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RESUMO 

 

BALTHAZAR, Luiza Silva. Proteção à moda como patrimônio cultural e propriedade 

intelectual. 2019. 238 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  

 

O presente trabalho busca estudar a possibilidade de se considerar os artigos de 

vestuário como patrimônio cultural e avaliar as consequências dessa aplicação à 

propriedade intelectual da moda. Para tanto, a moda foi estudada como um meio 

de comunicação e expressão cultural, identificando seus aspectos sociológicos e 

antropológicos. Com essas ideias, estudou-se a evolução da vestimenta e da 

história da moda, de forma a diferenciar a moda – formada de tendências sazonais 

– dos trajes típicos. A partir desses conceitos, foram identificados documentos 

internacionais relativos ao patrimônio cultural, especialmente o imaterial, com 

objetivo de estabelecer a evolução do conceito e de sua abrangência, partindo dos 

bens edificados para as práticas culturais imateriais, o que inclui as vestimentas. 

No âmbito do direito comparado, verificou-se como Portugal, França, Bolívia e 

Argentina lidam com essas questões. O ordenamento nacional foi estudado sob a 

perspectiva da evolução constitucional da cultura e da propriedade intelectual e, em 

relação à carta magna vigente, da construção dos princípios e da participação 

social como elemento diferenciador desta Constituição. Quanto às normas 

infraconstitucionais, buscou-se entender como elas se inserem dentro da estrutura 

organizacional brasileira e o que trazem para as comunidades tradicionais e para a 

indústria da moda. Além disso, verificou-se a possibilidade de proteger as 

vestimentas tradicionais e as criações de moda pelos institutos da propriedade 

intelectual. Por fim, constatou-se que a origem de conflitos de apropriação cultural 

reside na dificuldade em encaixar no sistema de direitos intelectuais as obras 

criadas pelas comunidades tradicionais, que priorizam a coletividade e a tradição 

oral. No intuito de reduzir impactos negativos nessas comunidades, entende-se que 

a simples aplicação desses direitos às vestimentas tradicionais traria prejuízos, 

sendo que há outras formas de atender aos seus anseios sem que os direitos 

culturais sejam prejudicados. 

 

Palavras-chave: moda; propriedade intelectual; patrimônio cultural; apropriação 

cultural. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

BALTHAZAR, Luiza Silva. Fashion as cultural heritage and intellectual property. 

2019. 238 f. Degree (Master) – Faculty of Law, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2019.  

 

This work aims to study the possibility of considering garments as cultural heritage 

and evaluate the consequences of this application to the intellectual property of 

fashion. For this purpose, fashion was studied as a means of communication and 

cultural expression, identifying its sociological and anthropological aspects. The 

evolution of clothing and the history of fashion was studied in order to differentiate 

fashion – formed of seasonal tendencies – from typical costumes. Based on these 

concepts, international documents related to cultural heritage, especially the 

immaterial, were identified aiming to establish the evolution of the concept and its 

scope, going from buildings and landscape properties to intangible cultural 

practices. In the field of comparative law, it was verified how Portugal, France, 

Bolivia and Argentina deal with these issues. The Brazilian Law was studied from 

the perspective of the constitutional evolution of culture and intellectual property 

and, considering the Constitution, the construction of principles and public 

participation as a differentiating element of this document. Regarding the Laws, it 

was analysed how they fit within the Brazilian organizational structure and what 

consequences they bring to traditional communities and to the fashion industry. In 

addition, the possibility to protect traditional clothing and fashion creations by 

intellectual property means was studied. Finally, it was verified that the origin of the 

cultural appropriation conflicts lies in the difficulty in fitting into the intellectual 

property system the works created by traditional communities, which prioritize the 

collective construction, embodied in the oral tradition, which allows the constant 

evolution of cultural practices. Thus, in order to reduce negative externalities to 

these communities, it is understood that the simple application of these rights to 

traditional clothing would harm the communities, and there are other ways of 

meeting their needs without impairing cultural rights. 

 

Keywords: fashion; intellectual property; cultural heritage; cultural appropriation.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2014, a marca brasileira de roupas Farm lançou uma coleção de verão 

inspirada em uma tribo indígena1. No ano seguinte, as Havaianas lançaram a 

polêmica coleção de sandálias com estampas indígenas2 e, dois meses depois, foi 

a vez de a Cavalera chamar os índios para desenhar suas estampas e realizar um 

ritual próprio em meio a um desfile protagonizado por celebridades da moda3. A 

ideia de se inspirar nas comunidades tradicionais brasileiras não é exclusiva das 

três marcas4 e não se limitou à arte indígena. Coleções de inspiração tradicional 

japonesa5, escocesa6, africana7, indiana8, entre outras, também chegaram aos 

armários do País e do mundo. 

As fartas referências demonstram a forte interação entre a moda e os trajes 

típicos de tribos e outras comunidades ao redor do globo, a qual nem sempre é 

pacífica e equilibrada. Cavalera, Farm e Havaianas, aqui citadas, afirmam terem 

remunerado o trabalho artístico dos indígenas, mas isso não afasta todas as 

possibilidades de conflito entre estilistas e nativos.  

O ilustrativo caso das Havaianas demonstra todas as dificuldades que a 

integração de um cenário de tradição com práticas comerciais pode trazer. Como 

bem explicam Taís Garone e Pedro Junqueira9, a Alpargatas, fabricante das 

Havaianas, contratou o direito de uso e de produção das estampas indígenas para 

                                            
1 FARM na aldeia: coleção faz homenagem à estética indígena brasileira. Glamour. Rio de Janeiro, 
23 jul. 2014. 
2 NOVAES, Marina. As sandálias da polêmica. El País. São Paulo, 14 fev. 2015. 
3 BELLEY, Mariana. Cavalera une desfile de moda e ritual indígena. O Estado de São Paulo. São 
Paulo, 13 abr. 2015. 
4 Outras confecções utilizaram a inspiração, como se vê: COLEÇÃO de Inverno 2018 da Batiche: 
inspiração nas tribos indígenas brasileiras. Disponível em: <http://ifa.moda/moda/colecao-de-
inverno-2018-da-batiche-inspiracao-nas-tribos-indigenas-brasileiras/>. Acesso em: 06 jun. 2018.; 
PACCE, Lilian. Cultura Kaxinawá e Yawanawá em acessórios lindos. Lilian Pacce. São Paulo, 21 
dez. 2017. CESAR, Artur. Moda: aspectos indígenas fascinam estilistas. A Crítica. Manaus, 18 abr. 
2013. 
5 ROCHA, Roberta. Cultura japonesa é inspiração na nova coleção da Lez a Lez. Roberta Rocha. 
São Paulo, 06 mar. 2017.  
6 ROLLO, Fabrizio. Tartan, o xadrez escocês, será o que você vai vestir no próximo inverno. GQ. 
São Paulo, 11 jan. 2017. 
7 CULTURA africana inspira nova coleção de estilista brasileiro. Catraca Livre. São Paulo, 14 jul. 
2015.  
8 SILVA, Anderson Alexandre da. Marca brasileira aposta em moda étnica de várias partes do 
mundo. Fashion Network. São Paulo, 11 jan. 2017. 
9 GARONE, Taís; JUNQUEIRA, Pedro. Patrimônio Cultural, patrimônio de quem? Apropriação e uso 
indevido de Bens Culturais Imateriais. In: Reunião Brasileira de Antropologia, 30. 2016, João 
Pessoa. Anais RBA, 2016. p. 7. 
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a produção de dez mil kits promocionais. Porém, tais direitos foram negociados com 

um único membro da tribo, que não era considerado o líder do grupo. Além disso, 

a estampa contratada não era de tradição exclusiva da tribo da qual o indígena era 

parte e outros oito grupos se sentiram lesados. Segundo a matéria de Marina 

Novaes, o índio responsável por licenciar os desenhos recebeu R$ 7.500,00 para 

tanto10, valor de mercado, de acordo com a tabela de valores da Sociedade de 

Ilustradores do Brasil atualizada de 2011 até a data do fato11. Apesar da confusão, 

o advogado entrevistado afirma que a melhor saída seria um acordo, visto que “a 

grande preocupação da etnia é não fechar as portas com as empresas, que podem 

ser parceiras dos povos do Xingu em projetos futuros”12. Pela fala do advogado, 

nota-se a importância que a divulgação e a fonte de renda podem ter para os 

indígenas, se feita de maneira correta.  

O conflito entre as comunidades e a indústria da moda não se limita ao Brasil 

ou à estamparia. O povo Maasai, originário da região onde se encontra o Quênia e 

a Tanzânia, utiliza roupas e acessórios que são constantemente copiados pelas 

grandes marcas da moda. O xadrez característico, a forma de portar as roupas e 

as modelagens são constantemente imitadas e estima-se que a tribo poderia estar 

recebendo dez milhões de dólares ao ano em valores de licenciamento se fosse 

paga cada vez que seus costumes são utilizados13. O caso mais célebre de cópia 

foi feito pela Louis Vuitton em 2012 e não envolveu nenhum tipo de pagamento, ao 

contrário do caso brasileiro citado anteriormente. 

É interessante observar todos esses exemplos e perceber que os casos 

datam de um período em que cresceram também os debates em torno da proteção 

à propriedade intelectual da moda. Desde a primeira década dos anos 2000 que 

designers de moda – especialmente nos Estados Unidos – passaram a reivindicar 

proteção aos seus artigos, contrariando a lei de copyrights do país que veda a 

proteção de arte útil. O movimento estadunidense ampliou a questão 

internacionalmente e dividiu especialistas – exceto de países que expressamente 

tratam do assunto em sua legislação, como a França. 

                                            
10 NOVAES, Marina. As sandálias da polêmica. El País. São Paulo, 14 fev. 2015.  
11 SOCIEDADE DE ILUSTRADORES DO BRASIL. Índice de Referência de Valores. São Paulo: Sib, 
2011. 
12 NOVAES, op. cit.  
13 YOUNG, Sarah. Maasai pepople of East Africa fighting against cultural appropriation by luxury 
fashion labels. The independent. Londres, 7 fev. 2017. 
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Enquanto parte dos estudiosos entende que roupas são peças artísticas e, 

portanto, merecem proteção14, outros entendem que a indústria da moda não 

necessita de qualquer proteção intelectual, pois se beneficia da contrafação15. Esta 

última ideia fundamenta-se na observação de que as pessoas consomem moda em 

razão de sua obsolescência, que ocorre quando uma peça, antes original e 

exclusiva, passa a ser banal e popularizada. Portanto, as marcas de luxo acabariam 

se beneficiando da cópia, pois é a perda do diferencial em relação aos demais que 

leva as pessoas a comprarem novas peças. Esse argumento ressalta o fator social 

e antropológico da moda: a aderência a uma nova tendência de moda – ou a 

escolha por não aderir – comunica aos demais uma posição. A questão acaba por 

levar a uma reflexão, objetivo de pesquisa deste trabalho, qual seja descrever o 

papel que a vestimenta exerce nas relações humanas e nas formações sociais. 

Em meio a este debate, surge a questão sobre o quanto essas peças são de 

fato originais. Os exemplos da Alpargatas, Louis Vuitton e outros indicados nas 

referências trazem a reflexão sobre o que é reprodução e o que é inspiração e 

referência e quais os limites de utilização de obras adotadas por comunidades 

tradicionais em peças comerciais. A releitura de peças do passado é comum e 

encorajada na criação de moda. Utilizando o conceito de releitura citado por Carol 

Garcia em contribuição ao artigo de Vera Lima16: 

 
Na chamada releitura, o efeito de sentido construído é de renovação, ao 
passo que na tão sonhada “autoria”, que o meio da moda costuma definir 
como “conceitual”, ocorre a produção do efeito de sentido de 
autenticidade. Sem introduzir novidades nas invariantes do sistema, a 
releitura define-se por transplantes geográficos e/ou históricos de 
variantes das categorias de apresentação pessoal, usualmente 
revigoradas por novas tecnologias. Extraídas de uma ou mais regiões em 
épocas diferentes, essas variantes repetidas não constituem plágio, pois 
são revigoradas plasticamente.  
 

