
e regional.

O artigo 210 do texto constitucional, em consonância com tal
dispositivo, estabelece o respeito à diversidade cultural no âmbito
educacional, e tal norma foi regulamentada pela Lei n° 11.645/2008, que
alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/1996),
que passou a ter a seguinte redação no artigo 26-A:
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Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de
ensino médio, públicos e privados, toma-se obrigatório o estudo
da história e cultura afio-brasileira e indígena. § Is O conteúdo
programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos
da história e da cultura que caracterizam a formação da população
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo
da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro
e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas
contribuições nas áreas social, económica e política, pertinentes à
história do Brasil. 2° Os conteúdos referentes à história e cultura
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
educação artística e de literatura e história brasileiras.

Em relação aos índios, a Constituição Federal estabelece, no caput
do artigo 231, que “São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as
terras que tradicional mente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
O dispositivo retro demonstra a posição atual de proteção desses
povos e o respeito às culturas respectivas, sendo perceptível um avanço na
questão dos direitos indígenas, que serão abordados especificamente no
próximo tópico.

3 A TUTELA CONSTITUCIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
Em virtude do que foi explanado sobre o pluralismo do Estado
brasileiro e seu consequente multiculturalismo, esse tópico tem por escopo
precípuo analisar a situação social, cultural e jurídica dos povos indígenas,
que, desde os primórdios da colonização, sempre foram oprimidos e
marginalizados, e que atualmente demandam respeito às suas culturas, a
participação efetiva na sociedade brasileira, bem como a proteção jurídica
respectiva. Porém, antes de adentrar no tema principal, é preciso lançar um
breve olhar sobre a história desses povos.
Os povos indígenas já estavam presentes no atual território brasileiro
bem antes da chegada dos portugueses, havendo pesquisas e estudos
arqueológicos que estimam a presença humana no continente americano
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há cerca de 12 (doze) mil anos. Assim, quando os europeus chegaram a
este continente, o que de fato ocorreu não foi um descobrimento, mas uma
invasão e posteriormente uma colonização.
Os portugueses, ao chegarem ao território brasileiro, pensavam
ter aportado na Índia e, por isso, denominaram, indistintamente e
genericamente, todos os povos nativos de índios, desconsiderando que esses
formavam diversas tribos, cada qual com sua cultura, identidade e idioma
particular. Os colonizadores impuseram aos nativos suas instituições, seus
costumes, sua religião, de modo a submeter essa pluralidade de povos a um
projeto homogêneo de sociedade. Nesse sentido, Vieira (2007, p.14) conclui:
Portanto, do ponto de vista da população nativa, que ocupava o
território, foram negadas as suas histórias, culturas, costumes,
religiões e valores. Por essa razão, quando surgem nos relatos,
aparecem de forma estereotipada e etnocêntrica, representando
uma imagem genérica, condicionada por interesses políticos,
religiosos e económicos, da sociedade dominante.

Os povos indígenas foram submetidos a uma política que acarretou
o extermínio populacional e cultural, pois desencadeou a diminuição
quantitativa da população indígena, mas também provocou a perda de
identidade, pois quando não sofriam com as guerras, epidemias e escravidão,
tinham que se submeter à catequese e à imposição dos costumes e da cultura
ocidental dominante. Assim, essa política objetivava promover a civilização
dos índios, obrigando-os a se adequarem a um modelo específico de
sociedade, totalmente diferente de suas realidades particulares. Essa prática
perdurou desde o período colonial até a promulgação da Constituição
Federal de 1988.
A ideia de que os indígenas eram seres à margem da sociedade e de que
deveriam ser integrados a essa fica patente com a verificação dos dispositivos
do Código Civil de 1916 (Lei n° 3.071/16, art. 6°, HI) e do Estatuto do Índio
(Lei n° 6.001/73, art. 1o, parágrafo único), que consideravam os indígenas
como relativamente incapazes, devendo ser integrados progressivamente à
comunhão nacional.
Todo esse panorama de extermínio das vidas e culturas indígenas
encontrou o seu fim na Constituição de 1988, que trouxe como fundamentos
da República Federativa do Brasil a cidadania, a dignidade da pessoa
humana e o pluralismo, dentre outros, e estabeleceu como objetivos do
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Estado a promoção do bem de todos, sem preconceitos ou discriminação
de quaisquer naturezas. Portanto, o referido documento constitucional
rompe com a política integracionista e estabelece novos moldes de proteção
à pluralidade, reconhecendo e viabilizando a autonomia da diferença.
A nova ordem constitucional traz em seu texto, além dos princípios
acima expostos, dispositivos específicos destinados à garantia do pleno
exercício dos direitos culturais e ao reconhecimento dos direitos indígenas,
citados a seguir:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens. § Io - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias
a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e
tradições. § 2° - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3o - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais
em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficandolhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma
da lei. § 4o - As terras de que trata este artigo são inalienáveis
e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. § 5o - É
vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo,
“ad referendum” do Congresso Nacional, em caso de catástrofe
ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse
da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional,
garantido, em qualquer hipótese, o retomo imediato logo que
cesse o risco. § 6o - São nulos e extintos, não produzindo efeitos
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e
a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes,
ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção
direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma
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da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. §
T - Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3o
e § 4o.
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes
legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e
interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do
processo.

Desse modo, os dispositivos constitucionais representam um avanço
em relação ao tratamento dos grupos culturais diferenciados, principalmente
no que se refere aos povos indígenas, que receberam um capítulo específico
no texto constitucional (capítulo VIII), reconhecendo-lhes o direito do
pleno exercício de suas culturas, organizações, idiomas, enfim, tudo o que
esteja relacionado ao modo particular de composição de suas sociedades,
conferindo-lhes liberdade e autonomia e rompendo com a política de tentar
incorporá-los à sociedade nacional e a considerá-los como uma categoria
transitória, só existente enquanto não integrados ao todo.
Apesar do reconhecimento e da proteção constitucional às tribos
indígenas, o Estado ainda não conseguiu estabelecer uma política efetiva de
comunicação entre as culturas indígenas e não indígenas, principalmente
quando ocorrem eventos de colisão entre essas, que repercutem no cenário
jurídico, como na questão do infanticídio, que em muitas tribos é considerado
corriqueiro quando a criança nasce com alguma deficiência, mas que é
notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Portanto, existe
essa problemática de articulação entre as culturas, de saber até que ponto os
direitos culturais de um povo devem ser respeitados quando conflitam com
valores e direitos fundamentais ou tidos por universais, como a vida.
Esse embate, de acordo com Maliska e Suzin (2011, p. 177-178), é
analisado pelas teorias do Relativismo Multicultural e da Universalidade
Ética. De modo geral, a primeira corrente defende que as culturas representam
um modo particular de sociedade, dentro da qual existem costumes e
valores específicos, não sendo possível instituir valores universais, e, assim,
cada cultura deve por si só analisar os eventos que ocorrem em seu interior.
Já a segunda corrente, doutrina que existem valores universais dentro de
uma sociedade e que esses devem ser respeitados por todos que dela façam
parte, independente de sua cultura particular.
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Por outro lado, alguns países da América Latina, vislumbrando essas
hipóteses, já aderiram plenamente ao pluralismo jurídico e resolveram
aplicar ao caso concreto a justiça ou o direito da cultura dentro da qual
o fato tenha ocorrido. Nesse sentido, Wolkmer e Fagundes (2011, p.400)
informam que:
[...] as constituições de países como Colômbia, Bolívia e Equador
já incorporaram o pluralismo jurídico e o direito de aplicação da
justiça indígena paralela à juridicidade estatal, reconhecendo a
manifestação periférica de outro modelo de justiça e de legalidade,
diferente daquele implantado e aplicado pelo Estado moderno.

No Brasil, não se admite essa possibilidade de aplicação de
ordenamentos jurídicos diversos a uma mesma situação de acordo com
a cultura, costumes ou valores dos indivíduos envolvidos. Assim, o que
ocorre é que a liberdade cultural, de crença e de expressão são direitos
fundamentais e devem se coadunar com os demais, pois nenhum é superior
ao outro, já que não possuem caráter absoluto. Portanto, eventuais conflitos
existentes entre eles devem ser resolvidos aplicando-se o princípio da
proporcionalidade com a aplicação da técnica de ponderação de interesses,
devendo o magistrado analisar, em cada caso concreto, qual o direito
fundamental deverá prevalecer.
Enfim, em um Estado plural e multicultural, como o Brasil, devese sempre procurar o diálogo entre os povos, coibindo os conceitos
preconcebidos para que seja possível a análise do caso concreto, considerando
todas as suas particularidades, inclusive culturais, com a devida ponderação.

CONCLUSÃO
Os temas analisados, envolvendo o multiculturalismo, o histórico
constitucional brasileiro e os direitos dos povos indígenas, demonstram
que ocorreu uma evolução no relacionamento do Estado Brasileiro com
a diversidade, principalmente cultural, uma vez que, inicialmente, as
normas constitucionais, pela forte influência estrangeira, desconsideravam
as particularidades da realidade social brasileira, estabelecendo um único
modelo de sociedade, homogéneo e unitário.
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Com a intensificação da necessidade do retomo à democracia, após
um longo período ditatorial, diversos grupos sociais se reuniram para a
elaboração e promulgação de uma nova Constituição, que representasse ao
máximo a diversidade da sociedade brasileira.
O resultado do processo constituinte foi um documento que
representou uma real independência em relação aos modelos estrangeiros até
então impostos, e que apresentou um modelo estatal altamente democrático,
que reconhece e protege a pluralidade da sociedade, principalmente em
relação ao multiculturalismo. E ainda, conferiu o pleno exercício dos direitos
culturais, com uma política indigenista voltada à proteção da organização
social, costumes, línguas, crenças e tradições desses povos, rompendo
com o ideal de imposição da cultura dominante nacional aos que dela se
diferenciam.
Portanto, conclui-se que o modelo estatal do Brasil evoluiu, e
atualmente é organizado no sentido de reconhecer, proteger e enaltecer a
pluralidade, característica notória da sociedade brasileira, difundindo um
ideal de harmonia entre os povos e suas culturas, objetivando o bem estar
de todos.
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O CASO CHARLIE HEBDO E A COLISÃO ENTRE OS DIREITOS À
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE RELIGIOSA À LUZ
DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA
CHARLIE HEBDO CASE AND COLLISION BETWEEN THE RIGHTS
TO FREEDOM OF EXPRESSION AND RELIGIOUS FREEDOM
UNDER THE BRAZILIAN CONSTITUTION
Tainah Simões Sales1
Jade Lopes Salles2
RESUMO
Este artigo visa ao estudo da colisão entre os direitos fundamentais à liberdade de
expressão e à liberdade religiosa, ambos protegidos pela Constituição Federal de
1988, e da utilização dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade como
instrumentos para solucionar tal conflito, que apresenta, além do viés jurídico,
relação com questões de divergência cultural, política e religiosa. Como exemplo
de colisão entre esses direitos, analisou-se o caso Charlie Hebdo, mediante pesquisa
pura, descritiva-analítica, bibliográfica e documental. Inicialmente, realizouse estudos acerca da distinção entre regras e princípios. Após, sobre a colisão
entre direitos fundamentais, com enfoque nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Por fim, realizou-se análise da atuação criminosa no jornal francês,
sob o manto da vingança por Maomé. Realizou-se esta pesquisa com o objetivo
não de encontrar respostas prontas e verdades absolutas, pois se tem a consciência
de que a ciência jurídica está em constante evolução, não havendo respostas
absolutamente certas ou erradas, sobretudo quando envolve temas relacionados
à política, cultura e religião, mas de fomentar o debate a respeito de tais questões
de suma importância na atualidade. Os conflitos culturais certas vezes envolvem
questões relacionadas à colisão de direitos fundamentais, como o caso exposto, por
isso a necessidade de estudo científico e debates aprofundados acerca do tema.
Palavras-chave: Charlie Hebdo. Liberdade de expressão. Liberdade religiosa.
Direitos fundamentais. Colisão.
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ABSTRACT
This paper aims to study the collision between the fundamental rights to freedom
of expression and religious freedom, both protected by the Federal Constitution of
1988, and the use of the principles of proportionality and reasonableness as tools
to solve this conflict, which has, in addition to bias legal, relation with cultural,
political and religious divergence issues. As an example of collision between
these rights, we analyzed the case Charlie Hebdo, through pure, descriptive and
analytical, bibliographical and documentary research. Initially, there were studies
about the distinction between rules and principles. After, about the collision
between fundamental rights, focusing on the principles of proportionality and
reasonableness. Finally, there was the analysis of the criminal activity in the French
newspaper, covered by revenge for Mohammed. We conducted this research in
order not to find ready and absolute truths answers, because it is aware that the
legal science is constantly evolving, there is no absolutely right or wrong answers,
especially when it involves issues related to politics, culture and religion, but to
foster debate on such important issues short today. Cultural conflicts often involve
certain issues related to the collision of fundamental rights, such as the above case,
so the need for scientific study and extensive discussions on the subject.
Keywords: Charlie Hebdo. Freedom of expression. Religious freedom. Fundamental
rights. Collision.