A autora continua o raciocínio e afirma que “o parecer novidade da releitura 

é pressuposto pelo não ser, pois, de fato, em termos plásticos ele não é inovador 

em relação ao sistema de moda: caracteriza-se uma ilusão de novidade”17. Pelo 

artigo aqui citado, escrito pela Professora de História e Museóloga Vera Lima, a 

                                            
14 MILLER, Mary. Copyrighting the useful art of couture: expanding intellectual property protection 
for fashion designs. William & Mary Law Review, Williamsburg, v. 4, n. 55, p.1617-1646, jun. 2014. 
15 RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher. The piracy paradox: innovation and intellectual 
property in fashion design. Virginia Law Review, Charlottesville, v. 8, n. 92, p.1687-1777, dez. 2006. 
16 LIMA, Vera. Há Sempre uma Releitura? In: FEGHALI, Marta Kasznar (Org.). O Ciclo da Moda. 
Rio de Janeiro: Senac, 2008. p. 47-92. 
17 Ibidem.  
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releitura é prática comum e não inferioriza a peça criada por este método. Embora 

não se trate de um texto jurídico ou que tenha como objetivo tratar de propriedade 

intelectual, a autora antecipou que, em sua visão, a releitura não é plágio, pois há 

uma novidade plástica do modelo do passado para o atual. 

Porém, nesse caso, a dúvida paira sobre o lugar jurídico que as 

comunidades relacionadas às tradições e aos trajes utilizados em releituras e 

inspiração ocupam nesse sistema. Se há inovação do estilista em alterar 

plasticamente o modelo, como sustenta a autora, questiona-se se há também a 

participação do povo que o criou e o mantém vivo. Nesta dúvida reside um objetivo 

desta pesquisa, qual seja o de analisar as interações e diferenças entre a moda e 

os trajes típicos.  

O simples ato de manter vivas as tradições relativas às vestimentas, 

inclusive, é interesse do Estado e da comunidade internacional, que elaborou 

documentos e projetos para a salvaguarda do patrimônio cultural. As normas tratam 

expressamente da necessidade de cooperação entre as instituições relacionadas à 

propriedade intelectual e às responsáveis pelo patrimônio cultural imaterial18, mas 

pouco foi esclarecido até agora.  

Enquanto alguns países entendem que o registro no livro de tombo 

reconhece um direito consuetudinário de a comunidade exercer os direitos relativos 

àquela prática19, outros entendem que a exploração comercial de patrimônio 

cultural imaterial gera o dever de pagar parte dos lucros ao governo20. Em meio a 

esta diversidade de propostas, esta pesquisa busca compreender quais os efeitos 

jurídicos da declaração de determinado traje como patrimônio cultural imaterial para 

além da sua inclusão em um livro ou diretório estatal. 

Como se percebe, a complexidade da questão tem fortes consequências 

comerciais, visto que o entendimento de que falta originalidade nas peças ou de 

que seria devido algum pagamento aos indivíduos das comunidades de onde 

determinado traje originou-se impacta o modus operandi da indústria da moda. 

Apenas para fins de referência, a indústria brasileira da moda emprega 1,479 

milhões de empregados diretos em 29 mil empresas nacionais legalmente 

                                            
18 Ver item 2.2.1 relativo à Recomendação de Paris. 
19 Ver item 2.2.2.1 em relação às práticas portuguesas. 
20 Ver item 2.2.3.2 em relação à legislação boliviana.  
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constituídas, tendo faturado, em 2017, 45 bilhões de dólares21.  

Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é responder à pergunta: a proteção 

à moda como patrimônio cultural imaterial traz limitações aos direitos de 

propriedade intelectual e exploração comercial dos criadores de moda? Para tanto, 

utilizar-se-á do método dedutivo, valendo-se do procedimento de análise 

bibliográfica. 

  

                                            
21 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (ABIT). Perfil do 
Setor. 2017. 
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1. MODA E CULTURA 

 

Antes de entender o que é patrimônio cultural e sua relação com a 

propriedade intelectual, é importante compreender os motivos de a moda ter 

afinidade com tais institutos jurídicos e de ser entendida como cultura, arte ou 

inovação. Com este objetivo, o capítulo traz as principais ideias referentes à 

definição da moda como expressão cultural, explora brevemente a história da moda 

e aponta as principais diferenças entre os trajes tradicionais e a moda 

contemporânea.  

 

1.1. Moda como meio de comunicação e expressão cultural 

 

A moda é, ao mesmo tempo, indústria e arte. Não apenas indústria no 

sentido de mercado, como comumente se trata da indústria da música ou do 

cinema, mas indústria no sentido físico, da mão de obra, das máquinas e das 

fábricas. Essa dualidade entre sua utilidade e seu fim artístico, além do seu caráter 

ora artesanal, ora industrial acaba por influenciar a compreensão jurídica deste 

objeto. Dessa forma, neste tópico, busca-se analisar a relação da moda com a 

sociedade e seus atores – estilistas, costureiros e usuários – no intuito de 

compreender como essas diferentes esferas se comportam e contribuem para o 

produto final. 

 

1.1.1. Aspectos sociológicos e antropológicos da moda 

 

Para se considerar a existência de um aspecto social e antropológico na 

moda, é preciso compreender o que é cultura para, posteriormente, entendê-la 

como um fato social relevante. Isso busca demonstrar que a moda, como elemento 

cultural e fato social total, conceito a ser explicado adiante, atinge a sociedade de 

maneira profunda.  

A cultura diferencia o homem dos outros animais. Trata-se da tendência de 

desenvolver um conjunto de peculiaridades que une as forças que influenciam o 

homem e que permite que este se adapte ao meio natural em que vive. Nas 

palavras de Herskovits22, a cultura dá ao homem o sentimento, e às vezes a 

                                            
22 HERSKOVITS, Melville. Les bases de l’anthropologie culturelle. 1950, p. 8. 
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certeza, de ser seu criador e ao mesmo tempo sua criatura. 

Uma das definições de cultura mais citadas na literatura especializada é a 

de Edward Tylor23, um antropólogo britânico que afirma que “cultura ou civilização, 

[...] é um todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, 

costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como 

um membro da sociedade” 24. O conceito, de certa forma, sintetiza diversos estudos 

que buscaram separar o natural do cultural, tais como os de Locke e de Rousseau.  

O conceito de cultura é importante para a interpretação jurídica de diversas 

normas e, portanto, seu estudo não se limitou ao ramo da antropologia. José Afonso 

da Silva25, ainda na introdução de sua obra “Ordenação Constitucional da Cultura”, 

afirma que tal livro é:  

 
Uma tentativa de compreensão da cultura como sistemas em interações 
de signos interpretáveis, segundo uma concepção semiótica da cultura. 
Cultura, enfim, como sistema de símbolos – o que vale dizer: sistema que 
brota da alma do povo, como produtora de valores.  

 

Mais adiante, o doutrinador26 explica que “a Constituição não ampara a 

cultura na extensão de sua concepção antropológica, mas no sentido de um 

sistema de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira (art. 216)”. Observa-se no discurso do 

constitucionalista a importância dos símbolos para a definição de cultura e 

especialmente da participação das pessoas em sua formação. Ainda, para a 

legislação brasileira, a cultura deve ser entendida no âmbito da identidade e da 

memória dos diferentes grupos, o que remete às diversas comunidades, as quais 

têm tradições culturais distintas. 

Todos esses conceitos permitem compreender que a moda tem um lugar no 

significado de cultura. Analisando a obra de Tylor, nota-se no uso das palavras arte, 

costumes e hábitos, ideias que podem ser atribuídas ao uso de vestimentas e à 

criação de moda. Partindo à análise jurídica de José Afonso da Silva, a moda 

também se encaixa na referência à identidade e à memória dos grupos formadores 

                                            
23 TYLOR, Edward. Primitive Culture: researches into the development of mythology, philosophy, 
religion, art, and custom. London: John Murray, 1871, p. 6. 
24 No original em inglês: Culture or Civilization, (…), is that complex whole which includes knowledge, 
belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member 
of society. 
25 SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 17. 
26 Ibidem, p. 35. 
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da sociedade. 

Tratando dos diferentes grupos sociais, é possível perceber um aparente 

paradoxo em relação ao caráter universal, mas distinto da cultura e, 

consequentemente, da moda. Ela é própria da humanidade, se manifesta em todos 

os grupos sociais, mas de formas diversas. Sobre este assunto, Herskovits27 

esclarece que apesar de a cultura ser universal, suas manifestações locais são 

únicas; ela é estável, mas dinâmica em suas mudanças contínuas; e ela determina 

uma parte relevante da vida, ainda que de forma inconsciente.  

Os paradoxos aparentes colocados pelo autor sintetizam os conceitos e 

peculiaridades da cultura até aqui demonstrados. Além disso, permitem 

compreender a moda como objeto integrante do espectro cultural, pois o vestuário 

(1) é universal, mas tem claras distinções locais e regionais; (2) é estável – no 

sentido de que após a sua criação, permaneceu presente – mas muda constante e 

periodicamente e (3) determina importantes partes da vida humana e, inclusive, faz 

parte de rituais relevantes, ainda que não exija uma consciência contínua.  

Colabora para o entendimento da moda como objeto cultural seu aspecto 

artístico peculiar. O vestuário carrega, pela sua história, uma questão de costume 

relevante, visto que a forma como as pessoas cobrem o corpo varia de acordo com 

o tempo e com a localidade. Como bem salientam Sophie Cassagnes-Brouquet e 

Christine Dousset-Seiden28, a moda foi por muito tempo esquecida pelos 

estudiosos da sociologia e da história. Porém, continuam as autoras, apesar da 

pouca importância dada até então, a moda é: 

 
Elemento essencial da cultura material, um dos marcadores de toda a 
sociedade humana, verdadeira linguagem destinada a significar e não 
apenas proteger ou ornar. A roupa, mas também a forma de portá-la, vê-

la e interpretá-la são reflexos de normas sociais.29 
 

Marc-Alain Descamps30 também aponta o problema da diminuição da moda 

como objeto de estudo e destaca sua importância afirmando que “a moda é 

expressão indumentária de uma sociedade, em que ela representa as ideias e 

                                            
27 HERSKOVITS, Melville. Les bases de l’anthropologie culturelle. 1950, p. 10. 
28 CASSAGNES-BROUQUET, Sophie; DOUSSET-SEIDEN, Christine. Genre, normes et langages 
du costume. In: Clio. Femmes, Genre, Histoire, n. 36, 2012, p. 7. 
29 No original em francês: Élément essentiel de la culture matérielle, il est l’un des marqueurs de 
toute société humaine, véritable langage destiné à signifier et pas seulement à protéger ou à orner. 
Le costume, mais aussi la façon de le porter, de le regarder et de l’interpréter, sont les reflets des 
normes sociales. 
30 DESCAMPS, Marc-Alain. La psychologie de la mode. 1979. 
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valores, a diferenciação social, suas correntes e contradições”31. Percebe-se no 

texto dos autores franceses, ainda que de diferentes períodos históricos, a ênfase 

na moda como fato social.  