INTRODUÇÃO
É plenamente protegido pela Constituição da República Federativa
do Brasil o direito à liberdade de expressão, sobretudo em relação a questões
políticas, filosóficas e religiosas. Este direito foi elevado à categoria de direito
individual fundamental, com previsão expressa no Art. 5ª, IV, VII e IX da
Constituição de 1988, sendo, inclusive, cláusula pétrea.
Apesar de ampla preservação constitucional deste direito, verificase que o seu exercício ainda se esbarra frontalmente em práticas antigas e
ultrapassadas, como o preconceito e a intolerância religiosa.
Em um contexto geral, o que se verifica é que, mesmo diante da
popularização dos meios de comunicação e do acesso rápido de informações,
gerando-se consequentemente a difusão constante de pensamento, opiniões
e manifestações, ainda são nítidas a discriminação e a incomplacência a
determinados grupos.
Há um contrassenso entre a ampla liberdade de expressão, disseminada
no século atual, e a intolerância, o desrespeito e até mesmo a anulação de
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outros direitos fundamentais. Frequentemente se vê a discriminação a
certos grupos sociais, seja pela cor da pele, opção sexual, opiniões políticas
ou religiosas, e ainda por traços físicos aparentes. Certas vezes, tais
atitudes são fundamentadas em outros direitos fundamentais igualmente
protegidos pela Carta de 1988. Assim, verificam-se direitos constitucionais
fundamentais em conflito, ferindo por vezes seu núcleo essencial.
É sabido que nenhum direito tem eficácia absoluta, ou seja, nem todo
direito pode ser exigido sempre em sua plenitude máxima em diferentes
situações concretas. Porém, não é permitido que haja mácula ao núcleo
essencial dos direitos fundamentais, os quais devem ser analisados sempre
com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, buscando o
sopesamento dos mesmos e, assim, sua melhor aplicação. Destarte, o que se
deve buscar é a máxima otimização da norma, objetivando cumprir com a
vontade constitucional (HESSE, 1991).
Desse modo, tendo como caso exemplificativo o atentado terrorista
ao jornal Charlie Hebdo na França, onde fica clara a colisão de direitos
existente entre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, realizou-se
esta pesquisa com o objetivo não de encontrar respostas prontas e verdades
absolutas (pois tem-se a consciência de que a ciência jurídica está em
constante evolução, não havendo respostas absolutamente certas ou erradas,
sobretudo quando envolve temas relacionados à política, cultura e religião),
mas de fomentar o debate a respeito de tais questões de suma importância
na atualidade.
Este artigo baseia-se num estudo descritivo-analítico, desenvolvido
através de pesquisa bibliográfica, pois é fundamentada por meio de livros,
artigos, publicações especializadas e dados oficiais publicados na internet.
Quanto à utilização dos resultados, verifica-se que a presente pesquisa é
pura, na medida em que tem como finalidade exclusiva a ampliação dos
conhecimentos.

1 A DISTINÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E REGRAS
Sabe-se que as normas são o gênero do qual as regras e os princípios
são espécies (BONAVIDES, 2012, p. 280-281). A distinção entre elas é de
extrema importância para o estudo da colisão dos direitos fundamentais e
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de como solucionar os conflitos entre normas regras e normas princípios,
portanto, este tópico será destinado a esta temática.
Ronald Dworkin (2002, p. 36) afirma que os princípios são padrões
que devem ser observados, “não porque vá promover ou assegurar uma
situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque
é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da
moralidade”. Para ele, a diferença entre princípios e regras é de natureza
lógica (2002, p. 39). Em suas palavras, “as regras são aplicáveis à maneira
tudo-ou-nada”. Dados os fatos, ou a regra é válida ou não é válida e, neste
caso, não contribuirá para a decisão do caso concreto.
Os princípios, por sua vez, possuem uma dimensão que as regras não
têm, qual seja: “a dimensão do peso ou importância. Quando os princípios
se intercruzam [...] aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta
a força relativa de cada um” (DWORKIN, 2002, p. 42).
Virgílio Afonso da Silva (2003, p. 611), ao abordar a teoria de Robert
Alexy (2011), autor que complementa os ensinamentos de Dworkin acerca
da temática, afirma o seguinte: “as regras, ao contrário dos princípios,
expressam deveres e direitos definitivos, ou seja, se uma regra é válida, então
deve se realizar exatamente aquilo que ela prescreve, nem mais, nem menos.
No caso dos princípios, o grau de realização pode, como visto, variar”.
Virgílio Afonso da Silva (2003, p. 610) continua explicando que tanto
Alexy quanto Dworkin partem do pressuposto de que a distinção entre
regras e princípios é uma distinção qualitativa e não de grau. A principal
contribuição de Alexy, para o autor, foi o desenvolvimento da ideia de
princípios como mandamentos de otimização, ou seja, princípios como
“normas que estabelecem que algo deve ser realizado na maior medida
possível, diante das possibilidades fáticas e jurídicas presentes”.
Para Virgílio (2003, p. 617), “a distinção entre regras e princípios é uma
distinção entre dois tipos de norma e não entre dois tipos de textos. É por
isso que tanto as regras, quanto os princípios pressupõem uma interpretação
prévia”. Ensina, ainda, que “‘ser passível ou carente de interpretação’ é uma
característica de textos que exprimem tanto regras quanto princípios.
Mas ‘ser passível ou carente de sopesamento’ é característica exclusiva dos
princípios”.
Portanto, para os autores, a grande distinção entre os princípios e
as regras é que, quando há colisão entre estas, uma necessariamente há
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de ser excluída do ordenamento jurídico. Por outro lado, a colisão entre
princípios não torna um deles inválido. Ambos continuam a fazer parte do
ordenamento. A partir da técnica do sopesamento (adotando a nomenclatura
de Dworkin), com a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (que serão analisados no tópico a seguir) no caso concreto, é
que se chegará à solução mais adequada.
A ideia é a utilização dos princípios em máxima medida, não podendo
haver a sobreposição de um em detrimento do núcleo essencial do outro.
Assim, nenhum princípio pode ser aplicado de forma absoluta quando há
colisão com outro. No caso concreto, um princípio pode até prevalecer,
entretanto isto não quer dizer que o outro foi extirpado do ordenamento
jurídico. No mesmo sentido, explica George Marmelstein: “o sopesamento/
ponderação é, portanto, uma atividade intelectual que, diante de valores
colidentes, escolherá qual deve prevalecer e qual deve ceder” (2014, p. 396).
Desse modo, levando em consideração esta distinção, sobretudo
quanto à solução da colisão entre princípios, considerando-os como
mandamentos de otimização e aplicando-lhes a técnica de sopesamento,
passa-se a analisar a problemática da colisão entre direitos fundamentais,
quando estes advêm de uma base principiológica.

2 A COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS
A Constituição Brasileira é classificada como analítica, complexa e
extensa, pois reúne um conjunto amplo de normas em seu corpo. Diante de
tal fato, verifica-se que é muito comum que algumas regras ou princípios
sejam divergentes. No mesmo sentido, aduz George Marmelstein (2014, p.
365):
As normas constitucionais são potencialmente contraditórias,
já que refletem uma diversidade ideológica típica de qualquer
Estado Democrático de Direito. Não é de se estranhar, dessa
forma, que elas frequentemente, no momento aplicativo, entrem
em rota de colisão.

Assim, em cada caso concreto em que os direitos fundamentais
entrem em conflito, deve haver a atenção minuciosa para resolução do
mesmo, tendo em vista que nenhum direito poderá ser anulado em razão
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do outro, pois não é permitida em nosso ordenamento a renúncia de
direitos, bem como não são aceitas a anulação, alienação ou simplesmente
desconsideração do núcleo essencial de um direito. Em resumo, George
Marmelstein explica (2014, p.366): “o que se buscar é a máxima otimização
da norma. O agente concretizador deve efetivá-la até onde for possível
atingir ao máximo a vontade constitucional sem sacrificar outros direitos
igualmente protegidos”.
Sob outro ângulo, também não há direito absoluto, ou seja, direito
que não possa ser restringido.
Portanto, é extremamente importante que os direitos possam sofrer
restrição, até mesmo para garantir que gerem efeitos e que se apliquem
aos casos reais e práticos. No entanto, essa restrição deve ser comedida, e
sempre fundamentada no sopesamento, quando se estiver diante de um
problema de colisão de normas princípio. Ao encontro desse entendimento,
se expressa George Marmelstein (2014, p. 347):
Considerar os direitos fundamentais como princípios significa,
portanto, aceitar que não há direitos com caráter absoluto, já
que eles são passíveis de restrições recíprocas. [...] Vale, contudo,
fazer uma alerta: afirmar que não há direitos absolutos e que ‘toda
norma de direito fundamental é relativa, passível de limitação’ é
extremamente perigoso, já que pode levar uma ideia equivocada
de que as proteções constitucionais são frágeis e que podem ceder
sempre que assim ditar o ‘interesse público’, expressão vaga, que
no final das contas, pode justificar quase tudo

Para solucionar tal questão, é prudente que se aplique o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade, os quais não podem ser confundidos
como sinônimos, tendo em vista as finalidades diversas, que, no entanto,
servem de instrumento para a efetivação das normas constitucionais e para
a solução de conflitos envolvendo princípios.
Neste sentido, Humberto Ávila (2012, p. 159) afirma que a
razoabilidade e a proporcionalidade são “metanormas”, pois são utilizadas
para estruturar racionalmente a aplicação de outras normas, sem com elas
se confundirem. Devem ser chamadas, portanto, de acordo com o autor, de
postulados.
Quanto à proporcionalidade, esta se subdivide em três aspectos, quais
sejam: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Esses
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elementos devem ser analisados objetivamente e sucessivamente quando
aplicados aos casos concretos (BONAVIDES, 2012). O meio adequado seria
aquele que promove o fim ao qual se destina. Necessário será se, dentre todos
os meios também adequados para promover o fim, for o menos restritivo
e danoso a direitos fundamentais. Será proporcional em sentido estrito se
as vantagens que promove superam as desvantagens que dela decorrem
(ÁVILA, 2012, p. 180).
Quanto à razoabilidade, esta se caracteriza por sua maneira mais
abstrata de se expressar, mediante pensamento moral e ético da sociedade,
buscando a equidade, congruência e equivalência. A razoabilidade impõe,
na aplicação das normas jurídicas, a consideração daquilo que normalmente
acontece. Exige, ainda, a recorrência a um suporte empírico existente
(ÁVILA, 2012, p. 177).
Em ilustração, tem-se o conflito direto de direitos à liberdade de
expressão versus a liberdade religiosa, ocorrido no Caso Charlie Hebdo, no
qual grupos religiosos extremistas atacaram o jornal satírico francês, para
defender a religião mulçumana de críticas irônicas à sobredita crença.
Sabe-se que o ordenamento jurídico francês é diverso, mas, levando
em consideração a ordem jurídica brasileira, observa-se, no caso, uma
contraposição do Art. 5ª, IV e do Art. 5ª, VI, ambos da Constituição da
República Federativa do Brasil. O direito de livre manifestação de pensamento
e, como consequência, a liberdade de imprensa e acesso à informação se
esbarram frontalmente com o direito à liberdade de manifestação religiosa e
de crença, no caso em destaque. A seguir, será realizado um estudo dos dois
direitos em colisão, para, após, analisar o Caso Charlie Hebdo.
2.1 Direito à Liberdade de Expressão
A liberdade de expressão é um direito fundamental previsto na
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Art.5ª, IV, V e IX,
XIV e Art. 220. O objetivo maior do constituinte foi dar ampla proteção a
este direito, conferindo-lhe, inclusive, o grau de cláusula pétrea.
Sabe-se que a Carta Magna de 1988 protege amplamente todos os
tipos de liberdades, sejam elas quais forem, pois estas se fundamentam
na dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da Republica
Federativa do Brasil. Assim, o que se busca incessantemente é a realização
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pessoal do ser humano, em todos os seguimentos de sua vida. Entende-se
por dignidade da pessoa humana o seguinte:
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos
e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo
e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham
a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e
corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em
comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido
respeito aos demais seres que integram a rede da vida (SARLET,
2012, p. 73).

Desse modo, sendo a liberdade, em sentido amplo, um desdobramento
da dignidade da pessoa humana, tem-se que a liberdade de expressão não
poderia ser amparada de forma diversa do contexto constitucional. Nessa
perspectiva, o constituinte originário menciona expressamente a liberdade
de expressão ou livre manifestação do pensamento, bem como assegura a
todos o direito ao acesso de informações, resguardando o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional. Além disso, em seu Art. 220,
prevê ainda a proibição de qualquer restrição sobre este direito fundamental
por meio de lei.
Ressalta-se que o direito à livre manifestação de pensamento é
imprescindível a uma democracia, pois permite que os cidadãos participem
ativamente das decisões do país, havendo frequentemente o confronto de
ideias, opiniões e críticas, o que fazem verdadeiramente uma nação livre e
plural.
Assim, a liberdade de se expressar permite que qualquer indivíduo
se comunique, compartilhando seu pensamento, seja através do discurso
falado, da escrita, desenho, manifestação artística, ou até mesmo do silêncio.
Nessa toada, George Marmelstein (2014, p. 106) destaca:
A liberdade de manifestação do pensamento é exercida
de múltiplas formas: discursos falados, escritos, desenhos,
manifestações artísticas, pinturas, cartazes, sátira e até mesmo o
silêncio, pode simbolizar o exercício dessa liberdade […] Aliás,
até mesmo um ato como ‘queimar a bandeira nacional’, por mais
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intrigante que possa parecer, também é considerado como dentro
da área de proteção da liberdade de manifestação do pensamento.

O que se impõe no direito à liberdade de expressão é uma ação
negativa do Estado, para que este não proíba, censure ou sequer faça uma
avaliação prévia ao conteúdo que se deseja manifestar, ocasionando uma
vedação a todo e qualquer arbítrio de autoridades.
Contudo, é sabido que, no ordenamento jurídico pátrio, não existe
direito fundamental absoluto, ou seja, não há direito com aplicação ampla
e irrestrita em qualquer situação, pois não são poucos os casos onde ocorre
a colisão de direitos fundamentais, o que ocasiona a restrição pontual em
algum direito que não se sobreponha, sem perder, contudo, seu núcleo
essencial.
Não é diferente com a liberdade de expressão, que, por vezes, pode
sofrer alguma restrição ao seu exercício, como a interferência legislativa
para proibir o anonimato, ou para impor o direito de resposta, ou ainda
quando é fixada indenização por danos morais ao ofensor da honra de uma
pessoa ou grupo de pessoas.
Sabe-se que não se protege um direito se ele é exercido com a
função exclusiva de macular outros direitos, com intenção puramente
preconceituosa e intolerante. Consoante a esta ideia, aduz Gilmar Ferreira
Mendes (2014, p. 274):
O discurso de ódio, entre nós, não é tolerado. O STF assentou
que incitar a discriminação racial, por meio de ideias antissemitas
constitui crime, e não conduta amparada pela liberdade de
expressão, já que nesta não se inclui a promoção do racismo.
Devem prevalecer, ensinou o STF, os princípios da dignidade da
pessoa humana e da igualdade jurídica.

Dessa maneira, quando a liberdade de expressão exceder os limites
da razoabilidade e estiver em choque com outros direitos fundamentais,
possivelmente haverá restrição ao seu exercício, sem, contudo, violar o seu
núcleo essencial. A restrição que existe sobre a liberdade de expressão deve
ser dosada apenas para impedir que seja utilizado como salvaguarda de uma
conduta ilícita.
Apesar disso, o que se pode afirmar é que a regra geral é a ampla
liberdade de expressão, com todas suas ramificações, como direito a acesso
à informação, direito a informar, direito a criticar politicamente o governo,
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direito a opinar e todas as demais formas de expressão, inclusive o direito a
contar piadas. É o dizer de Marmelstein (2014, p. 108):
Do mesmo modo, não é somente o discurso ‘sério’ que possui
proteção constitucional. A crítica sociopolítica, exercida através
de sátira ou de outras formas de humor, também está inserida
no contexto da liberdade de manifestação de pensamento, até
porque pode ser um dos instrumentos mais eficazes para atingir
o grande público.

Em síntese, somente haverá limitação à manifestação de ideias
quando as mesmas colocarem em risco a própria democracia, ou ainda,
quando ferirem frontalmente os fundamentos e direitos da Constituição de
1988, pois, nesses casos, deixou de ser exercício regular de um direito para
se tornar ilicitude.
2.2 Direito à Liberdade Religiosa
A primeira Constituição brasileira (1824) estabelecia em seu Art. 5ª
que a religião oficial do país seria a Católica Apostólica Romana e que todas
as demais religiões somente eram permitidas em cultos particulares, sem
manifestação nenhuma fora das casas para isso destinadas (MENDES, 2014,
p. 318).
Com a proclamação da República e promulgação de sua primeira
Constituição (1891) a regra da religião oficial no Brasil foi modificada.
Assim, o Brasil deixou de adotar uma religião, tornando-se um Estado laico
e permanecendo assim nas constituições posteriores.
Diante disso, em 1988, a Constituição Federal destacou claramente
a liberdade religiosa como direito fundamental, contida no Art. 5ª, VI da
Constituição Federal, na qual, mediante uma interpretação extensiva, extraise que é permitido no país toda e qualquer religião, bem como o exercício
do respectivo culto ou liturgia.
Pelo princípio da laicidade, o Estado Brasileiro é completamente
dissociado da igreja; ambos exercem funções diferentes e não se confundem
em nenhum aspecto. O Estado tem atribuição para exercer sua função
político-administrativa e a igreja tem destinação diversa, devendo atuar
somente no campo da religiosidade (BULOS, 2015, p. 578).
Assim, conforme o pensamento constitucional, o Estado tem o dever
de garantir em seu território o pluralismo religioso, criando condições
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adequadas ao exercício pacífico de todas as crenças. A liberdade religiosa,
portanto, “abarca as liberdades de crença e de culto” (BULOS, 2015, p. 577)
Tendo em vista o dever positivo que o Estado tem de proporcionar
a liberdade religiosa, o Art. 5ª, VII da CRFB/88 determina que seja
assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva. Ademais, no Art. 19, I, do mesmo diploma, fica
vedado aos entes federativos União, Estados, Distrito Federal e Municípios
atrapalhar o funcionamento dos templos de qualquer culto, ou ainda,
manter alianças com estes, ressalvado o interesse público.
Além disso, é garantida aos templos de qualquer culto a imunidade
tributária, assegurada à pessoa jurídica responsável pela realização da
liturgia, conforme o disposto no Art. 150, VI, b, da CRFB/88.
O que se verifica é que existem vários dispositivos constitucionais
expressos que buscam garantir o exercício da liberdade de religião. Diante
disso, necessário se faz esclarecer em que se consiste a religião, para delinear
o que o Direito protege.
Em termos gerais, religião é toda fé professada a entidades
sobrenaturais, baseadas em livros sagrados, que trazem consigo
ensinamentos e rituais de orações e adorações, devendo ter um mínimo
de organização. Ou seja, considera-se religião toda organização que busca
prioritariamente a aproximação dos seus adeptos com as entidades divinas
(MENDES, 2014, p. 317).
Não é considerada organização religiosa uma entidade comercial
que em suas reuniões periódicas realiza uma simples oração, pois o
objetivo primordial da organização religiosa é o exercício da fé. Portanto,
reconhecida uma organização religiosa, o Estado tem o dever de facilitar o
seu funcionamento. Em consonância a este entendimento, ressalta Gilmar
Mendes (2014, p. 318):
O reconhecimento da liberdade religiosa pela Constituição
denota haver o sistema jurídico tomado a religiosidade como um
bem em si mesmo, como um valor a ser preservado e fomentado.
Afinal, as normas jusfundamentais apontam para valores tidos
como capitais para a coletividade, que devem não somente ser
conservados e protegidos, como também ser promovidos e
estimulados.
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É bem verdade que a liberdade religiosa é garantida no Brasil, o que
implica na igual permissão aos rituais utilizados no âmbito de cada culto.
Como ilustração, permite-se o batismo de crianças na Igreja Católica, como
também a recusa das Testemunhas de Jeová para transfusões de sangue e,
ainda, a ingestão do chá alucinógeno nos rituais de Santo Daime.
No entanto, a liberdade religiosa também não é ilimitada. Como
todos os outros direitos fundamentais, haverá situações que a liberdade de
religião será mitigada (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2014, p. 476).
Assim, em cada caso concreto em que os direitos fundamentais
entrem em conflito, deve haver a atenção minuciosa para resolução do
mesmo, tendo em vista que nenhum direito poderá ser anulado em razão
do outro, pois não é permitida em nosso ordenamento a renúncia de
direitos, bem como não são aceitas a anulação, alienação ou simplesmente
desconsideração do núcleo essencial de um direito. Eis o entendimento:
Em complemento ao princípio da proporcionalidade, a doutrina
e a jurisprudência desenvolveram o chamado princípio da
proteção ao núcleo essencial, segundo o qual, em nenhum caso,
uma lei pode restringir a tal ponto, um direito fundamental a que
afete seu conteúdo mínimo ou essencial. (MARLMELSTEIN,
2014, p. 402)