A moda, portanto, caracteriza-se por ser um fenômeno social que se torna 

cada vez mais complexo e afeta consideravelmente a interação do indivíduo com a 

sociedade. Trata-se de um fato social relevante ou, nas palavras de Godart32, um 

fato social total: 

 
Um fato social total é, portanto, um fato social que implica profundamente 
os indivíduos e os grupos sociais e cuja compreensão considera o ser 
humano em sua totalidade. Nesse caso, o conceito de fato social total 
permite lutar contra a fragmentação científica e disciplinar que caracteriza 
a vida intelectual acadêmica. A moda é um fato social total, visto que além 
de ser simultaneamente artística, econômica, política, sociológica, ela 
atinge questões de expressão da identidade social. 

 
Nota-se neste trecho a definição do fato social total. Como se verá neste 

capítulo, a moda também merece ser objeto de estudo antropológico e social na 

medida em que se caracteriza pela imitação e pelo desejo de diferenciar-se, ainda 

que pareça paradoxal. A tendência de moda é largamente reproduzida – ainda que 

com certas diferenças – pelos diferentes fabricantes de peças de vestuário, mas 

cada indivíduo que a utiliza busca imprimir sua individualidade. Sobre isso, Godart33 

discorre acerca do espaço em que a moda se manifesta e o objetivo do indivíduo 

na escolha do vestuário: 

 
Em primeiro lugar, existem numerosos níveis de ação entre o indivíduo e 
a sociedade. É nesse espaço intermediário que a moda se manifesta. Ao 
escolher as roupas e os acessórios, os indivíduos reafirmam 
constantemente sua inclusão ou sua não inclusão em certos grupos 
sociais culturais, religiosos, políticos ou ainda profissionais. 

 

Como demonstra o autor, a escolha do vestuário pode funcionar, no contexto 

social, como uma porta de entrada para determinados grupos, de acordo com as 

normas sociais de cada um. João Braga34 afirma que “roupas, independente de 

moda, sempre foram, são e serão diferenciadores e denunciadores das camadas 

da sociedade à qual o portador pertence [...]”. Sendo assim, a moda pode ser, além 

                                            
31 No original em francês: La mode est l’expression vestimentaire d’une société, dont elle représente 
les idées et les valeurs, la différenciation sociale, les courants et les contradictions. 
32 GODART, Frédéric. Sociologia da Moda. Tradução de Lea P. Zylberlicht. São Paulo: Senac, 2010, 
p. 17. 
33 Ibidem, p. 36. 
34 BRAGA, João. Reflexões sobre moda. 2. ed. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2005, p. 36. 
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de objeto cultural e sociológico, um modo de expressão e autodeterminação.  

Toda a análise aqui empreendida tem como objetivo demonstrar a 

importância da moda para a formação cultural e suas manifestações sociológicas 

sendo, portanto, passível de ser incluída no que se chama de patrimônio cultural, 

como será melhor compreendido no capítulo 2. Feito este estudo, importante 

compreender o papel que a moda exerce na individualidade das pessoas, para que 

se possa compreender as dificuldades que se originam da utilização de peças de 

trajes tradicionais em coleções de moda contemporânea. 

 

1.1.2. Moda, comunicação e identidade 

 

A opção do vestuário por um indivíduo demonstra certas escolhas na sua 

relação com a sociedade. Mesmo a vontade de se abster de utilizar determinada 

tendência de moda pode significar o desejo de não seguir um padrão social, sendo 

relevante para a aceitação por determinados grupos. Lipovetsky35 afirma que “a 

individualização do parecer ganhou legitimidade mundana; a busca estética da 

diferença e do inédito tornou-se a lógica constitutiva do universo das aparências”. 

Tais diferenciações buscam exprimir uma individualidade por meio da aparência, 

que será interpretada pelo todo. Lurie36 descreve o que isso significa: 

 
Muito antes de eu ter me aproximado o suficiente para falar com você na 
rua, em uma reunião ou em uma festa, você comunica seu sexo, idade e 
classe social através do que está vestindo – e possivelmente me fornece 
uma informação importante (ou uma informação falsa) em relação a seu 
trabalho, origem, personalidade, opiniões, gostos, desejos sexuais e 
humor naquele momento. [...] Quando nos conhecermos e conversarmos, 
já teremos falado um com o outro em uma língua mais antiga e universal.  
 

Concordando com este aspecto, Higgins37 define “vestir” justamente como o 

conjunto de acessórios utilizados por uma pessoa se comunicando com outros. 

Portanto, a moda pode ser estudada sob o aspecto cultural, pois dela faz parte e, 

da mesma forma, comunica a identidade de quem a utiliza.  

                                            
35 LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. 
São Paulo: Cia das Letras, 2001, p. 47. Tradução de Maria Lucia Machado. 
36 LURIE, Alison. A linguagem das roupas. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 19. Tradução de Ana 
Luiza Dantas Borges. 
37 EICHER, Joane Bubolz; ROACH-HIGGINS, Mary Ellen. Definition and classification of dress: 
implications for analysis of gender roles. In: BARNES, Ruth; EICHER, Joane Bubolz (Org.). Dress 
and gender: making and meaning. Oxford: Berg Publishers, 1993. Cap. 1. p. 8-28. (Cross-cultural 
perspectives on women). 
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Quanto a isso, importante diferenciar os termos cultura e identidade. Como 

destaca Renata Pitombo Cidreira38, cultura e identidade são termos “guarda-chuva” 

que podem se referir a várias coisas. Nas palavras da autora: 

 
Falamos de cultura nacional, cultura de moda, cultura baiana, cultura 
visual etc. Do mesmo modo, falamos de identidade nacional, identidade 
baiana, identidade visual etc. Ou seja, a cultura e a identidade, 
evidentemente, estão sendo utilizadas em diversas acepções e é muito 
arriscado quando nós fazemos observações gerais sobre a cultura e a 
identidade, sem levar em conta o trânsito que esses termos têm na nossa 
vida.  

 
Considerando os conceitos já estabelecidos neste capítulo, a cultura diz 

respeito àquilo que é construído pelo homem e que permeia toda a sociedade, 

ainda que de forma distinta no decorrer do tempo e do espaço. A identidade, por 

outro lado, se tomada a partir de questões sociológicas, reivindicará a sua 

conformação na “dinâmica de interação entre o indivíduo e a sociedade”. Como 

observa a autora39, esta noção reconhece um núcleo, “mas também reconhece que 

este é formado na relação com outras pessoas e com a cultura”. 

Na obra “A Interpretação das Culturas”, Clifford Geertz40 tece duras críticas 

aos métodos tradicionais de estudo do homem e de sua cultura e afirma que “tornar-

se humano é tornar-se individual sob a direção de padrões culturais”. Mais adiante, 

o autor41 declara: 

 
Temos que descer aos detalhes, além das etiquetas enganadoras, além 
dos tipos metafísicos, além das similaridades vazias, para apreender 
corretamente o caráter essencial não apenas das várias culturas, mas 
também dos indivíduos dentro de cada cultura, se é que desejamos 
encontrar a humanidade face a face. 

 

A identidade se manifesta na individualidade que cada sujeito revela dentro 

de certos padrões culturais que o cercam. Assim como um indivíduo indica 

determinadas preferências por meio dos lugares que frequenta e das músicas que 

costuma ouvir, a moda também serve como um padrão de referência. 

Com a vestimenta, a pessoa porta um objeto concebido por um terceiro – a 

peça de roupa – para demonstrar seu estilo e, muitas vezes, ressignificá-lo. Esta 

característica é observada independentemente do formato de produção do 

                                            
38 CIDREIRA, Renata Pitombo. A moda como expressão cultural e pessoal. In: IARA – Revista de 
Moda, Cultura e Arte. v. 3; n. 3, dez.2010, p. 228. 
39 Ibidem, p. 231. 
40 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1989, p. 37. 
41 Ibidem, p. 38. 
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vestuário: sob encomenda, prêt-a-porter ou fast fashion. Como será visto, trata-se 

de um atributo do vestuário que permanece ao longo da história, pois a roupa, 

quando criada, expressa uma visão de quem a concebeu, muito embora ao ser 

usada sirva como meio de comunicação. O usuário tem na peça a chance de 

transmitir seus valores a quem o vê dentro de determinado contexto.  

Por isso, a moda é um meio de comunicação. Esse poder de comunicar e de 

indicar pertencimento fez com que, ao longo da história, certos padrões de 

vestimenta fossem restritos – por lei – a determinados grupos sociais. Trata-se das 

chamadas leis suntuárias. Como explica Gilberto Mariot42:  

 
Lei sumptuária ou lei suntuária (do latim sumptuariae leges) é uma lei que 
visa, desde a Antiguidade, a regular hábitos de consumo. São leis que são 
feitas com o propósito de restringir o luxo e a extravagância, 
particularmente contra gastos absurdos com vestes, comida, móveis etc. 
Tradicionalmente, era uma lei que regulava e reforçava as hierarquias 
sociais e os valores morais por meio de restrições quanto ao gasto com 

roupa, alimento e bens de luxo. 
 

As leis suntuárias têm origem na Antiguidade. Montesquieu43 as estudou e 

comenta algumas dessas normativas dos romanos e chineses. Porém, tais regras 

aparecem também na Europa capitalista, buscando limitar a mudança. Como 

assinala Frédéric Godart44:  

 
Elas são histórica e analiticamente importantes para a compreensão da 
moda, visto que são uma expressão social e legal da luta entre a 
aristocracia e a burguesia para a dominação de novas sociedades 
capitalistas, já que democráticas, da Europa moderna. 
 

Tais normativas inicialmente buscavam diminuir o consumismo da burguesia, 

que começava a prosperar. Outras vezes, proibiam ou tentavam evitar que os 

comuns imitassem a forma de se vestir dos aristocratas. Trata-se de um direito de 

exclusividade sobre determinadas peças, cores ou recortes que, de outra forma, 

seriam acessíveis ao público em geral. Essa questão conecta-se diretamente com 

a questão da propriedade intelectual da moda, visto que a cópia é tecnologicamente 

possível e a exclusividade só é garantida pela aplicação da lei, não da escassez 

                                            
42 MARIOT, Gilberto. Fashion Law: a moda nos tribunais. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 
2016, p. 23. 
43 MONTESQUIEU. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 2000. Tradução de Cristina 
Murachco. 
44 GODART, Frédéric. Sociologia da Moda. São Paulo: Senac, 2010, p. 28. Tradução de Lea P. 
Zylberlicht. 
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natural do produto, como será melhor descrito no capítulo 4. Reilly45, a título de 

exemplo, escreve ao referir-se a um decreto suntuário de 1657 em Nuremberg: 

 
É, infelizmente, um fato estabelecido que homens e mulheres têm, de 
maneira absolutamente irresponsável, aumentado a extravagância nas 
roupas e novos estilos, chegando a tais extremos vergonhosos e 
despretensiosos que as diferentes classes só podem ser reconhecidas 

separadamente. 46 

 

Esta tentativa de barrar o consumismo e a imitação de uma classe por outra 

fez com que, até certo ponto, a moda, os diferentes materiais, cortes etc. ficassem 

restritos à alta classe. Considerando a importância que determinadas peças tinham 

no simbolismo da época, a nobreza decidiu barrar seu uso de alguma forma. 

Michetti47 esclarece que: 

 
Entre 1485 e 1660 foram lançados dezoito éditos pela monarquia 
francesa, cujo conjunto apontava o combate ao supérfluo enquanto 
elemento de “ruína econômica” e ainda a “defesa do parecer nobre” como 
mecanismo de legitimação da nobreza. Para Roche, o ancien régime 
vestimentaire se equilibrava entre o postulado de que as aparências 
devem se vincular estritamente às respectivas posições sociais e a 
possibilidade de envergar a aparência relativa à posição que se ambiciona 
ter. 

 

O regime das leis suntuárias demonstra a importância da aparência e o 

caráter comunicativo da moda no decorrer da história. A preocupação dos nobres 

era impedir que um cidadão comum se apresentasse como um deles, comunicando 

aos demais uma classe social à qual não pertencia, além de impedir a apropriação 

de identidade característica de um outro grupo. Segundo Lipovetsky48, porém, a 

eficácia de tais regras era duvidosa: 

 
Sabe-se que, apesar das ameaças e multas de que eram acompanhados, 
jamais tiveram eficácia e foram muitas vezes transgredidos. O destino das 
leis suntuárias é uma ilustração perfeita do funcionamento do antigo 
regime tal como o resumia Tocqueville: “uma regra rígida, uma prática 
frouxa”. 

 
Nem todos os autores acreditam no extermínio das leis suntuárias. Beebe49 

                                            
45 REILLY, Andrew. Key Concepts for the Fashion Industry. Londres: Bloomsbury, 2014, p. 59.  
46 No original em inglês: it is unfortunately an established fact that both men- and womenfolk have, 
in utterly irresponsible manner, driven extravagance in dress and new styles to such shameful and 
wanton extremes that the different classes are barely to be known apart. 
47 MICHETTI, Miqueli. Capítulos da modernidade: moda e consumo na Paris do século XIX. Revista 
Proa, v. 01; n. 1, 2009, p. 232.  
48 LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. 
São Paulo: Cia das Letras, 2001, p. 41. Tradução de Maria Lucia Machado. 
49 BEEBE, Barton. Intellectual Property Law and the Sumptuary Code. Harvard Law Review, 
Cambridge, v. 123, n. 4, p.809-889, fev. 2010. 
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defende que elas apenas ganharam novos contornos. Segundo o estudioso, a 

sociedade acabou adotando outros sistemas de controle de consumo, como a 

própria propriedade intelectual. Ainda assim, em alguns aspectos, ambas parecem 

ter caído na “regra rígida, prática frouxa”.  

A existência de leis suntuárias, como dito, reforça o argumento de que a 

vestimenta traz significado atribuído por quem a utiliza. Um livro também indica 

estilos e grupos sociais, mas seu texto permanece o mesmo a cada nova leitura. 

Já a vestimenta recebe novas apresentações e expressões a depender do sujeito 

que a veste. Por isso, Scafidi50 afirma que “o vestuário também serve como ‘um 

meio de autodefinição social’, fornecendo um modelo para os valores pessoais e 

coletivos que variam de status e ideologia à privacidade e conectividade”51. No 

mesmo sentido, Stefania Rosa52 afirma que: 

 
Da antiguidade até os nossos dias, o uso da roupa sempre esteve 
relacionado às manifestações sócio-culturais, distinguindo grupos, 
classes sociais e culturas. [...] A roupa, segunda pele do homem, fala do 
indivíduo, grupo social a que pertence, estilo de vida, posicionamento 
profissional, além de sua personalidade, criando um processo de 
singularizarão. [...] O ato de vestir deixa de exercer apenas a função de 
proteção, pudor ou adereço, para constituir o ato de significação. 

 
A questão do ato de significação mencionada pela autora é bastante 

relevante para o presente trabalho, pois diz respeito tanto ao patrimônio cultural, 

quanto à propriedade intelectual. Em relação ao primeiro, como será visto, os casos 

em que trajes foram incluídos como patrimônio cultural imaterial se relacionam ao 

significado que tais vestimentas possuem para determinado ritual ou cultura.  

Quanto à propriedade intelectual, o significado importa na medida em que a 

indústria, em geral, busca criar uma identidade forte, seja pela marca ou pelo trade 

dress, no intuito de que o usuário seja capaz de reconhecê-la. O criador da peça 

busca comunicar ao público sua origem e a filosofia da marca que a criou, para que 

o consumidor sinta-se atraído por tais valores e opte por adquiri-la e usá-la, 

passando então a disseminar, da sua maneira, aquele estilo. 

A atual efemeridade da moda também traduz grande parte dos valores da 

                                            
50 SCAFIDI, Susan. F.I.T.: Fashion as Information Technology. Syracuse Law Review, vol. 59:69, 
nov. 2008, p. 78. 
51 No original em inglês: clothing also serves ‘as a means of defining the self socially’, providing a 
blueprint for personal and collective values ranging from status and ideology to privacy and 
connectedness. 
52 ROSA, Stefania. Alfaiataria: modelagem plana masculina. Brasília: Editora SENAC/DF, 2009, p. 
12. 
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cultura contemporânea, tais como a larga escala, a massificação, o imediatismo e 

o abandono do modo de produção artesanal. Nas palavras de Klemt53, “ainda que 

a escolha da roupa seja um ato pessoal e, aparentemente, desprovido de qualquer 

influência externa, tem como base um significado erigido de uma percepção do 

coletivo”. Considerando a evolução da simbologia do vestuário ao longo da história 

e as bases sociológicas da vestimenta, verifica-se que a moda comunica e 

identifica. Comunica no sentindo de que pressupõe a existência de um sistema de 

comunicação, através de seus símbolos, e identifica na medida em que cada 

pessoa, por meio dela, expressa sua identidade dentro de um contexto cultural.  

Sobre isso, Lipovetsky54 afirma que “a moda não permitiu unicamente exibir 

um vínculo de posição, de classe, de nação, mas foi um vetor de individualização 

narcísica, um instrumento de alargamento do culto estético do Eu, e isso no próprio 

coração de uma era aristocrática”. O próximo tópico tratará especificamente do 

contexto coletivo. 

 

1.1.3. Moda como um fenômeno coletivo 

 

A moda é um meio de comunicação e auxilia na expressão da identidade e 

da individualidade. Da mesma forma, foi explorado até aqui o conceito de cultura e 

sua relação com a moda. Cabe agora verificar o entendimento da moda como 

expressão cultural coletiva e seu papel na identificação das comunidades. 

São diversas as tribos, comunidades e povos que têm uma identidade com 

determinado modo de se vestir ou de pintar o corpo. Tais distinções são importantes 

não apenas para aquele grupo específico, mas também na forma como eles se 

apresentam para a sociedade. 

Analisando do ponto de vista de um grupo – e não de um indivíduo, como no 

tópico anterior –, a moda, como repetição de um padrão, segue alguns fluxos. Para 

melhor compreender esta dinâmica, busca-se na literatura própria da sociologia o 

estudo e a compreensão de tais processos. Aline Gazola Hellmann55 esquematiza 

                                            
53 KLEMT, Aline Leal Fontanelle. Moda, memória e direito: uma proposta à legislação para a 
cultura. 2012. 112 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro Universitário La Salle, 
Canoas, 2012, p. 18. 
54 LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. 
São Paulo: Cia das Letras, 2001, p. 39. Tradução de Maria Lucia Machado. 
55 HELLMANN, Aline Gazola. A moda no século XXI: para além da distinção social?. 2009. 121 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Sociologia, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 
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de maneira bastante didática a evolução e mudança no entendimento sobre a moda 

ao longo do tempo. 

Em 1750, Rousseau escreveu o Discurso sobre a ciência e as artes e lá 

expôs que a moda, o luxo e a necessidade de ser apreciado degrada o espírito. 

Segundo o autor francês56: 

 
Como seria agradável viver entre nós, se a aparência fosse sempre a 
imagem das disposições do coração, se a decência fosse a virtude, se 
nossas máximas nos servissem de regras, se a verdadeira filosofia fosse 
inseparável do título de filósofo! [...] A riqueza do ornamento pode anunciar 
um homem opulento, e sua elegância um homem de gosto: o homem são 
e robusto é reconhecido por outros sinais; é sob a vestimenta rústica de 
um lavrador, e não sob os dourados do cortesão que se encontrarão a 
força e o vigor do corpo. 
 

Vivendo no período em que as leis suntuárias ainda estavam vigentes, 

Rousseau expressa certa preocupação com o que o luxo e a aparência podem 

significar, refletindo inquietação própria da época com a percepção do coletivo dos 

símbolos da luxúria. Apesar de Rousseau desprezar a valorização da aparência, a 

moda rendeu diversas outras obras ainda no século seguinte. Como bem resume 

Hellmann57, Balzac58, na obra Théorie de la Démarche, percebeu que: 

 
Os pequenos detalhes de roupas eram significativos marcadores sociais. 
[...] A partir desse momento, as roupas encobrem diferenças 
socioculturais. Suas implicações são, além de sociológicas, econômicas, 
visto que a moda cria necessidade, o que significa circulação de dinheiro 
e uma forma de dinamismo social. 
 

Vislumbra-se no trecho, portanto, que já em 1833 a moda é compreendida 

como um marcador social e que as vestes servem também para ocultar diferenças 

sociais. Atenta-se ainda para uma análise econômica da questão, o aspecto 

comercial da moda – ainda mais pulsante nos dias atuais. 

Alguns anos depois de Balzac, em 1890, Gabriel de Tarde lançou a primeira 

edição da obra As Leis da Imitação59. Como o nome já indica, Tarde busca nesta 

obra compreender os meios de difusão de costumes, não apenas no âmbito das 

                                            
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.  
56 ROUSSEAU, Jean-jacques. Sobre as ciências e as artes. In: Prêmio da Academia de Dijon, 1750, 
p. 6.  
57 HELLMANN, Aline Gazola. A moda no século XXI: para além da distinção social?. 2009. 121 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Sociologia, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009, p.40.  
58 BALZAC, Honoré de. Théorie de la démarche. Paris, 1833. (Pathologie de la vie sociale). 
59 No original em francês: Les lois de l’imitation. 
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vestimentas, mas das tendências em geral. Segundo ele60: 

 
Qualquer repetição, social, física ou biológica, qualquer uma, isto é, 
imitativa, hereditária ou vibratória (para nos reter apenas às formas mais 
marcantes e mais típicas da repetição universal), procede de uma 
inovação, como toda luz provém de um fogo; e assim todo o normal, em 
qualquer ordem de conhecimento, parece derivar do acidental.61 
 

Inicia-se aqui, portanto, a compreensão da moda como um todo social, um 

fluxo de imitação que abrange uma coletividade. Tarde entende que a moda existiu 

em diversas épocas e que sua difusão depende de um exemplo social de destaque. 

Para ele, a moda pode vir de classes superiores para as inferiores ou ao contrário, 

desde que exista um personagem difusor da tendência de um grupo para outro. 

No mesmo período, Georg Simmel62 afirmou que “as modas são sempre 

modas de classe, as modas de classe superior se distinguem das de classe inferior 

e são abandonadas pela primeira enquanto a segunda começa a se apropriar 

delas”. Como analisa Hellmann63: 

 
A grande sedução da moda, para Simmel, está no fato de que ela nunca 
pode ser alcançada por todos ao mesmo tempo, visto que, no momento 
em que se faz a primeira imitação já se vislumbra a diferenciação que está 
por vir, tornando-se impossível que uma moda possa ser praticada de 
maneira síncrona pela totalidade dos indivíduos de um mesmo grupo, o 
que dirá de uma sociedade inteira. 
 

Esse argumento de necessidade de diferenciação é o principal fundamento 

da teoria do paradoxo da moda, a qual defende que a indústria da moda ganha com 

a cópia e que a proteção intelectual das peças não traria mais lucro, mas o 

contrário. A ideia da diferenciação, porém, não foi a única teoria, tendo sido objeto 

de análise em diversas obras. Além das já expostas, René König64 entende que as 

novas tendências surgem e se afirmam nas classes médias e dali se difundem para 

cima e para baixo. 