Os noticiários relatam constantemente que grupos religiosos
extremistas prendem, roubam, matam pessoas em nome da religião,
fundamentando essas atrocidades em uma busca pela salvação. Em fato, o
que se verifica são condutas criminosas praticadas sob o manto da religião,
e, por ultrapassarem os limites da razoabilidade e proporcionalidade, o
Estado é obrigado a intervir, restringindo, punindo e repreendendo.
Ocorre que, em um Estado Democrático de Direito, não é válida a
anulação total de um direito para o exercício de outro. Nessa toada, a partir
do momento em que o direito à liberdade de crença invade a esfera de
proteção da vida, integridade física, integridade mental ou ainda, liberdade
de locomoção, o ordenamento jurídico não poderá assegurar plenamente o
direito de religião.
Nítido resta que a liberdade de expressão e a liberdade religiosa são
garantias do cidadão, previstas claramente na Lei Maior e respaldadas pela
legislação ordinária. Contudo, na realidade, observa-se que esses direitos
nem sempre são efetivados como deveriam, como será debatido adiante.
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2.3 Conflito Cultural e Colisão entre Liberdade de Expressão e Liberdade
Religiosa: O Caso Charlie Hebdo
Situação polêmica ocorreu ao dia 07 de janeiro de 2015, em Paris,
quando dois jihadistas, de preto e encapuzados, entraram na sede do Jornal
Charlie Hebdo e mataram 12 (doze) pessoas, além de deixar mais 11 (onze)
feridas, bradando vingança por Maomé. O fato chocou o mundo ocidental
e logo foram organizadas manifestações em homenagem ao jornal francês
nas ruas e nas redes sociais.
A hashtag “#JeSuisCharlie” (“Eu sou Charlie”, em francês) foi o jargão
utilizado pelos que condenaram a ação dos extremistas nas redes sociais,
com mais de cinco milhões de tweets dias após a tragédia. Nas ruas de Paris,
as manifestações contaram com a participação de mais de 100.000 (cem
mil) pessoas3.
O que se viu nos dias após o crime foi um discurso contra os
muçulmanos e de forte apoio ao jornal Charlie Hebdo, em nome da
liberdade de expressão. Porém há uma questão de difícil reflexão neste caso:
não houve apenas a violação à liberdade de expressão pelos radicais. É que
o jornal frequentemente publicava charges e mensagens ofensivas à religião
muçulmana. A liberdade de expressão era utilizada, pelos jornalistas, com o
intuito de fazer comédia às custas da crença alheia.
Nada justifica a tragédia ocorrida, o assassinato em nome da vingança
por Maomé. Entretanto, sabe-se que não se protege um direito se ele é
exercido com a função exclusiva de macular outros direitos, com intenção
puramente preconceituosa e intolerante. E era o que o jornal frequentemente
fazia.
Ora, sabe-se que os extremistas reagem violentamente ao que consideram
desrespeito ao Islã. O ataque, embora extremamente desproporcional, não
aconteceu por acaso. Foi resposta às mensagens que refletem um discurso de
ódio, sob o mantra da sátira e da liberdade de expressão. Se os cartunistas não
tivessem ultrapassado os limites e maculado direito alheio, certamente o ataque
não teria ocorrido. Muitos dos conflitos culturais poderiam ser evitados se não
houvesse exagero por parte de quem realiza essas sátiras de cunho religioso.

3

Disponível em: http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2015/01/especialistas-comentam-ataqueao-charlie-hebdo-entenda-tragedia.html. Acesso em: 27 jul. 2015.
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Não se questiona que tanto houve violação a direito por parte do jornal
Charlie Hebdo quanto por parte dos extremistas. Entretanto, a violação pelos
jihadistas foi de grau muito superior, pois foi além de uma mácula moral e
íntima: houve agressão à vida. Isso não pode ser tolerado pelo Direito.
Levando em consideração os ensinamentos acerca da proporcionalidade,
instrumento utilizado para a solução de conflitos envolvendo direitos
fundamentais, verifica-se que a atitude foi desproporcional, uma vez que o
meio utilizado não promoveu o fim ao qual se destinava: os extremistas
assassinaram os cartunistas para punir a ação satírica do jornal, entretanto
o jornal não parou de circular. Apenas aumentou a já estremecida relação
entre os ocidentais e muçulmanos.
Foi desnecessário, pois, dentre todos os meios adequados para
promover o fim, não foi o menos restritivo e danoso aos direitos fundamentais.
Pelo contrário: em termos jurídicos, levando em consideração o ordenamento
jurídico brasileiro, caberia ao jornal o pagamento de uma indenização pelos
danos causados aos religiosos ou uma retratação dos cartunistas, mas nunca
uma vingança que lhes tirasse a vida.
Por fim, foi desproporcional em sentido estrito, uma vez que as
vantagens que o ato promoveu não superaram as desvantagens que dela
decorreram. Conforme já mencionado, a ação gerou tremenda insatisfação
por parte dos ocidentais em geral, que externaram mensagens de ódio e
discriminação à religião muçulmana. Portanto, além da morte dos cartunistas,
serviu para aumentar o desafeto dos ocidentais para com os muçulmanos e o
abismo entre as diferentes culturas.
Quanto à razoabilidade, esta impõe, na aplicação das normas
jurídicas, a consideração daquilo que normalmente acontece. Conforme já
dito, não foram utilizados pelos radicais os meios jurídicos disponíveis para
a reparação do dano por eles sofridos.
Há de se ressaltar a violação a outro princípio, qual seja: a proibição do
abuso (MARMELSTEIN, 2014, p. 414). É que nenhum direito fundamental
pode ser interpretado “no sentido de autorizar a prática de atividades que
visem à destruição de outros direitos ou liberdades”, como foi o caso Charlie
Hebdo. Por mais que os cartunistas tivessem extrapolado os limites da
liberdade de expressão, causando danos de natureza íntima a pessoas de
religião muçulmana mediante charges satíricas, não houve a destruição do
direito à liberdade religiosa.
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Existiam meios jurídicos apropriados para a reparação dos danos
causados. Entretanto, o atentado sob justificativa de cunho religioso é
desproporcionalmente abusivo, uma vez que causou a destruição do direito
à vida dos cartunistas franceses. Desse modo, os direitos fundamentais
garantidos na Constituição não podem ser utilizados para fins ilícitos,
“até porque eles existem para promover o bem-estar e a dignidade do ser
humano e não para acobertar a prática de maldades que possam ameaçar
esses valores”.
Corroborando esse entendimento, Humberto Ávila (2012, p. 166)
afirma que o “postulado da proibição de excesso depende, unicamente, de
estar um direito fundamental sendo excessivamente restringido”. Em outras
palavras, a aplicação de uma regra ou princípio constitucional [a exemplo da
liberdade religiosa] não pode conduzir à restrição a um direito fundamental
que lhe retire o mínimo de eficácia [a exemplo do direito à vida, no caso do
atentado ao jornal].
Sabe-se que é difícil solucionar casos que envolvem conflitos entre
diferentes culturas, entretanto manter-se inerte diante de acontecimentos
trágicos como o ocorrido é corroborar para a promoção da injustiça por
grupos radicais. Não é fácil chegar a um consenso sobre quais seriam os
limites da liberdade de expressão ou traçar o limiar entre a sátira aceitável
e a sátira danosa, entretanto não restam dúvidas de que atentados que
acarretam a morte ou a violação à integridade física não são a resposta
adequada.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, vive-se em uma época de grandes descobertas
tecnológicas, inclusive com facilidades versáteis nos meios de comunicação.
Em poucos segundos, pessoas distantes por milhares de quilômetros podem
se ver, trocar ideias, formar religiões ou ainda trabalhar conjuntamente.
No entanto, mesmo diante da popularização dos meios de comunicação
e do acesso rápido de informações, gerando-se consequentemente a difusão
constante de pensamento, opiniões e manifestações, ainda são muito
frequentes o preconceito e a incomplacência a determinados grupos.
O que se observa é que há um contrassenso entre a ampla liberdade de
expressão, disseminada no século atual, e a intolerância, o desrespeito e até
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mesmo a anulação de outros direitos fundamentais igualmente protegidos
pela Carta de 88. E, apesar da ampla ideia de liberdade deste século, percebese que cada vez mais os conflitos religiosos e culturais crescem e se alastram
por todo mundo. A intolerância vem tomando espaço, disseminando-se na
cabeça dos mais velhos e sendo repetida pelos jovens, repassadas de geração
para geração.
Exemplos do que foi acima mencionado são as guerras sangrentas
entre judeus e muçulmanos, bem como a criação do grupo extremista que
deseja estabelecer o Estado Islâmico, que busca a todo custo converter os fiéis
de diversas religiões ao islamismo, sob pena de matar crianças, mulheres e
destruir nações. O radicalismo extremado e a intolerância em último grau
acabam por violar diversos direitos em todo o mundo.
Embora estejam agindo pretensamente justificados pela liberdade
religiosa, suas ações não serão protegidas pelo Direito. Isso porque, pelo
menos sob o ponto de vista jurídico, não haverá sequer possibilidade de
denegrir um direito por completo, pois todos são intocáveis em seu núcleo
essencial.
Vê-se atitudes desproporcionais em nome da liberdade de expressão
e em nome da liberdade religiosa. O caso Charlie Hebdo leva à reflexão
questões de ordem política e jurídica que merecem o devido destaque: até onde
vão os limites da liberdade de expressão? Até que ponto devem ser evitadas
ilustrações e mensagens que ofendam a fé de outras pessoas? Como o
Direito pode conter a atuação dos extremistas islâmicos? Estas são algumas
das indagações que devem ser discutidas e observadas não só no âmbito
acadêmico, mas, sobretudo pelas autoridades internacionais.
A colisão entre os direitos à liberdade de expressão e liberdade
religiosa é um dos maiores conflitos a serem enfrentados neste início do
século XXI. Sabe-se que a caminhada para resolução de conflitos culturais
é longa, entretanto não se pode deixar de dar o primeiro passo, a partir
dos debates, das reflexões, da abertura a outras culturas e outras formas de
pensamento. Este foi o objetivo do presente artigo.
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O ESTADO ISLAMICO E A INTENSIFICAÇÃO DO CONFLITO
CULTURAL ISLÂMICO-OCIDENTAL
THE ISLAMIC STATE AND THE INTENSIFICATION OF THE
CONFLICT ISLAMIC-WEST
Luis Haroldo Pereira dos Santos Junior1
RESUMO
O presente trabalho pretende analisar a formação do grupo autodenominado
Estado Islâmico, seita terrorista de doutrina salafista e que tem como meta a
restauração do Califado, reino áureo do domínio político e espiritual do Islã, de
elevado resplendor cultural. Fatores tais como identidade e cultura serão entendidas
como catalisadores para a consecução de seus objetivos, inseridos esses em um
contexto desnorteador dos pontos de referência proporcionados pelo fenômeno
da globalização. As tensões entre as partes, apesar de inseridas em contextos de
desequilíbrios estruturais, não podem prescindir da sensibilidade que os indivíduos
sentem por suas tradições culturais. Também se fará uma abordagem acerca da
tolerância, do diálogo e do respeito aos direitos humanos como pressuposto para
o convívio harmônico entre as partes da sociedade nacional e internacional e a
superação do recurso à violência como meio solucionador de conflitos. Tal proposta
se fará em nome de um compartilhamento de valores comuns, como o pluralismo
e o ambiente democrático, capaz de prevenir a emergência de novos conflitos a
partir do comprometimento com normas básicas de convivência. É reconhecendo
a diversidade cultural que se pode construir um mundo pautado no respeito ao
próximo e gerar uma troca mútua de influência benéfica, facilitada pela própria
cultura, no caso, a cultura dos direitos humanos.
Palavras-chave: Estado Islâmico. Identidade. Cultura. Conflito. Direitos Humanos.
ABSTRACT
This paper aims to analyze the formation of the group calling itself the Islamic State,
terrorist sect of Salafist doctrine and it is targeting the restoration of the Caliphate,
golden realm of political and spiritual realm of Islam, high cultural splendor.
Factors such as identity and culture shall be construed as catalysts for achieving
your goals, set these in a bewildering context of the reference points provided by
the phenomenon of globalization. Tensions between the parties, although inserted
in contexts of structural imbalances, cannot do without sensitivity that individuals

1

Graduando em Direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Bolsista CNPq.
O ESTADO ISLAMICO E A INTENSIFICAÇÃO DO CONFLITO CULTURAL ISLÂMICO-OCIDENTAL

| 909

have for their cultural traditions. Also make an approach about tolerance, dialogue
and respect for human rights as a prerequisite for the harmonious coexistence
between the parties of national and international society and to overcome the use
of violence as a means of conflict solver. Such a proposal will be made on behalf of
a sharing of common values such

as pluralism and democratic environment, able
to prevent the emergence of new conflicts from the commitment to basic living
standards. It is recognizing the cultural diversity that we can build a world based on
respect for others and generate a mutual exchange of beneficial influence, facilitated
by the own culture, in this case, the culture of human rights.
Keywords: Islamic State. Identity. Culture. Conflict. Human Rights.