Pela variedade de teorias que buscam compreender o fenômeno, não há 

unanimidade no entendimento de qual grupo influencia qual. Porém, a ideia de 

                                            
60 TARDE, Gabriel de. Les lois de l'imitation. 2. ed. Paris: Kimé, 1895, p. 33. 
61 No original em francês: Toute répétition, sociale, organique ou physique, n'importe, c'est-à-dire 
imitative, héréditaire ou vibratoire (pour nous attacher uniquement aux formes les plus frappantes et 
les plus typiques de la répétition universelle), procède d'une innovation, comme toute lumière 
procède d'un foyer; et ainsi le normal, en tout ordre de connaissance, parait dériver de l'accidentel. 
62 SIMMEL, Georg. Filosofia da moda e outros escritos. Lisboa: Texto e Grafia, 2008. 
63 HELLMANN, Aline Gazola. A moda no século XXI: para além da distinção social?. 2009. 121 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Sociologia, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009, p. 55. 
64 KONIG, René. Sociologia de la moda. Buenos Aires: Ediciones Carlos Lohle, 2002. 
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imitação das classes altas pelas mais baixas é um elemento presente em diversos 

textos. E, independentemente da teoria com que se concorde, o que se percebe de 

forma unânime é a análise da moda como um fenômeno social que se dissemina 

através de uma coletividade. 

Essas teorias também se baseiam no conceito de que a moda é 

caracterizada por uma tendência temporária. Godart65 explica que, para Tarde, por 

exemplo: 

 
A moda opõe-se ao costume. Ambos são formas de imitação, mas, ao 
passo que o costume é uma imitação rotineira do passado para uma dada 
entidade social, uma nação ou uma cidade, a moda é uma imitação do 
longínquo, no sentido temporal ou espacial. O costume é a normalidade 
rotineira da imitação que permite às entidades sociais reproduzirem-se de 
modo idêntico, enquanto a moda é uma imitação menos aguardada, mais 
surpreendente e que produz o novo.  
 

Nota-se no pensamento de Tarde explicado por Godart que a moda é 

entendida por estes autores como a constante renovação, não necessariamente 

pela manutenção de um padrão. Porém, observando as comunidades tradicionais, 

percebe-se que existe ali a ideia de manutenção de um costume de vestir-se, uma 

preocupação em manter o passado vivo e pouco alterado. 

Por esse motivo, muitos estudiosos não englobam os trajes tradicionais no 

conceito de moda, visto que se caracterizam pela ideia contrária à mudança. 

Hollander66, por exemplo, afirma que os trajes tradicionais e as roupas folclóricas 

“carregam o desejo de confirmação de costumes e valores”, denominando esta 

indumentária de “não-moda”.  

O que se buscou avaliar neste item 1.1, portanto, é que a moda tem aspectos 

sociológico e antropológicos relevantes e que, portanto, merecem uma visão 

interdisciplinar do Direito. Da mesma forma, o fato de a moda expressar uma 

individualidade e ao mesmo tempo ter uma dinâmica de imitação no contexto 

coletivo não pode ser desprezado quando se pretende analisar a possibilidade de 

aplicação de conceitos jurídicos à indústria da moda. 

                                            
65 GODART, Frédéric. Sociologia da Moda. São Paulo: Senac, 2010, p. 26. Tradução de Lea P. 
Zylberlicht. 
66 HOLLANDER, Anne. O sexo e as roupas: a evolução do traje moderno. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 31. Tradução de Alexandre Tort. 
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1.2. Evolução da vestimenta e história da moda 

 

Até este ponto compreendeu-se que a moda tem importante papel na 

formação da sociedade. Busca-se agora compreender como chegou até os dias de 

hoje e, assim, entender que papel ela teve no desenvolvimento humano. Esta 

análise inicia pela compreensão do vestuário para, posteriormente, compreender a 

moda como sistema. 

O estudo da história da moda depende do que se entende como moda. A 

principal corrente de pesquisadores afirma que a moda como sistema se 

desenvolveu após a Idade Média e se consolidou no século XIX67. No mesmo 

sentido, Lipovetsky68 diz que “a moda não pertence a todas as épocas nem a todas 

as civilizações [...]”. Por isso, este tópico denomina-se evolução da vestimenta e 

história da moda. Seu objetivo ultrapassa a descrição da moda a partir do século 

XIX e pretende compreender a evolução do hábito humano de se vestir. 

Ainda que se possa pensar em um homem pré-histórico nu, especialmente 

nos territórios em que o frio não era uma preocupação, o homem desenvolveu 

alguns hábitos relacionados ao ornamento. No Brasil, por exemplo, os índios, ainda 

que nus, utilizam pinturas, flores e fibras ao redor do corpo, as quais, inclusive, tem 

um significado para o grupo. João Braga69 explica que o adorno “foi uma maneira 

que o homem encontrou de se impor entre os demais, inclusive mostrar bravura, 

ao exibir dentes e garras de ferozes animais, além de ter a pele para cobrir o corpo 

com tangas e/ou sarongues e carne para alimentação”. Esse hábito está 

relacionado à noção de estética e técnica, da mesma forma que o desenvolvimento 

humano. Como afirma Newton Silveira70: 

 
Muito antes de ter alcançado a possibilidade de planejar a economia e 
multiplicar os produtos indispensáveis à satisfação de suas necessidades, 
o homem já vinha exercendo intenso diálogo com a natureza, 
desenvolvendo métodos de aproveitamento de seus recursos, 
genericamente designados pelo termo técnica. 
 

Assim surgiram os artefatos que possibilitaram as primeiras costuras. As 

                                            
67 POLLINI, Denise. Breve História da Moda. São Paulo: Claridade, 2007. 
68 LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. 
São Paulo: Cia das Letras, 2001, p. 23. Tradução de Maria Lucia Machado. 
69 BRAGA, João. História da moda: uma narrativa. 2. ed. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2004, p. 
18. 
70 SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual. Barueri: Manole. 5. ed. 2014, p. 1. 
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agulhas foram inventadas ainda no Paleolítico, feitas de marfim, ossos e presas de 

animais. As peças eram costuradas com nervos, tendões ou até fios da crina do 

rabo de animais. O desenvolvimento desta ferramenta, juntamente com o da 

compreensão de outras técnicas, abriu oportunidades na confecção de roupas. 

A partir das técnicas de amolecimento dos couros, tecelagem de fibras e 

costura, a moda seguiu duas linhas de desenvolvimento, o que levou a dois tipos 

de vestuário: o tropical e o ártico. Esta divisão esclarece que, embora cobrir o corpo 

e proteger-se tenha sido um importante passo evolutivo, o vestuário não nasceu só 

para isso. Nas palavras de Laver71: 

 
As grandes civilizações antigas nasceram nos vales férteis do Eufrates, 
Nilo e Indus: todas áreas tropicais, onde a proteção do frio não deve ter 
sido a razão dominante para a utilização de roupas. [...] Muitos motivos 
foram alegados, que vão desde a ideia ingênua, baseada na história do 
Gênesis, de que as roupas eram usadas por razões de modéstia, à noção 
sofisticada de que eram usadas por razões de exposição e proteção 

mágica.72 

 
Essa ideia de que o hábito de se vestir não se deve só à proteção do corpo 

concorda com a ideia de que o homem desenvolveu a noção de estética 

concomitante à técnica. Newton Silveira73 esclarece que “pode-se dizer que a arte 

não é senão uma resultante natural do organismo humano, que é constituído de 

modo a experimentar um prazer singular em certas combinações de formas, linhas, 

cores, movimentos, sons, ritmos e imagens”. A divisão entre tropical e ártico 

também faz sentido se notar que não havia, nesse período, uma separação entre 

traje feminino e masculino. Esta diferenciação começa a aparecer na Antiguidade.  

Dessa forma, analisa-se aqui alguns aspectos do desenvolvimento da 

indumentária de acordo com os períodos históricos demarcados: a Antiguidade, a 

Idade Média, o Renascimento e o pós-guerra. Apesar de essa cronologia refletir 

períodos históricos europeus, considerando a influência que este continente teve 

no desenvolvimento da América e do Brasil, além do alcance que ainda tem na 

moda, adota-se neste trabalho esta cronologia para facilitar o entendimento. 

                                            
71 LAVER, James. Costume and Fashion: a concise history. New York: New York, 1996, p. 7. 
72 No original em inglês: The great ancient civilizations arose in the fertile valleys of the Euphrates, 
the Nile and the Indus: all tropical areas, where protection from the cold cannot have been the 
dominant motive for wearing clothes. Many such motives have been adduced, ranging from the naïve 
idea, based on the story in Genesis, that clothes were worn for reasons of modesty, to the 
sophisticated notion that they were worn for reasons of display and protective magic. 
73 SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual. Barueri: Manole. 5. ed. 2014, p. 2. 
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João Braga74, ao comentar a Antiguidade Oriental, explica que na 

Mesopotâmia “usavam um saiote de pele com o pelo do animal chamado kaunakés, 

caracterizado pelos tufos de lã visíveis externamente na peça”. Os povos que lá 

viviam já conheciam a tecelagem, mas a base das roupas permaneceu sendo a 

pele dos animais. 

O Egito, por sua vez, desenvolveu trajes mais leves, mas já se vê de forma 

mais clara, nesta sociedade, o caráter diferenciador e comunicador que a roupa 

exerceu. Nota-se nesta sociedade a presença de diferenças entre o traje masculino 

e o feminino e também uma distinção entre as roupas dos trabalhadores e dos 

nobres. Köhler75 afirma que: 

 
Os trabalhadores usavam o mesmo estilo de roupa. Para aumentar a 
liberdade de movimento, adotavam vários métodos para franzi-la, usando-
a muito mais curta do que era costume entre as classes mais elevadas. 
 

Na Roma Antiga, por sua vez, não houve modificações essenciais nas 

roupas utilizadas por homens e mulheres76. Já na Grécia, as roupas desse período 

não tinham formas claramente definidas. Resumiam-se a retângulos de vários 

tamanhos e diferentes tecidos, sem corte ou costura, mas com algumas diferenças 

no comprimento entre homens e mulheres, sendo as túnicas femininas mais longas. 

Os trajes da antiguidade se desenvolveram de forma diversa em cada um 

dos povos, mas a invasão de povos bárbaros e as trocas que se iniciaram no 

período geraram certa uniformidade no início da Idade Média. Braga77 diz que 

“devido ao contato com os povos das culturas romana e bizantina, [essas tribos] 

acabaram se romanizando, passando a ter um gosto maior por adornos e cores 

mais vistosas”. Trata-se de um período em que a Igreja Católica consolidou seu 

poder por toda a Europa e influenciou a forma de vestir.  

Segundo Marie Louise Nery78, “logo depois da Antiguidade, as roupas 

procuravam ocultar as formas do corpo. Já no século XIII, o despertar individual 

refletia-se na indumentária, surgindo roupas que desenhavam a silhueta com um 
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corte acentuadamente vertical”. Köhler79 também afirma que “há uma relação muito 

estreita entre os estilos dos primórdios da Idade Média e o estilo da indumentária 

religiosa”. 

O desenvolvimento do feudalismo acabou por isolar os povos novamente e, 

assim, seguiu-se ao período de relativa uniformidade uma nova diferenciação. O 

feudalismo se caracteriza pela servidão de uma classe baixa a um nobre que lhes 

provia segurança. As cidades muradas, os castelos e as fortalezas serviram para 

que cada localidade se desenvolvesse de maneira distinta, mas essas marcas 

diminuíram com as Cruzadas e o contato dos povos da Europa Ocidental com o 

Oriente. Sobre este período, Braga80 explica: 

 
Inicialmente de cunho religioso, as Cruzadas foram ganhando também o 
caráter comercial ao estabelecerem o contato com o Oriente e terem 
acesso a inúmeros artigos que o europeu ocidental desconhecia. Com o 
retorno para a Europa, esses levavam mercadorias diversas, criando um 
comércio entre Oriente e Ocidente. Surgiu então uma nova classe social 
endinheirada e que tinha condições de copiar o que a Corte usava. 
 