INTRODUÇÃO
Vivencia-se, hoje, a proliferação de grupos e seitas terroristas que
agem em nome de um ideal de purificação e expurgação das influências
consideradas nocivas, entre elas a Ocidental – civilização que, de acordo
com a ótica desses grupos, é vista como um bloco homogêneo. Tais
grupos utilizam a lógica do terror para fazer imperar suas reivindicações,
renegando padrões de conduta observados pelos membros da comunidade
internacional como pressupostos para um mundo em que impere o respeito
e tolerância pelo próximo. Entre essas violações, muitas se dão contra os
preceitos estabelecidos pelo conjunto de direitos humanos proclamados
pelas entidades internacionais, que intentam preservar, entre outros, o valor
da dignidade da pessoa humana e a igualdade de todos os seres humanos,
consagrados em inúmeros tratados internacionais, como a própria
Declaração Universal de Direitos Humanos, considerada um dos principais
documentos sobre o tema.
Esses grupos partem para o conflito aberto contra as culturas que
lhes são opositoras, prezando por um ambiente onde não tenha lugar para o
próximo. Tais conflitos são potencializados pelo fenômeno da globalização,
no sentido de que, para fundamentar seus objetivos, os grupos oponentes se
oferecem como um espaço tranquilizador para as identidades desnorteadas
e fragmentadas por esse fenômeno, gerador de angústias e senso de perda
em relação a padrões estáveis e referências comuns de identidade.
O Estado Islâmico, originário de regiões da Síria e do Iraque, emergiu
no contexto de desestruturação social dessas localidades, geradas, dentre
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outros motivos, por políticas intervencionistas por parte das potências
ocidentais, principalmente a invasão norte-americana ao Iraque, em 2003.
Para a consecução de seus objetivos, como a restauração do Califado,
pretendemos analisar como ele se utiliza de fatores como a identidade
compartilhada entre setores árabes frente ao inimigo comum, o Ocidente
com seus valores e ideias. A construção de um Estado nacional, que
abarcaria a população islâmica, é sintomática da percepção desse grupo
às necessidades inerentes a uma organização político-religiosa de vasta
amplitude. Tais objetivos, contudo, apesar de haver interpretações de que só
abarca fatores geopolíticos, não pode ignorar a contribuição valiosa que o
fenômeno cultural enseja, pois a mobilização de seus membros vai além do
mero contingenciamento político ou luta por interesses. Envolve algo mais,
no caso, a identidade, o quem eu sou e contra quem eu ajo.
No cenário multicultural internacional, a propensão desses grupos
terroristas e intolerantes ao recurso da violência para a solução dos conflitos
culturais tende a aumentar caso não haja um diálogo crítico e construtivo
acerca dos principais valores a serem respeitados para a coexistência pacífica,
o que não implica a homogeneização cultural, mas sim a proteção aos mais
variados modos de vida existentes no mundo. Portanto, a discussão não se
dará somente na ótica do político e do social, mas nessas duas dimensões
articuladas com a dimensão cultural, na medida em que essa é uma parcela
significativa dos sentimentos de pertença de indivíduos a comunidades e
tornam a situação em que vivem dotadas de sentido. A intersubjetividade,
pois, será um aspecto a ser tratado para a compreensão do fenômeno.
Assim, o artigo divide-se em três seções. Na primeira, busca-se analisar
o papel da globalização no processo de desconstrução e reconstrução das
identidades, alertando para os limites dessa abordagem e as considerações
de outros fatores responsáveis por esse processo, tendo por escopo analisar
o substrato em que emergem os grupos terroristas, entre eles o Estado
Islâmico, preenchendo o vazio deixado por esse cenário. Em seguida,
procurar-se-á analisar a constituição desse grupo e o modo como fatores,
tais como a identidade e a cultura, servem como elementos catalisadores
dos objetivos por ele estabelecidos. Por fim, procura-se compreender como
a tolerância, o diálogo e o respeito aos direitos humanos são entendidos
como pressupostos para a manutenção de um mundo harmônico e pacifico
onde os seres humanos tenham assegurados o respeito pelos seus direitos e
sua dignidade.
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1 A GLOBALIZAÇÃO E O ENTRECHOQUE DE REFERÊNCIAS
IDENTITÁRIAS
Muito se fala, atualmente, em “crise de identidade” (HALL, 2006, p. 7)
para se referir ao suposto colapso das características identitárias constituintes
dos indivíduos e comunidades da qual fazem parte. Entre vários autores, há
quase um consenso ao atribuir, de forma prevalecente, a causa dessa crise
ao fator globalização, responsável por gerar fragmentação e descentração
da identidade, “desnorteando” seu ponto de referencia, antes uno, sólido e
estável, para inúmeros focos, não mais se falando em identidade no singular,
mas identidades no plural. Stuart Hall, por exemplo, fala em termos de
mudanças estruturais: “O que, então, está tão poderosamente deslocando
as identidades culturais nacionais, agora, no fim do século XX? A respostas
é: um complexo de processos e forças de mudanças, que, por conveniência,
pode ser sintetizado sob o termo ‘globalização’ [...]” (HALL, 2006, p. 67).
É próprio desse fenômeno da globalização o constante movimento –
ou fluxos – que faz operar nas diversas dimensões da vida, seja na cultural,
política, econômica ou social. Na sua própria dinâmica, ela gera uma
interação a nível global de inúmeras localidades ao longo do globo, em
uma escala sem precedentes de intercâmbio cultural, ou, como preferem
alguns, “imperialismo cultural” propagado pelo Ocidente com seus
produtos mercantilizados – um dos alvos dos radicais islamitas, visto como
desestruturante dos modos de vida tradicionais e “puros”. Contudo, mesmo
a globalização ensejando esse complexo interativo entre várias culturas, tal
não se dá de forma unilateral. Ao mesmo tempo em que há uma exportação
de estilos de vida em larga escala a partir dos grandes centros ocidentais, as
inúmeras culturas a nível local não são meros espectadores passivos dessa
grande afluência em seus domínios. Há, na verdade, um papel ativo na
“tradução” e reaproprição desses elementos, ou mesmo refutação desses – o
que ocorre com a doutrina propagada por seitas radicais, o salafismo.
Afasta-se, pois, a ideia de uma “americanização” ou universalização de
certo padrão cultural, englobando por completo as demais. A humanidade,
como afirma Jean-Pierre Warnier (2003), é uma fábrica de gerar diferenças.
Cada cultura tem sua singularidade, reafirmando seus traços a cada investida
que lhe é feita. Todavia, não cabe aqui também defender a ideia de que é
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estática, uma vez que o próprio processo de transmissão cultural implica
uma reavaliação dentro de contextos mutáveis com o tempo.
A tradução, assim, se dá porque os indivíduos necessitam de um
espaço carregado de signos em que suas ações sejam compreendidas
e tornem possível a comunicação recíproca entre os membros de uma
comunidade. Se, de fato, houvesse essa recepção passiva, os indivíduos
ficariam desorientados em sua conduta, incapazes de comunicação por
estarem privados de referenciais comuns. Ela funciona como um requisito
para continuar a agir conforme as regras estabelecidas pelo grupo dentro
de contextos partilhados. A própria ideia de identidade está intimamente
ligada à de cultura, entendida essa como uma “[...] totalidade complexa
que compreende as capacidades e hábitos adquiridos pelo homem em sua
condição de membro da sociedade [...]” (WARNIER, 2003, p. 13). Esses dois
elementos, identidade e cultura, são transmitidos de um modo particular,
provindos da tradição reformulada dentro de contextos históricos, que
funciona como uma espécie de bússola para orientar os comportamentos
dos membros de uma sociedade e tornar seus atos inteligíveis, dotando-os
de sentido (WARNIER, 2003, p. 19).
Logo, articulados os conceitos de identidade, cultura e globalização,
torna-se inevitável a comparação com tempos mais recuados e
temporalidades distintas. Zygmunt Bauman, por exemplo, fala dos tempos
modernos em contraponto aos “tempos líquidos”, onde a regra é a do
efêmero e a fragilidade dos laços, característicos do mundo atual (BAUMAN,
2003). Gilles Lipovetsky e Jean Serroy falam em termos de cultura-mundo,
contrapondo à ideia antes concebida de que a cultura constituía um sistema
fechado de referenciais sólidos ao “[...] tempo das redes, dos fluxos, da
moda, do mercado sem limites nem centro de referencia. Nos tempos
hipermodernos, a cultura tornou-se um mundo cuja circunferência está em
toda parte e o centro em parte alguma” (LIPOVETSKY, 2011, p. 8).
Porém, inseridos na lógica dos fluxos culturais globais, há grupos que
buscam manter seus particularismos e preservar suas tradições e centros de
referencia utilizando-se da violência, produzindo discursos de ódio contra a
globalização e a modernidade – provinda do Ocidente – que lhe é inerente,
uma vez que a consideram uma intromissão em suas tradições, fato de
potencial gerador de conflitos. Agem, pois, em nome de um tempo recuado
isento dessa perturbação. Ao lado da globalização, há um maior destaque
às necessidades identitárias, onde se reforça os referenciais culturais em
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um mundo desnorteado, inspirados pela procura de tranquilização em
redes comunitárias estáveis e dotadas de um centro aglutinador. Porém,
essa procura pode ser danosa para um espaço multicultural, pois muitas
dessas redes possuem um caráter terrorista e intolerante, apelando para a
violência na solução de conflitos. Para evitar a perda de referências que o
indivíduo possa sofrer, oferece-se um lugar onde ele possa reviver aquela
segurança de que gozava em comunidades específicas (BAUMAN, 2003, p.
7), legitimando os excessos em nome de um ideal a ser perseguido.
Não obstante, a globalização em si não é um recurso explicativo que a
tudo abarque. Analisando microscopicamente, ou etnologicamente, certos
grupos na sua particularidade, percebe-se que a lógica dos conflitos envolve
inúmeros fatores que não podem ser reduzidos a um ou outro sem que
incorra no perigo de desvirtuar os fatos e levar a incompreensões. Porém,
para as pretensões desse trabalho, o que se busca evidenciar é que, por mais
que certos conflitos apresentem um relativo grau de interesses políticos ou
de outra ordem, a análise da cultura e da identidade de cada sujeito e de
cada grupo, assim como o peso da história na formação dessas identidades,
não devem ser subestimados. Tais elementos agem como reais motivadores
para empreender objetivos específicos, ao estimular, de fato, sensibilidades
e apegos que os sujeitos sentem pela sua tradição (LIMA; OLIVEIRA;
VIGEVANI, 2008, p. 193).
É de se questionar se os objetivos traçados por esses grupos em
suas campanhas seriam realizáveis sem um forte elemento catalisador de
sentimentos que correspondem às realidades vivenciadas pelos indivíduos
em seus contextos. Como afirma Samuel Huntington: “[...] As pessoas
utilizam a política não só para servir aos seus interesses, mas também para
definir suas identidades. Nós só sabemos quem somos quando sabemos
quem não somos e, muitas vezes, quando sabemos contra quem somos”
(HUNTINGTON, 1996, p. 20).
A partir do momento em que o indivíduo carrega consigo toda uma
carga da tradição que lhe é indelével e constitutiva do seu ser, ela o leva a
ver o Outro a partir de dicotomias e polarizações entre “nós” versus “eles”,
havendo reações díspares nessa intercomunicação, entre elas, o desprezo e
a rejeição. Esse posicionamento é reforçado ao se levar em consideração
o substrato histórico-cultural dessas coletividades. Conflitos intermitentes
– potencializados por uma maior interação – são fortes geradores de
desconfiança mútua em relação ao grupo visto como rival, reabrindo feridas
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e mantendo vivo o sentimento de medo e ódio em relação ao próximo
movimento, podendo chegar tal situação ao paroxismo da violência. Ora,
quando se percebe o histórico de conflito e de matança entre grupos rivais,
não é difícil verificar que o que impera é uma visão onde considera o outro
como uma ameaça à sua existência, devendo ser eliminado para que cesse
esse temor (LIMA; OLIVEIRA; VIGEVANI, 2008, p. 194). Também não
é difícil verificar que, ao adentrar nesse círculo de retroalimentação da
violência e da discriminação, o reforço da polarização tende a aumentar de
forma espontânea, inviabilizando a possibilidade de restabelecer a tolerância,
solidariedade e o diálogo, pois o próprio ato de aceitar ofertas dos inimigos
é visto como sinal de fraqueza e até de traição. Assim é que muitos grupos
intolerantes, postos no dilema da modernidade e da globalização entre a
escolha por adaptação aos novos tempos ou manter-se fechado em grupos
homogêneos e estáticos em nome da preservação de seus modos de vida,
emergem no cenário internacional, entre eles o Estado Islâmico.