Essa cópia iniciou um ciclo de imitação e diferenciação, sendo um marco do 

início da moda como se conhece hoje. Segundo Hellmann81, “a partir do final da 

Idade Média, quando surgiu como sistema no Ocidente, a moda conquistou todas 

as esferas da vida social, influenciando comportamentos, gostos, ideias, artes, 

móveis, roupas, objetos e a própria linguagem”.  

Como se vê nas palavras da autora, o fenômeno da moda não engloba 

apenas o vestuário, mas consolidou-se principalmente neste campo. “Porque exibe 

os traços mais significativos do problema, o vestuário é por excelência a esfera 

apropriada para desfazer o mais exatamente possível a meada do sistema da 

moda”82.  

Após a Idade Média e o florescimento do comércio na Europa, o mercado 

têxtil cresceu e se especializou, o que permitiu o surgimento de novas peças e 

estilos. A moda começa a se fortalecer como sistema, sendo possível identificar 

“uma ordem própria, um sistema de significados, metamorfoses incessantes, 
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movimentos bruscos, extravagâncias e demais aspectos extraordinários que 

diferenciam a moda do vestir ordinário”83.  

Com a diminuição do poder da Igreja e o início do período antropocêntrico, 

a moda feminina começou a mudar. O uso de decotes, penteados elaborados, 

corpetes para afinar a cintura e enchimentos nos quadris tornou-se comum.  

Na realidade, foi um período de muita cor, para homens e mulheres, mas “a 

moda masculina foi mais efusiva que a feminina”84. A busca por cor impactou, 

inclusive, a exploração do Brasil colônia. O corte do pau-brasil pelos portugueses 

deveu-se, entre outros motivos, à utilização do pigmento vermelho que a árvore 

produzia para tingir tecidos. 

O período que antecede a Idade Contemporânea (século XIX) marcou as 

revoltas, especialmente a Revolução Francesa, que acabou alterando também a 

indumentária da época. Sabino85 ressalta: 

 
A Revolução Francesa em 1789, por exemplo, procurou dar um fim aos 
excessos da monarquia e às desigualdades sociais. Um simples par de 
calças de malhas, chamadas culottes, eram usadas somente pelos 
aristocratas e, durante a revolução, os homens do povo, os chamados 
sans-culottes – os sem-culotes – usaram essa diferença como símbolo do 
seu movimento libertário. 
 

Nota-se, mais uma vez, a importância que determinada peça de roupa pode 

ter para comunicar e até mesmo segregar uma sociedade. Também nessa época, 

para atender uma burguesia ascendente, já existiam alfaiates e costureiras de 

renome, sendo o princípio das grandes marcas e dos futuros estilistas. 

Todos esses fatores levaram ao desenvolvimento da alta costura que, com 

o início da revolução industrial, permitiu também o desenvolvimento do prêt-à-porter 

na Europa, levando à migração do modelo das costureiras de peças sob medida 

para a aquisição de peças prontas de acordo com tamanhos pré-definidos. 

Segundo Sorcinelli86, “a partir do século XVIII a roupa torna-se moda rápida, modos 

de vestir mudam todos os meses, todas as semanas, todos os dias, quase toda 

hora”. 
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85 SABINO, Marco. Dicionário de moda. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 446. 
86 SORCINELLI, Paolo. (Org.). Estudar Moda: corpos, vestuários, estratégias. São Paulo: Editora 
SENAC, 2008. 
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A década de 1920 trouxe, no mundo e no Brasil, uma necessidade de 

construir a identidade nacional de cada país. No Brasil, esse momento culminou na 

Semana de Arte Moderna, marco da valorização cultural brasileira. Porém, esse 

sentimento demorou a chegar à moda. Especialmente no País, o chique era usar 

peças francesas ou com inspiração parisiense. Prova disso é que até mesmo 

Tarsila de Amaral – artista símbolo desse período – casou-se utilizando um vestido 

de Paul Poiret, importante estilista francês87. 

Entretanto, a rápida transformação da moda possibilitou, décadas depois, o 

surgimento do sistema fast fashion, uma alteração de velocidade e conceito em 

relação ao prêt-a-porter. Enquanto este comercializava peças prontas com 

coleções a cada estação, o fast fashion trouxe mais agilidade, vendendo peças 

prontas, em grande volume, com alta dispersão e coleções que podem variar por 

períodos pequenos de até seis semanas. 

 

1.3. Moda e trajes típicos 

 

O objetivo deste tópico é conceituar moda, diferenciar esta definição da 

tendência de moda e opor tais significados ao dos trajes tradicionais. Com estes 

conceitos, objetiva-se demonstrar a importância que a indumentária tradicional tem 

para as sociedades tradicionais e como a utilização desta pela moda comercial 

pode trazer prejuízos. 

 

1.3.1. Conceito de moda, tendência de moda e traje típico 

 

Diversos autores se lançaram à missão de definir o conceito de moda. No 

princípio deste tópico, busca-se apresentar diversos deles, no intuito de 

compreender o que os une e o que os distancia.  

A palavra moda tem etimologia latina e vem de modus, que significa modo, 

maneira88. De acordo com Sabino89, “a moda reflete a maneira passageira de se 

vestir e de se comportar em determinada época”. A breve definição já indica a 

importância do adjetivo “passageira”, o qual sempre esteve associado ao termo. 

                                            
87 BRAGA, João. Reflexões sobre moda. 2. ed. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2005, p. 58. 
88 CALANCA, Daniela. História social da moda. São Paulo: SENAC, 2008, p. 13. Tradução de 
Renato Ambrosio. 
89 SABINO, Marco. Dicionário de moda. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 446. 
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A utilização do termo moda, no princípio, esteve ligada à elegância e à 

riqueza. Segundo Daniela Calanca90, “o uso da palavra moda na Itália do século 

XVII é amplo e geral, e alude explicitamente ao caráter de mutabilidade e de busca 

da elegância por parte de uma classe privilegiada [...]”. A palavra que se destaca 

aqui é mutabilidade, ou seja, ainda que se dê pela busca de elegância, destacam-

se as mudanças. 

Anne Hollander91, por sua vez, afirma que “a moda é uma arte moderna, pois 

suas mudanças formais ilustram a ideia de um processo em movimento, como 

outras formas de arte moderna têm feito; ela sempre é uma representação”. A 

autora insere um novo elemento aos conceitos debatidos, que a é a ideia de arte e 

representação. Porém, não se afastou o caráter mutável, até aqui unânime. 

Como contraponto, Lipovetsky92 reafirma que foi ao longo da segunda 

metade do século XIX que a moda surgiu, mas que “nem tudo então é 

absolutamente novo, longe disso, mas de maneira evidente apareceu um sistema 

de produção e de difusão desconhecido até então [...]”. Ou seja, para o autor, o 

sistema de produção e difusão são centrais no conceito de moda, ainda que ele 

concorde com o caráter mutável da moda, presente até mesmo no título de sua 

obra: “O Império do Efêmero”. 

A moda masculina ocupa um lugar intermediário entre a moda feminina – em 

constante alteração – e a moda tradicional, que se caracteriza pela sua 

estabilidade. Porém, em qualquer dos casos, considerando os conceitos colocados 

até aqui, não se enquadram no conceito de moda apenas as vestimentas que não 

obedecem ao ciclo de constante alteração, o que não é o caso da masculina, que 

acaba por experimentar certas mudanças.  

O que será utilizado em cada um desses ciclos denomina-se tendência de 

moda. Valendo-se mais uma vez do Dicionário da Moda, tendência é “a palavra 

usada para classificar temas, usos, modelagem e movimentos que serão 

abordados durante uma estação de moda”93. 

Essa definição de moda e tendência – pautada principalmente na inovação 

                                            
90 CALANCA, Daniela. História social da moda. São Paulo: SENAC, 2008, p. 13. Tradução de 
Renato Ambrosio. 
91 HOLLANDER, Anne. O sexo e as roupas: a evolução do traje moderno. Rio de Janeiro: Rocco, 
1996, p. 29. Tradução de Alexandre Tort. 
92 LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. 
São Paulo: Cia das Letras, 2001, p. 69. Tradução de Maria Lucia Machado. 
93 SABINO, Marco. Dicionário de moda. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 574. 
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– exclui os trajes tradicionais de sua abrangência. Mendes e Haye94 afirmam que 

“a natureza efêmera da moda distingue-a de outros modos de vestuário, como o 

cerimonial, o ocupacional e o etnográfico”. Com essa fala, passa-se aqui a explorar 

a questão dos trajes constantes, aqueles que sofreram poucas alterações ao longo 

dos anos e por isso se caracterizam. 

Hollander afirma que os trajes tradicionais e as roupas folclóricas diferem-se 

da moda e confirmam costumes e valores. A roupa tradicional, segundo ela95, 

“funciona de um modo diferente. Ela desenvolve suas projeções visuais para ilustrar 

em primeiro lugar a confirmação dos costumes estabelecidos, e para corporificar o 

desejo de um significado estável mesmo que os costumes mudem – ela é 

normativa”. A historiadora denomina esta indumentária de “não-moda”. 

A ideia por trás do pensamento da autora é que ainda que haja alterações 

na indumentária tradicional, estas mudanças são assimiladas ou adicionadas, da 

mesma forma que ocorre com a dança ou a música. A autora continua96: 

 
A não-moda sugere que os que a vestem há muito resolveram as questões 
fundamentais e deixaram de lado uma vida ativa de dúvidas e 
investigações; em vez disto, ela oferece uma grande beleza e 
originalidade de forma, uma grande sutileza de cores e padrões, e muitas 
variedades e níveis de significado simbólico repaginados por gerações. 
 

Importa salientar na fala de Hollander que a “não-moda”, conforme conceito 

firmado pela própria autora, também carrega beleza e originalidade. Ou seja, o fato 

de se buscar a manutenção de um padrão não retira aspectos relevantes para 

qualquer forma de arte. Da mesma forma, como se aprofundará neste trabalho, 

essa beleza e originalidade, além do significado simbólico – também apontado pela 

autora – são relevantes para as comunidades que o vestem. 

Em relação ao termo não-moda e a ideia de Hollander de afastar a 

indumentária tradicional do conceito de moda, Klemt97 afirma que:  

 
Distingue-se o traje típico porque não possui a característica da constante 
renovação, é a moda constante para o grupo do qual provém e que 
representa, esboçando seu desejo de constância em contraposição às 
roupas de ‘tendência’, [...]. Especialmente nos dias de hoje, em que as 

                                            
94 MENDES, Valerie; HAYE, Amy de la. A moda no século XX. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 
1. Tradução de Luís Carlos Borges. 
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96 Ibidem. 
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2012. 112 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro Universitário La Salle, Canoas, 2012, 
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opções estão tão à disposição de todos, escolher a manutenção de um 
traje é extremamente representativo. Do prisma cultural, portanto, não se 
pode desconsiderá-lo. 

 
A autora, como se vê, também aponta a constante renovação da moda, mas 

entende que, embora o traje típico não carregue esta característica, ele tem 

relevância cultural. Aprofundando esta questão cultural, é preciso lembrar o sistema 

de significados que esta indumentária carrega. Antônio Augusto Arantes98 explica:  

 
Os elementos culturais nada significam individualmente. Não faz parte da 
essência do “paletó e gravata” significarem “superioridade, formalidade”. 
Eles ganham esses significados em decorrência dos contrastes 
significativos que construímos enquanto participantes de um mesmo 
grupo social [...] e que sinalizamos por meio de conjuntos de elementos 
que convencionamos permutar em um mesmo contexto [...]. 
 