2 O ESTADO ISLÂMICO E O REFORÇO DA POLARIZAÇÃO
CULTURAL ISLÂMICO-OCIDENTAL
Antes de adentrar na análise direta do grupo autodenominado Estado
Islâmico, cabe fazer um breve exame acerca da conjuntura histórica, política
e cultural do mundo após a Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de
melhor compreender em que contexto e sob quais motivações tais radicais
agem.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as posições do império
britânico e francês no Oriente Médio sofreram um abalo devido ao
enfraquecimento pelo qual sofreram. Fortalecidos dessa guerra, saíram
os árabes desejosos de reafirmarem sua autonomia do jugo das potências
ocidentais e se constituírem enquanto nações independentes, na esteira dos
movimentos nacionalistas articulados à descolonização.
A descolonização moveu as placas tectônicas da ordem geopolítica
global. Grã-Bretanha e França perderam uma influência mundial
que já não correspondiam aos seus recursos de poder. O espaço
aberto pela emergência de dezenas de nações soberanas na Ásia
e na África foi ocupado por novos personagens – e por um novo
projeto de poder. Geopolítica, contudo, era apenas a superfície do
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terremoto da descolonização. Abaixo dela, agitavam-se os temas
paralelos da raça e da igualdade. (MAGNOLI, 2013, p. 245).

Entre 1950 e 1960 percebe-se a difusão da ideia do nacionalismo
árabe, articulados em torno da noção de que os povos árabes tinham
inúmeras características em comum que os diferenciavam dos povos de
tradição Ocidental, movimento que ganhou força a partir da década de
1980, com um recrudescimento da aversão aos valores e às ideias Ocidentais
(HOURANI, 2006, p. 358). Tal sentimento não poderia ser sustentado
sem certas transformações pelas quais passaram esses povos, entre elas
o crescimento econômico, as transformações demográficas e a educação,
fatores que permitiram sua autonomia e autodeterminação, seja no campo
econômico, seja no ideológico. Assim, um reforço às lealdades e sentimentos
islâmicos foi verificado num mundo que se configurava cada vez mais
marcado pela política “[...] multipolar e multicivilizacional [...]”, onde “.[...]
as distinções mais importantes entre os povos não são ideológicas, políticas
ou econômicas. São culturais [...]” (HUNTINGTON, 1996, p. 19).
A oposição que marca o conflito Islã x Ocidente atingiu o paroxismo
com os atentados de 11 de Setembro de 2001 aos Estados Unidos da América.
Essa ação, na verdade, reforçou uma série de estigmas que inúmeros
indivíduos mantinham em relação aos povos de origem árabe, entre elas a
de que ali só existe discriminação, violência, fundamentalismo e terrorismo.
Tal mito, porém, deve ser de pronto rechaçado, quando se verifica que tais
elementos constitutivos de certos grupos não devem levar ao estigma de
toda uma cultura baseado em critérios interpretativos arbitrários e restritos.
No próprio Oriente Médio, os conflitos, envolvendo, principalmente,
a religião na histórica divisão entre xiitas e sunitas, estão e estiveram
sempre presentes, havendo grupos de ambos os lados que levantaram
armas para reivindicar suas posições. O caos gerado por esses conflitos,
e as consequências dele resultante – discriminação, opressão, violência
e até mesmo genocídio – geram um ambiente de desconfiança, medo e
insegurança capaz de mobilizar os reais sentimentos e percepções dos
sujeitos para objetivos que, muitas vezes, se utilizam desse contexto como
elemento catalisador (NAPOLEONI, 2015, p. 111).
Assim, ao se conjugarem elementos históricos, políticos e culturais
ao longo de várias décadas – e mesmo séculos – da polarização islâmicoocidental, percebe-se que os sujeitos envolvidos são profundamente
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marcados em suas identidades, transmitidas essas por meio da tradição
recontextualizada englobante de novos fatores. Eis o tempo atual, em si
mesmo marcado profundamente pelo passado, que o Estado Islâmico surgiu
e busca atingir seus objetivos.
Essa organização, oriunda do amálgama de conflitos religiosos no
Oriente Médio, que pode ser creditado à política desastrosa dos impérios e
potências que ali estabeleceram seu domínio, mais precisamente nas regiões
ocupadas pela Síria e Iraque, era conhecida em seus primórdios como
Estado Islâmico no Iraque (EII), braço de outra organização terrorista mais
conhecida, a Al-Qaeda, cuja uma das lideranças era Osama bin Laden. Suas
operações tiveram uma origem imprecisa, mas acredita-se que em 2003 a
Al-Qaeda reconhecia Al-Zarqawi como líder do Estado Islâmico no Iraque
enquanto braço armado. Porém, o apogeu do EII se deu a partir de 2013
com a guerra civil na Síria, onde seus membros ganharam notoriedade e
experiência, reforçando a ideia de uma organização extremamente treinada
e disciplinada, já independente da Al-Qaeda. Posteriormente, após a fusão
com outro grupo, a Frente al-Nusra, passou a ser denominada Estado
Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL). Por fim, adotou a denominação
atual, Estado Islâmico (EI), sob a liderança de Abu Bakr al-Baghdadi
(LAURIA; RIBEIRO; SILVA, 2015, p. 2-3).
De orientação sunita, seus membros objetivam a restauração do
Califado a partir da formação de um Estado nacional. O Califado foi
considerado a época áurea de riqueza cultural e domínio do Islã. Para tanto,
veem como necessário o extermínio de grupos opositores, os xiitas e os
ocidentais, responsáveis, de acordo com os sunitas, de efetivarem uma ampla
política de opressão, discriminação, humilhação e violência, principalmente
na região abrangida pelo antigo Califado, mais especificamente as regiões
da Síria, do Iraque e, também, Israel, tradicional inimigo de muitos
islâmicos, considerado o posto avançado ocidental na região. A ideia de
reconstrução do Califado vem ao encontro dos mais profundos anseios por
esta população oprimida e que enxerga nos líderes do EI mais autoridade
do que os inúmeros governantes corruptos financiados por potências
ocidentais. O próprio EI busca aglutinar os fatores identitários desses
povos como catalisador aos seus objetivos – restauração do Califado a
partir da constituição de um Estado nacional –, percebendo o quanto as
feridas e traumas deixados por décadas de gestão estrangeira marcaram a os
indivíduos, que veem o EI como uma renovação das esperanças de um reino
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próspero. Os membros de seu exército, inclusive, apesar de não receberem
grandes fortunas – longe disso –, são impulsionados “[...] por uma causa
maior: a meta de criação do Califado moderno, um Estado muçulmano
ideal, capaz de tudo transcender, incluindo a conquista da graça da riqueza
pessoal. [...]” (NAPOLEONI, 2015, p. 59).
Assim, percebe-se o quanto os fatores identidade, cultura e tradição
são essenciais para a mobilização da população aos objetivos de reconstrução
do Califado e a instauração de um Estado nacional, no contexto geral de
desestruturação social, gerada também por questões políticas e sociais. Um
dos alvos centrais desse grupo é o Ocidente como um todo, alvo recrudescido
pela política intervencionista no Oriente Médio. O apoio ocidental aos
saudistas, guardiões da mesquita mais sagrada aos muçulmanos, Meca,
é fonte das mais profundas insatisfações de ramos da religião árabe em
relação ao corruptor Ocidente nas terras sagradas do Islã. Além disso, o
apoio a Israel, tradicional inimigo dos povos árabes, reforça a visão de que o
islamismo foi contaminado pelos vícios e costumes ocidentais e necessita de
uma purificação. Tal se daria, portanto, pela ação do Estado Islâmico, através
do Califado (NAPOLEONI, 2015, p. 19). Sua doutrina, o salafismo radical,
preconiza a total refutação e desprezo pelos valores e ideias provenientes
do Ocidente, considerado o maior responsável pelo desprestígio pelo qual
passou o mais recente baluarte da riqueza islâmica, o secular Império
Otomano, dissolvido com o fim da Primeira Guerra Mundial. O retorno
às origens e à pureza do Islã pressupõe um total alheamento daquilo que
corrompe os ensinamentos do Profeta. “[...] O objetivo central do salafismo
moderno ainda é o de purificação do Islã; agora, porém, é também o de
expurgar-se da contaminação da corrupção e livrar-se da estagnação
provocada pela colonização europeia” (NAPOLEONI, 2015, p. 107).
Em seus discursos, a dicotomia entre “nós” e “eles” é reforçada a
todo o momento, dado que na própria ideia de Califa e Califado vem a
noção de que foi Deus quem escolheu o líder e o local em que ressurgiria
essa organização de esplendor, não cabendo mais espaço a quem não
compartilhasse de seu credo e se convertesse ao salafismo. Percebe-se como,
para buscar seus objetivos, fazem vir sempre à tona as angústias e traumas
decorrentes da dominação externa.
[...] o trauma colonial continua secretamente escondido no
coração das sociedades tradicionais e as corrói por dentro. As
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jazidas de sofrimento latente são consideráveis. Elas explodem
em violências interétnicas incontroláveis que dão o acabamento
da destruição colonial das sociedades tradicionais (WARNIER,
2003, p. 126).