Sendo assim, da mesma forma que o idioma – como conjunto de símbolos 

– tem regras para ser falado, escrito e compreendido, a indumentária tradicional 

também deve respeitar os costumes. Portanto, embora os autores não sejam 

unânimes sobre a inclusão dos trajes típicos no conceito de moda, é certo que, para 

fins de análise da vestimenta como expressão cultural, a indumentária típica tem 

alto valor. Independentemente deste valor e da interação entre os dois sistemas, 

objeto de estudo deste trabalho, para uniformizar o entendimento, utilizar-se-á o 

termo “moda” para a moda comercial, que altera periodicamente, e o termo “trajes” 

ou “indumentária tradicional” para as peças utilizadas pelas comunidades 

tradicionais. 

 

1.3.2. Importância dos trajes tradicionais para a autodeterminação cultural 

 

Explicados os conceitos de moda, tendência e traje tradicional, expõe-se 

brevemente a importância dos trajes tradicionais para a autodeterminação cultural. 

Busca-se neste item demonstrar como a indumentária pode carregar diversos 

significados para aqueles que a portam.  

Como já estudado neste trabalho, a vestimenta comunica. Seja como forma 

de demonstrar a individualidade, seja pela demonstração de unidade de 

determinados grupo, a veste é um símbolo. Quando se trata de comunidades 

tradicionais, esses símbolos são interpretados pelas pessoas que formam o grupo 
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e carregam consigo um pedaço da história daquele povo. Schaden e Mussolini99 

explicam que, especialmente os trajes típicos da América Latina, representam 

todos os processos históricos que ocorreram aqui: 

 
Mas não é apenas isso: um verdadeiro dinamismo altera constantemente 
estas fronteiras, modifica o conteúdo dos costumes, encurta ou alarga os 
limites destas influências várias. Aspectos característicos se perdem e 
novos se ganham. E o traje é um dos elementos mais elucidativos de 
toda esta longa história ainda em processo. Nele se refletem 
pormenores que o ultrapassam: tradições que se conservam, 
imitações que se fazem, adoções de novos elementos, fusão de 
ingredientes vários dando origem a qualquer coisa de novo – nem 
europeia, nem negra, nem indígena, mas tipicamente americana de 
tal ou qual país. (sem grifos no original) 

 
O autor destaca justamente a miscigenação das culturas como forma de criar 

novos símbolos. Este estudo analisará em seu quarto capítulo como e quando 

essas misturas se dão de forma benéfica e quando podem ser danosas. Na 

segunda hipótese, a utilização de um determinado símbolo com outro significado, 

pode trazer riscos à sua integridade. Especialmente falando de uma relação entre 

dominado e dominador – como colonizado e colonizador – a adoção de traços 

próprios daquele por este pode trazer conflitos. Sobre o tema, Arantes100 explica: 

 
As formas de ornamentação do corpo, próprias de outras culturas, perdem 
entre nós, a sua inteligibilidade original, ou seja, sua capacidade de 
explicitarem simbolicamente as diferenças e desigualdades sociais 
existentes nos grupos que ocorrem. Ao mesmo tempo, elas podem ganhar 
novos significados, seja marcando a distinção global nós (civilizados) eles 
(exóticos, selvagens), seja assimiladas nos nossos próprios sistemas de 
categorias sociais diferenciadas. 

 
Ou seja, o olhar do outro sob os símbolos do grupo pode trazer novos 

significados, nem sempre desejáveis. A questão que se coloca nesse trabalho é se 

o fato de tais vestes serem tradicionais e, portanto, existentes no cenário cultural 

há muito tempo, as torna disponíveis para a livre utilização de terceiros.  

Dois tipos de grupos podem ser usuários recorrentes de vestes tradicionais. 

O primeiro caso seriam os membros de uma comunidade tradicional que porta 

normalmente vestes típicas. O segundo caso seriam as pessoas que, apenas em 

determinadas ocasiões, exaltam suas origens em manifestações folclóricas 

próprias.  

                                            
99 SCHADEN, Egon; MUSSOLINI, Gioconda. Povos e trajes da América Latina. São Paulo: Escola 
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Como se vê, o primeiro grupo é uma comunidade tradicional e suas tradições 

não são apenas lembradas em momentos específicos, mas fazem parte do 

cotidiano. Dessa forma, as pinturas indígenas, as roupas tradicionais de tribos 

africanas, entre outros exemplos não são utilizadas em dias festivos apenas, mas 

contribuem para a identificação daquelas pessoas naquele grupo. 

O segundo grupo, normalmente, é formado por pessoas cujos antepassados 

utilizavam tais trajes diariamente, mas que, posteriormente, com o contato do povo 

com outras culturas, tal tradição passou a ser resgatada em momentos 

determinados. É o caso do traje tradicional gaúcho, alemão ou escocês, por 

exemplo. Esta hipótese acaba refletindo uma prática folclórica101: 

 
As manifestações folclóricas podem ser “sobrevivências” de um passado 
mais ou menos remoto. Nem por isso elas devem ser concebidas como 
algo universalmente vazio de interesses ou de utilidade para os seres 
humanos. [...] Um item ou um complexo cultural, da natureza folclórica, 
preenche alguma função social quando é possível assinalar, 
objetivamente, que eles contribuem de dada maneira para a integração e 
a continuidade do sistema social. 

 
O autor é claro ao localizar a manifestação folclórica como capaz de 

contribuir para a integração e a continuidade do sistema social. Por carregar parte 

do passado e se projetar para o futuro, a manifestação folclórica incorpora 

elementos importantes na autodeterminação das comunidades. Tal qual analisado 

ao longo deste trabalho, esses significados podem ser determinantes para algumas 

comunidades e a violação causar danos. 

Em qualquer um dos casos, porém, essa prática tradicional ou folclórica tem 

um significado relevante. Segundo João Ribeiro102, “essa psicologia coletiva ou 

étnica, alma do grupo, alma da raça, é o fundo comum e a camada primigênia que 

explica e define o caráter especial de cada povo, no seu tríplice aspecto psíquico, 

antropológico e histórico”. O autor estabelece que tais manifestações – que não 

são restritas ao traje, objeto deste estudo, mas inclui as danças, lendas, canções 

etc. – fazem parte da própria identidade. Essa identificação não se refere apenas à 

possibilidade de os membros do grupo se reconhecerem, mas às outras 

comunidades também perceberem ali uma cultura única e respeitá-la. 

Para ilustrar essa questão, analisa-se o exemplo do traje típico escocês. 

                                            
101 FERNANDES, Florestan. Folclore e mudança social na cidade de São Paulo. 2. ed. Petrópolis: 
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Contam Hobsbawn e Ranger103 que até o século XVI não havia nenhum registro 

que indicava a utilização da “saia” escocesa pelos homens. Com o rompimento 

entre a Irlanda e as Terras Altas durante o século XVII, o vestuário montanhês se 

transformou, num período marcado também pela guerra contra os ingleses. 

Segundo os relatos desse tempo, os soldados usavam um manto que cobria o peito 

e parte inferior do corpo, que era preso com um cinto, formando uma espécie de 

vestido. Não era, portanto, uma saia separada, mas uma peça única que cobria o 

corpo todo. Esse traje não era utilizado por oficiais do exército, apenas por 

soldados. 

O kilt foi descrito por um oficial inglês em uma série de cartas e, após a 

rebelião jacobita de 1715, o Parlamento Britânico considerou a ideia de proibir a 

veste. A ideia de banir o traje justificava-se pela inclusão daquele povo na vida 

moderna, como se fez em outros países colonizados por meio de políticas que 

buscam assimilar o diferente.  

A lei não foi aprovada porque reconheceu-se a utilidade desta peça para uso 

por pessoas que precisavam “estar saltando de pedra em pedra, vadeando brejos 

e dormindo ao relento”104. A separação da saia do restante do traje, como se 

conhece hoje, se deu de forma curiosa. Em 1726, um empresário que explorava 

terras na região, achava a vestimenta dos trabalhadores desajeitada. Esse 

empresário contratou um alfaiate para redesenhá-lo e acabou por transformar o 

“vestido” em “saia”. Ao aderir ao novo estilo, o empresário cunhou o traje também 

na alta classe que, por imitação, difundiu seu uso. Nesse caso, aplicando as teorias 

de difusão da moda vistas, a ideia originou-se nas classes baixas, mas seu uso se 

consagrou ao ser utilizado por um nobre, que permitiu atribuir um novo significado 

à peça. 

A proibição do kilt veio em 1746, mas o período de mais de 20 anos foi 

suficiente para que a roupa se firmasse como um traje típico escocês, dissociado 

da sua utilidade para “saltar pedras” ou restrito às classes baixas. Importante notar 

ainda como a transformação do traje se deu “de cima para baixo”: 

 
Podemos, portanto, concluir que o kilt é uma vestimenta absolutamente 
moderna, idealizada e vestida pela primeira vez por um industrial quaker 
inglês, que não o impôs aos montanheses para preservar o modo de vida 

                                            
103 HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence. A invenção das tradições. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1997, p. 29-32. Tradução de Celina Cardim Cavalcanti. 
104 Ibidem, p. 31. 
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tradicional deles, mas para facilitar a transformação deste mesmo modo 
de vida: para trazê-los das urzes para a fábrica.105 

 
Nota-se que a criação da tradição se deu por diversos atores, sem que isso 

influencie a forma como os escoceses se identificam com o kilt hoje. Da mesma 

forma, o mundo todo distingue o kilt xadrez como uma veste típica escocesa. É um 

símbolo com significado notório e parte do patrimônio cultural daquele local, ainda 

que seu criador final tenha nome e sobrenome: Thomas Rawlinson. 

Percebe-se por esse exemplo que o traje tradicional pode ter origem 

relativamente recente e conhecida, desde que – para aquela comunidade – seja 

atribuído um significado relevante. O caso escocês revela o desejo de manutenção 

da tradição, que não é diferente para povos menos numerosos ou menos 

conhecidos. A dificuldade reside nos casos de comunidades mais discretas ou 

pouco conhecidas, pois sem o reconhecimento dos demais, que ignoram a origem 

das peças, a exploração comercial pode ser interpretada como inovação do 

estilista. Para tanto, busca-se compreender como o ordenamento jurídico atinente 

ao patrimônio cultural pode auxiliar nesse desafio, congregando estes institutos 

com a propriedade intelectual. 
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2. PATRIMÔNIO CULTURAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Este tópico busca compreender o lugar que o patrimônio cultural e que os 

direitos intelectuais ocupam no sistema jurídico, visto que os temas são objeto de 

regulamentação internacional. O patrimônio cultural divide-se em material e 

imaterial, sendo que a forma de o proteger varia de acordo com essas categorias. 

Por sua característica intangível, o segundo tipo é mais facilmente relacionado à 

proteção intelectual. Essas questões serão analisadas não apenas sob a ótica do 

ordenamento brasileiro, mas também internacional. 

 

2.1. Conceito de patrimônio cultural  

 

Busca-se neste tópico apresentar brevemente o conceito de patrimônio 

cultural, para facilitar o entendimento de sua regulamentação, proteção e desafios. 

Trata-se de uma síntese, visto que a análise das convenções e documentos 

internacionais também trará maior clareza em sua definição.  

A ideia de patrimônio cultural remonta ao século XVI e vem do grego 

mnémosynon, que significa a memória que vem do objeto. Posteriormente, já no 

século XVII, este termo – ligado à palavra de origem latina monumentum – trouxe 

a ideia de obra do passado ou edificação comemorativa106. Sandra Bernardes 

Ribeiro107 explica que: 

 
No século XV o monumento histórico começa a surgir com a designação 
de antiguidade, sob o saber dos antiquários, que posteriormente serão 
substituídos pelos historiadores da arte. A partir da Revolução Industrial, 
o conceito de patrimônio histórico reveste-se de uma conotação universal 
e consagra-se como valor estético, surgindo as legislações de proteção 
do monumento histórico [...]. 
 