Exploram, dessa forma, o sentimentalismo e o apego que as pessoas
sentem às suas raízes e tradições, lealdades reforçadas por fatores como
a guerra, a opressão e o desprezo e censura pelas manifestações culturais
e religiosas. É significativo o fato de que são esses fatores os maiores
responsáveis pela transformação da insatisfação em violência.
O impacto cultural do antigo Califado sobre o território controlado
por ele foi enorme, a ponto de hoje, séculos após a desintegração
dessa cultura esplêndida, ainda existir um idioma comum aos
povos do Oriente Médio e do Norte da África. Mas também, com
a queda do Califado, vieram séculos de conquista e humilhação
impostas aos seus tutelados, deixando profundas cicatrizes na
identidade e na autoestima da população muçulmana. Quando
os europeus redesenharam o mapa desse território histórico e
antiquíssimo, essas feridas foram reabertas [...] (NAPOLEONI,
2015, p. 103).

No seu projeto de instauração de um Estado nacional, o elemento
identidade passa a ser pré-requisito para um Estado coeso, harmônico e
legítimo. Ora, é recorrendo aos mais profundos sentimentos e referências
que as pessoas possuem que se atinge esse fim. Para uma população que
atualmente se vê privada de perspectivas mais salutares, o sofrimento pelo
qual passam dá ensejo para que identidades e culturas sejam “fabricadas”,
recorrendo ao romantismo dos tempos áureos, acreditando que somente a
herança islâmica poderia sier o sustentáculo da vida presente, pois decorrente
das sagradas palavras divinas. Albert Hourani cita um trecho de Sayyid
Qutb, um teórico islamita de índole radical profundamente influenciador
do EI, pregando o total apego às tradições islâmicas e a refutação dos valores
ocidentais:
A liderança do homem ocidental no mundo humano está
chegando ao fim, não porque a civilização ocidental esteja em
bancarrota material ou tenha perdido sua força econômica ou
militar, mas porque a ordem ocidental já cumpriu sua parte, e não
mais possui aquele acervo de “valores” que lhe deu predominância.
[...] Chegou a vez do Islã. (HOURANI, 2006, p. 449).
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No embate entre as temporalidades históricas, o modernismo da
globalização é refutado em nome de um passado ideal, mas eivado de traços
da modernidade – eis o aspecto da tradução – que é considerado essencial
para certos objetivos. O amplo uso das novas mídias sociais pelo EI, por
exemplo, é um indício desse projeto de restauração de um passado glorioso
adaptado, sem que com isso haja uma perda de identidade e essência.
E, não menos importante, a definição de identidade passa também
pela relevância de características próprias, diferenciadas de outras
coletividades – no caso, a ocidental. No nascimento de conflitos culturais,
a visão distorcida do outro é fator que inibe o estabelecimento de canais
comunicativos e aprofunda os abismos entre os opositores. Os interesses de
cada parte, dessa forma, articulam-se ao fator identidade, já que esse é quem
vai definir quem eu sou e contra quem efetivo a ação, inviabilizando uma
linguagem comum ao erigir fronteiras culturais, uma vez que a identidade
dificilmente é negociável. Esse reforço das fronteiras, pois, cada vez mais
é articulado para legitimar suas pretensões de se livrar das influências
corruptoras (HOBSBAWM, 1990, p. 196). Esse apelo à identidade, por sua
vez, só tem sucesso se corresponder a um substrato concreto, às realidades
vivenciadas pelos indivíduos, o que de fato se verifica. As noções de justiça
social, que seria efetivada apenas com um governo islâmico dotado de
autoridade e legitimidade, não devem ser desprezadas e menosprezadas:
“[...] Suas raízes eram demasiado profundas na história para que fossem
transformadas em dóceis instrumentos de governo” (HOURANI, 2006, p.
459). Diferentemente de outros grupos considerados terroristas, o EI sabe
que, para a subsistência de um Estado nacional, é preciso muito mais do que
força – é necessária a aprovação popular (NAPOLEONI, 2015, p. 18).
Esse substrato e essa aprovação são articulados em torno da ideia
de dominação estrangeira com seus costumes carregados de vícios que
corrompem a pureza religiosa propugnada pelos fundamentalistas. Tal
articulação materializa-se na forma das jihads, ou “guerras santas”, que
tem por escopo expulsar do mundo islâmico todos os governos de índole
ocidental, tendo Israel como um dos principais alvos. Com o acordo
firmado por esse país com o governo jordaniano em 1994, reconheceu-se
o direito de Israel de ocupar uma região considerada como parte do antigo
Califado. Na visão dos mais radicais, entre eles o EI, tal fato foi caracterizado
como uma traição ao movimento árabe e contribuiu para o radicalismo do
salafismo, além de ser um marco para o movimento jihadista, cujos objetivos
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passaram a ser, principalmente após a invasão norte-americana no Iraque
em 2003, “[...] tirar as tropas americanas da Arábia Saudita, tirá-las de todo
o Oriente Médio, derrubar governos árabes simpáticos aos Estados Unidos
e destruir o Estado de Israel [...]” (FERGUSON, 2011, p. 173-174). A jihad,
então, passa a assumir um caráter ofensivo quando se percebe uma ameaça
ao modo de vida muçulmano (MAGNOLI, 2013, p. 265).
Assim, na visão dos fundamentalistas do Estado Islâmico, não é
possível dissociar elementos políticos dos de ordem religiosa. Não é sem
motivos que há a imposição da sharia, ou legislação islâmica, às populações
dominadas, restando apenas a morte àqueles que não aceitam se converter
ao seu credo. A ideia mesmo do califa implica a dupla dimensão dos poderes
secular e religioso de que é dotado de autoridade, sendo o Califado o centro
político e espiritual da comunidade muçulmana de fiéis (Umma). Para eles,
um dos grandes pecados do Ocidente foi a separação entre o Estado e a fé.
Logo, torna-se um considerável temor a disseminação de valores ocidentais,
devendo ser prontamente combatidos.

3 A TOLERÂNCIA E O RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS
COMO PRESSUPOSTOS PARA A INIBIÇÃO DA VIOLÊNCIA
A sociedade mundial caracteriza-se pela imensa diversidade e
pluralidade em relação aos mais variados estilos e modos de vida de cada
cultura, sendo essa, por definição, marcada pela singularidade. Em busca
da manutenção de uma situação em que valores maiores sejam partilhados
como pressupostos ao convívio harmônico, é de se refutar certos grupos
quando esses violam as máximas prevalecentes nos relacionamentos
nacionais e internacionais. É o caso do Estado Islâmico e suas atrocidades
cometidas e amplamente divulgadas, violando inúmeros tratados
internacionais, entre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
além do Pacto Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto
Internacional Sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotados
no sentido de garantir a solidariedade e cooperação internacionais para a
proteção dos seres humanos, sem discriminação, e utilizando-se de todos os
esforços para a preservação dos seus interesses.
Muito se discute em relação aos direitos humanos, se esses são de fato
dotados de universalidade ou se não deveriam respeitar a particularidade
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de cada povo e cultura e prezar pelo relativismo. Tal contenda já deu ensejo
aos mais diversos posicionamentos ideológicos para fazer prevalecer uma
ou outra posição, não estando alheios os motivos políticos subjacentes a
cada investida ideológica. Mesmo com a Conferência Mundial de Direitos
Humanos, realizada na cidade de Viena, em 1993, onde se buscou reforçar
a ideia de universalidade dos direitos humanos e, como resultado, teve-se
a aprovação de um texto onde mais de 190 Estados deram sua ratificação
(ALVES, 2001, p. 35), a polarização universalismo x relativismo permanece.
Isso acontece porque, na prática, há um aparente conflito entre as diversas
culturas com seus próprios valores e a adoção de um sistema jurídico que,
na visão de muitos, não corresponde às tradições de cada coletividade.
Propugna-se, então, o posicionamento de que o respeito pelo relativismo
em torno dos direitos humanos traduz-se em respeito pela diversidade
cultural do mundo.
Contudo, tal posicionamento pode gerar uma situação delicada,
uma vez que, admitindo-se certas práticas culturais, o resultado gere claras
violações aos direitos humanos – na perspectiva universalista. Ora, será
que estariam justificadas certas condutas flagrantemente violadoras da
dignidade da pessoa humana, como o terrorismo perpetrado pelo Estado
Islâmico?
A perspectiva universalista, adotada nesse trabalho, não defende a tese
de que deve haver uma cultura única e universal em todas as coletividades.
Isso seria negar a própria condição de diversidade inerente à condição
humana (LAFER, 1988, p. 183). Admite-se, ao contrário, que exista um
conjunto básico de valores que necessitam serem respeitados por todas as
coletividades para que seja possível uma convivência pacífica na sociedade
internacional. Esse reconhecimento não atropela a diversidade de culturas,
pelo contrário, reconhece e protege cada uma na sua singularidade, a partir
de um conjunto normativo que deve ser observado por todos, adotando
o pluralismo cultural como um imperativo de civilização (LIPOVETSKY,
2011, p. 130). Dessa forma, quando o grupo autointitulado Estado Islâmico
propõe como objetivo a política de refutação a partir da violência, está, na
verdade, negando a diversidade inerente aos seres humanos e a tolerância
necessária para uma convivência pacífica.
Ao contrário do que se pensa sobre o fenômeno da globalização,
não caminhamos para um mundo de cultura homogênea em que cesse a
própria diversidade inerente do ser humano. Contudo, não há que se pensar
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nas culturas como manifestações dos modos de vida e visões de mundo
de cada povo como alheio às interações entre si, fechadas umas às outras.
Muito mais do que conflito, os inúmeros povos mantém uma reciprocidade
de trocas culturais que levam à aproximação e ao intercâmbio fecundo.
Mas, lembrando novamente o papel da recodificação dessas trocas, ela
permite que cada sociedade permaneça ainda impregnada de suas tradições
constitutivas de sua identidade como requisito ao seu lugar no mundo
(SEN, 2010, p. 311).
Quando grupos terroristas como o Estado Islâmico realizam uma
operação ideológica em torno da unidade cultural do mundo islâmico
como contraponto e, mesmo, extermínio da tradição ocidental, o que
reproduz, na verdade, é uma incapacidade de se adotar uma postura de
reconhecimento frente à diversidade e à influência que é verificada entre
as culturas distintas. Não reconhece o fato, ademais, que inexiste uma
tradição incólume ao contato de outras influências, quando na verdade a
tônica das sociedades é a sobreposição de influências que, nem por isso,
deixam de servir à singularidade e identidade de cada povo. Como atesta
Amartya Sen, recear pela dissolução das culturas é “[...] subestimar nosso
poder de aprender coisas de outros lugares sem sermos assoberbados pela
experiência. A retórica da ‘tradição nacional’ pode contribuir para ocultar
a história de influências externas de tradições diferentes. [...]” (SEN, 2010,
p. 311).
Assim, reconhecendo a própria diversidade dos seres humanos
e de suas manifestações culturais, é tempo de se pensar em políticas
relativas ao convívio harmônico entre si. Seria interessante, a princípio,
evitar generalizações e superficialismos acerca de certas noções e mesmo
culturas, pois essas não possuem uma interpretação única e inequívoca de
seus elementos, cabendo a todos que a constituem participar de processos
deliberativos públicos para definir o que será ou não preservado (SEN,
2010, p. 316). No caso do EI, esse não possui essa citada interpretação
sobre a cultura islâmica, não devendo agir como o mais fiel e autêntico
intérprete dos preceitos religiosos sem levar em consideração a participação
de amplos setores do povo árabe. Cada indivíduo deve ser protegido tanto
contra qualquer forma de discriminação quanto as opressões que suas
comunidades de origem possam fazer incidir sobre si (BRUCKNER, 2008,
p. 169). Essa proteção só terá sucesso na medida em que tiver uma estrutura
político-social que permita a esses terem suas opiniões ouvidas e respeitadas.
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A civilização islâmica, ao contrário da acusação de intolerância que lhe é
constantemente feita, possui também exemplos de abertura às opiniões
divergentes, admitindo mesmo a dissidência em seu interior, disseminandose propostas democráticas e plurais (MAGNOLI, 2013, p. 496-497).
Além disso, é de se reconhecer a importância de um observador
externo, não inserido nas tradições culturais em analise, para efetuar
o papel de crítico. Tal crítica, contudo, deverá ser feita não com base em
preconceitos de qualquer ordem, mas sim de acordo com os valores magnos
e superiores aos interesses estatais. Entre esses valores estão os contidos
pelas declarações de direitos humanos. Esses devem ser respeitados na
medida em que conferem um compartilhamento de padrões acerca do
tratamento a ser dispensado em relação a cada ser humano, resguardando a
dignidade inerente a cada um, não devendo haver violações dos padrões de
convivência, tudo em nome de um mundo pacifico e respeitante dos valores
essenciais de uma vida em comum na sociedade nacional e internacional
(RAMOS, 2014, p. 24)
Refuta-se, pois, a lógica da violência e do terror, tal como preconizada
pelo EI, para a solução de litígios entre culturas distintas. É no respeito
pela diversidade, em um ambiente democrático e plural, que se pauta o
relacionamento entre os mais diversos sujeitos, observando os preceitos
contidos pelos direitos humanos como forma de se prevenir e evitar o
recurso da violência. A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê,
em seu artigo 2º, a igualdade de todos os seres humanos, sem distinção de
raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou de origem
nacional, assim como os artigos 18 e 19 do mesmo documento reconhecem
o direito à liberdade de pensamento e manifestação de religião, de opinião
e de expressão.
O diálogo entre as partes em conflito permite o exame crítico dos
fatos geradores de tensões e, a partir da compreensão desses, adotar uma
postura de superação de inimizades históricas pelo estabelecimento de uma
nova história, essa em comum. “[...] a história é feita tanto de lembranças
quanto de esquecimentos comuns, ela é a abolição das dívidas de sangue
contraídas pelas sociedades humanas entre si. [...]” (BRUCKNER, 2008, p.
178).
Porém, na situação em que atualmente se encontram as regiões
sob domínio do Estado Islâmico, urgente se faz o recurso à intervenção
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internacional para restabelecer o cenário de respeito à diversidade, cabendo
aos líderes e à comunidade internacional unirem esforços para preservar
e proteger os direitos humanos constantemente violados pelo EI, como a
intolerância religiosa, o desrespeito à vida e à liberdade, além da violação
à dignidade da pessoa humana. Essa intervenção, entretanto, só deve se
efetivar na medida em que tiver como finalidade última a cessão de violações
aos direitos humanos, não devendo pautar-se meramente por questões de
ordem geopolítica, sendo, portanto, o último recurso a ser aplicado, em
situações excepcionais.
Um dos documentos normativos internacionais que prevê o direito
à participação na vida cultural da comunidade, o que engloba o direito
à liberdade religiosa e de expressão, é o Pacto Internacional de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, que em seu artigo 15 faz tal previsão,
ensejando seu reconhecimento pelos Estados partes e pela comunidade
internacional como um todo. Assim, é somente com um cenário de
respeito às diversidades culturais e a tolerância frente ao outro que grupos
insurgentes praticantes da violência e do terror podem ser prevenidos, ao
estabelecer um ambiente em que impede o respeito pelos direitos humanos.
O reconhecimento do próximo é de vital importância para o convívio entre
as partes, seja no âmbito nacional, seja no internacional. É somente com
esse reconhecimento, propiciado pelo diálogo dissipador de estereótipos e
preconceitos, que a prevenção e solução de conflitos culturais podem ser
resolvidos, operando dentro da lógica democrática e plural.

CONCLUSÃO
Movimentos terroristas, como o Estado Islâmico, agem dentro
de um cenário em que se configura o desnorteamento e a fragmentação
de identidades, onde os sujeitos veem seus pontos de referências serem
deslocados e postos em risco, temendo a universalização ou homogeneização
de modos de vida provenientes dos grandes centros ocidentais. Nesse
sentido, percebe-se que eles buscam legitimar suas pretensões ao mobilizar
os indivíduos em torno de questões como o apego às suas tradições e o
medo de fazer parte de um mundo sem rumo nem sentido, preenchendo
esse vazio com seus ideais e o oferecimento de um espaço tranquilizador.
Além disso, tais angústias são reforçadas por uma série de fatores políticos
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ou sociais, como as intervenções ocidentais em seus domínios e um cenário
interno caracterizado pela desestruturação, havendo desequilíbrios que
perpetram humilhações, opressões e violências sobre uma minoria. Vê-se,
pois, como há um substrato estrutural que propiciam um ambiente favorável
à proliferação desses grupos.
A restauração de um Califado, dessa forma, encontra uma recepção
por parte da população que o vê como a restauração não só dos esplendores
culturais, políticos ou espirituais, mas também da esperança. A aglutinação
em torno desse objetivo necessita de um discurso de oposição em relação ao
inimigo externo, o Ocidente, responsável pela queda do antigo Califado. Esse
discurso, porém, se torna efetivo somente na medida em que corresponde
aos sentimentos íntimos constituídos ao longo de décadas e séculos de
indivíduos realmente marcados por fatos que vão criando traumas, como as
intervenções militares, as partilhas imperiais do solo árabe e o conflito com
culturas que atentam contra seus modos de vida. Os sentimentos e apegos
individuais a tradições não deve, portanto, ser subestimados, sob o risco de
não se compreender valiosos mobilizadores aos objetivos buscados pelo EI.
Porém, as violações aos direitos humanos perpetradas por esse grupo
atingem profundamente os padrões mínimos de convivência necessárias a
uma ordem pacífica, seja nacional, seja internacional. Como forma de lidar
com essa seita radical, o remédio de última instância deve ser utilizado, no
caso, a intervenção militar internacional, visto que o próprio radicalismo
torna ineficaz o diálogo entre as partes. Tal solução, contudo, é caracterizada
por sua seletividade e motivações geopolíticas, sendo, portanto, criticáveis
certas condutas adotadas por potências mundiais.
De qualquer forma, para a prevenção desses conflitos, a tolerância,
o diálogo e o respeito pelos direitos humanos devem ser as medidas
prioritárias para a superação do recurso à violência. Para tanto, cabe atuar
no sentido de gerar um ambiente estrutural onde preze as possibilidades de
respeitar o próximo e fazer com que as minorias tenham suas vozes ouvidas,
asseguradas sua participação para que se conheça o que de fato pode ser
buscado para gerar um relacionamento comum, onde os conflitos possam
ser resolvidos num quadro democrático e plural. Com o diálogo entre as
partes, as possibilidades de compreender os sentimentos e interesses alheios
são de fundamental importância como forma de reconhecer, no outro, igual
valor em termos de dignidade. Grupos como o EI, que põem abaixo a ideia
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de diversidade, devem ser combatidos e prevenidos em nome de um mundo
cooperativo e integrado.
Assim, o cenário internacional, que se caracteriza pela sua
multipolaridade, deve engendrar mecanismos para a solução e prevenção
de conflitos que possam surgir, dentro de um espaço democrático e plural,
respeitante dos direitos humanos e que tenha como meta a coexistência
harmônica. Apesar das propagadas teses de universalismo e homogeneização
cultural, o que se verifica é a diversidade cultural, devendo-se preservar
essa característica, mas sem esquecer dos padrões mínimos de convivência,
inscritos nas normas de direitos humanos.
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POSFÁCIO

Em tempos de multiculturalismo, interculturalismo e pluralismo
jurídico, só para ficar em algumas das manifestações e dinâmicas relativas às
exigências contemporâneas que permeiam a diversidade de manifestações
culturais, os indivíduos e seus grupos de pertencimento têm buscado
maior apropriação dos espaços públicos com a finalidade de alcançar
reconhecimento e para expressar seus interesses.
Dessa forma, é natural que os conflitos sócio-culturais se façam
presentes de maneira mais contundente na sociedade brasileira e em todo o
mundo, de modo geral; ensejando embates tanto no campo dialógico, como
em manifestações de violências físicas e mentais, apesar de, aparentemente,
essa modalidade de enfrentamento estar se sobressaindo sobre os espaços
de diálogo.
Nessa perspectiva, o IV Encontro Internacional de Direitos Culturais
proporcionou aos interessados, um Simpósio Temático apropriado aos
debates acerca dos Conflitos Culturais, ao pensar nessa realidade plúrima da
sociedade e na importância dos direitos culturais para proteger e promover
a dignidade da pessoa humana, além de garantir o espaço democrático
apropriado para a liberdade de expressão de todos e todas.
Assim, o Simpósio Temático de Conflitos Culturais agrupou
pesquisadores de diversas áreas da cultura e dos direitos culturais e permitiu
que apresentassem seus trabalhos de pesquisa e que fossem realizados
debates sobre os temas propostos, como forma de enriquecer mais ainda os
participantes do referido Simpósio. Por isso, o ebook que lhe é afeito, aqui
apresentado, procura fazer o registro desse momento ímpar.
Entre as temáticas discorridas, a questão dos indígenas e a incidência
do direito nacional sobre suas condutas leva o leitor a refletir sobre a questão
Posfácio
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da imputabilidade penal e responsabilidade daqueles, não sob o ponto
de vista da incapacidade mental, mas a partir do tratamento isonômico
de qualquer brasileiro que comete erro de proibição ou quando presente
qualquer excludente. Além disso, propõem uma avaliação crítica no sentido
de maior aplicação das leis consuetudinárias indígenas como forma de
efetivação da disposição constitucional de fomentar as expressões culturais
indígenas.
No âmbito da liberdade de expressão, os trabalhos aqui apresentados
remetem essencialmente ao fomento do diálogo e do respeito à diversidade
cultural como ponto de partida na busca de valores fundamentais que possam
delimitar, por meio dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
os necessários limites dos direitos fundamentais. Daí a importância de se
ressaltar também a técnica da mediação como instrumento hábil para a
solução de conflitos cultuais que envolvam as diversas manifestações da
liberdade de expressão.
Na perspectiva de fomento do diálogo para solucionar conflitos
culturais, traz o trabalho que se refere ao Estado Islâmico e suas lutas contra
diversos Estados, com distintas expressões culturais, a proposta de embasar
na tolerância e nos direitos humanos, o caminho norteador da busca de
soluções para pacificar os povos envolvidos.
Outros dois trabalhos importantes, abordam as dificuldades que
minorias têm para conviver harmoniosamente em sociedades plurais,
mas com estruturas de poder e favorecimento a grupos específicos, tratase da comunidade de jovens Roma, na União Europeia, e de hippies, no
Brasil, abordando importantes questões da temática referente ao Pluralismo
Jurídico, ampliam o debate acerca da importância dos movimentos sociais e
da necessidade de atenção às discriminações sofridas por “minorias dentro
de minorias”, como forma de alcançar a integração social e econômica
desses grupos.
E por fim, o ebook também apresenta um trabalho de pesquisa acerca
da influência da cultura na efetivação dos direitos humanos, que propõe
o debate acerca da efetivação de tais direitos, na perspectiva de ir além
dos aspectos jurídicos e políticos, reconhecendo a cultura como agente
condicionador e transformador das estruturas mentais humanas, que
podem tanto fomentar condutas egocêntricas ou fraternas, decisivas para a
concretização dos direitos anteriormente referidos.
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Essa é a riqueza que se apresenta nesse ebook, como instrumento
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da existência humana em um contexto local e global de multiplicidade
cultural, tão em afinidade com o leitmotiv do evento: conflitos culturais:
como solucionar? como conviver?
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