Infere-se do trecho que a preocupação com o patrimônio cultural decorre de 

mudanças sociais drásticas. A busca de uma identidade nacional se dá por meio 

da ideia de alguns bens históricos que seriam símbolos para aquele país. 

“Patrimônio cultural associou-se, nos séculos XVIII e XIX, com a nação, com a 

escolha daquilo que representaria a nacionalidade, na forma de monumentos, 

                                            
106 KERSTEN, Márcia Scholz de Andrade. Os rituais do tombamento e a escrita da história: bens 
tombados no paraná entre 1938-1990. 1998. 335 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Ciências 
Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1998, p. 43.  
107 RIBEIRO, Sandra Bernardes. Brasília: memória, cidadania e gestão do patrimônio cultural. São 
Paulo: Annablume, 2005. 
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edifícios ou outras formas de expressão”108. Como se vê, o foco inicial do 

delineamento do conceito está nas formas tangíveis, especialmente monumentais, 

como edifícios e obras de artes plásticas.  

As camadas menos abastadas da sociedade, nesse período, pouco 

participavam do círculo artístico e, portanto, as coleções de símbolos que se 

tornaram o patrimônio cultural não refletiam a totalidade do povo. Era um espelho 

da nobreza e do que estes consideravam arte e cultura. Sobre patrimônio histórico, 

Françoise Choay109 conceitua: 

 
Patrimônio histórico. A expressão que designa um bem destinado ao 
usufruto de uma comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, 
constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos que 
se congregam por seu passado comum: obras e obras-primas das belas 
artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes dos 
seres humanos. 
 

Nota-se que o conceito da historiadora francesa concorda com o 

apresentado até aqui e também remete, principalmente, às obras físicas. Nesse 

sentido, a Unesco, em 1972, aprovou a Convenção para a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural que110, em seu artigo 1º, define “patrimônio cultural” 

como: 

 
Os monumentos: obras arquitetônicas, esculturas ou pinturas 
monumentais, objetos ou estruturas arqueológicas, inscrições, grutas e 
conjuntos de valor universal excepcional do ponto de vista da história, da 
arte ou da ciência; 
Os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas, que, por sua 
arquitetura, unidade ou integração à paisagem, têm valor universal 
excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 
Os sítios: obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, 
bem como áreas, que incluem os sítios arqueológicos, de valor universal 
excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou 
antropológico.  
 

Percebe-se pela leitura do texto que se consagrou na norma o conceito de 

um patrimônio cultural físico, material e, principalmente, edificado. Sobre essa 

escolha, Márcia Scholz de Andrade Kersten111 comenta que: 

 

                                            
108 PELEGRINI, Sandra; FUNARI, Pedro Paulo. O que é patrimônio cultural imaterial. São Paulo: 
Brasiliense, 2013, p. 28. 
109 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade, 2001, p. 11. 
Tradução de Luciano Vieira Machado. 
110 UNESCO. Convenção de Paris. Paris, 23 nov. 1972. 
111 KERSTEN, Márcia Scholz de Andrade. Os rituais do tombamento e a escrita da história: bens 
tombados no paraná entre 1938-1990. 1998. 335 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Ciências 
Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1998, p. 15. 



44 
 

Esta rede de significados não é uma simples escolha arbitrária; ela 
organiza o valor social do bem patrimonial e depende, fundamentalmente, 
dos juízos de valor que a ele serão acoplados. Estes juízos irão determinar 
que sua valorização não seja definida apenas a partir de características 
físicas e materiais, mas que sua maior ou menor importância seja 
considerada dentro de um complexo quadro de referências. 
 

A historiadora esclarece que a escolha dos símbolos que formam o 

patrimônio não pode ser vista de forma isolada do contexto em que se encontram. 

Seus significados, além de indicarem aquilo que se entende como merecedor da 

perenidade, expõem certas referências daqueles que têm o poder de eternizá-los. 

Entretanto, alguns questionamentos em relação a esta dominação surgem. Ainda 

em 1992, Lyndel Prott e Patrick O’Keefe112, em artigo sobre patrimônio cultural, 

esclarecem que o patrimônio cultural “consiste na manifestação da vida humana, a 

qual representa uma visão particular da vida, testemunhando a história e a 

validação desta visão”113. Os autores entendem pela inclusão de objetos móveis, 

incluindo têxteis e a prática de rituais.  

A inclusão destas ideias no conceito de patrimônio cultural começou a 

ganhar força quando algumas nações passaram a pedir o apoio à proteção das 

expressões populares de valor cultural. Em 1989, a Unesco publicou a 

Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e, em 2003, advém a 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Nas premissas do 

texto, destaca-se “a inestimável função que cumpre o patrimônio cultural imaterial 

como fator de aproximação, intercâmbio e entendimento entre os seres humanos”. 

Com essa ideia, a Convenção de 2003114 conceitua o patrimônio cultural imaterial: 

 
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.  
 

Nota-se, mais uma vez, a menção ao sentimento de identidade, mas agora 

                                            
112 PROTT, Lyndel; O’KEEFE, Patrick. Cultural heritage or cultural property? International Journal of 
Cultural Property, v. 1, n. 2, jul 1992. 
113 No original em inglês: The cultural heritage consists of manifestations of human life which 
represent a particular view of life and witness the history and validity of that view. 
114 UNESCO. Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. Paris, 17 out. 2003. 
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relativo a grupos menores, não nações inteiras. Trata-se de reconhecer a 

diversidade e abarcar outras culturas além daquela reconhecida pela elite. No 

mesmo sentido, Kersten115 afirma que se pode definir o patrimônio “como dinâmicas 

da experiência coletiva, sobre a qual cada grupo social manifesta o que deseja 

como perene e eterno”. Nessa fala destaca-se o poder de cada grupo identificar 

aquilo que entende como perene e relevante. Essa ideia será importante para 

compreender os danos nos casos de apropriação cultural na moda. 

Por esta breve revisão bibliográfica, buscou-se demonstrar que o conceito 

de patrimônio cultural se divide entre material e imaterial e sua concepção depende 

de referências e momentos históricos. Enquanto, inicialmente, a preocupação se 

deu no âmbito dos bens físicos e edificados, posteriormente a atenção voltou-se às 

tradições culturais e artísticas. Com isso, passa-se à análise das legislações 

atinentes ao tema, das formas de proteção adotadas e quais os efeitos jurídicos da 

declaração de determinado bem como patrimônio cultural. 

 

2.2. Patrimônio cultural no ordenamento internacional 

 

Como visto no tópico anterior, o conceito de patrimônio cultural desenvolveu-

se numa perspectiva global, notadamente pela importância que as convenções da 

Unesco têm neste ramo. Por isso, neste ponto do estudo, pretende-se analisar o 

tema em uma perspectiva de direito comparado, especialmente no que tange às 

convenções internacionais e à legislação de alguns países europeus e latino-

americanos, especialmente Portugal, França, Argentina e Bolívia.  

 

2.2.1. Documentos internacionais 

 

O presente tópico busca apresentar um histórico dos diversos textos 

normativos, recomendações e convenções firmadas internacionalmente e que 

tratam do patrimônio cultural, especialmente o imaterial. Este recorte se dá em 

razão da relevância que o patrimônio imaterial apresenta para essa discussão 

sobre moda.  

Apesar de tais documentos não tratarem especificamente de propriedade 

                                            
115 KERSTEN, Márcia Scholz de Andrade. Os rituais do tombamento e a escrita da história: bens 
tombados no paraná entre 1938-1990. 1998. 335 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Ciências 
Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1998, p. 3.  
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intelectual, eles trazem importantes elementos para a construção do raciocínio 

sobre o que é o patrimônio cultural e que elementos fazem parte da sua concepção. 

Sobre a natureza e função destes documentos, Beatriz Mugayar Kühl116 afirma que: 

 
As cartas patrimoniais são fruto da discussão de um determinado 
momento. Antes de tudo, não têm a pretensão de ser um sistema teórico 
desenvolvido de maneira extensa e com absoluto rigor, nem de expor toda 
a fundamentação teórica do período. As cartas são documentos concisos 
e sintetizam os pontos a respeito dos quais foi possível obter consenso, 
oferecendo indicações de caráter geral. Seu caráter, portanto, é indicativo 
ou, no máximo, prescritivo. 
 

Concordando com a autora, o objetivo do presente tópico é analisar as 

cartas, no intuito de compreender sua evolução histórica e demonstrar a mudança 

das preocupações sobre o tema. Em relação ao consenso citado, destaca-se que 

a importância que essa necessidade de concordância entre as nações tem para o 

desenho do sistema como se tem hoje. As diferenças culturais e de formação entre 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos se reflete nas prioridades de proteção e, 

consequentemente, no entendimento da salvaguarda do patrimônio cultural 

imaterial. Também por isso, não se pretende aqui trazer todos os documentos 

internacionais sobre o tema nem fazer uma profunda análise crítica de cada um 

deles, mas de traçar uma linha do tempo indicando aspectos relevantes. 

O primeiro documento é a Carta de Atenas117. Em 1931, seguindo a ideia de 

importância dada aos monumentos no início do século XX, a Sociedade das 

Nações publicou esta carta com o objetivo de dar diretrizes sobre a administração, 

legislação, valorização, restauro e conservação de monumentos. O documento 

pioneiro não aborda questões de propriedade intelectual e seus principais efeitos 

jurídicos se dão no âmbito de normas de conservação que – por seu caráter – são 

apenas sugestões do órgão. Além de práticas recomendadas aos governos para a 

conservação, o documento não se aprofunda sobre os direitos ou deveres que o 

proprietário ou a coletividade passam a ter em razão de determinada obra ter o 

status de patrimônio cultural. 

Avançando o estudo, a Carta de Veneza de 1964118, redigida durante o II 

Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos 

                                            
116 KUHL, Beatriz Mugayar. Notas sobre a Carta de Veneza. Anais do Museu Paulista, São Paulo, 
v. 18, n. 2, p. 287-320, dezembro 2010. 
117 SOCIEDADE DAS NAÇÕES. Carta de Atenas de outubro de 1931. 
118 ICOMOS. Carta de Veneza. II Congresso Internacional de Arquiteto e Técnicos dos 
Monumentos Históricos, maio de 1964. 
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(Icomos), denomina-se “Carta internacional sobre conservação e restauração de 

monumentos e sítios”. O objetivo declarado da carta119 é “reexaminar os princípios 

da Carta [de Atenas de 1931] para aprofundá-los e dotá-los de um alcance maior”. 

Em termos de impactos jurídicos do documento, nota-se uma limitação ao direito 

do proprietário de dar qualquer disposição ou realizar modificações no edifício, 

ainda que a função útil à sociedade de tais prédios seja desejável. Além disso, faz-

se necessário que “os trabalhos de conservação, restauração e de escavação 

sejam acompanhados da elaboração de uma documentação precisa sob a forma 

de relatórios analíticos”. O Brasil estava representado no congresso, ainda que o 

texto final reflita muito o pensamento europeu da época. 

Na realidade, a importância da Europa para o tema é clara e, no mesmo ano, 

a Organização das Nações Unidas reuniu-se em Paris para tratar sobre a 

propriedade ilícita de bens culturais. O documento ficou conhecido como 

Recomendação de Paris e traz algumas sugestões de medidas a serem adotadas 

pelos países para ter um “controle eficaz sobre a exportação de bens culturais”120. 

A Recomendação de Paris amplia o objeto de atenção para além dos monumentos, 

edifícios e sítios e inclui: 

 
Os bens móveis e imóveis de grande importância para o patrimônio 
cultural de cada país, tais como as obras de arte e de arquitetura, os 
manuscritos, os livros e outros bens de interesse artístico, histórico e 
arqueológicos, os documentos etnológicos, os espécimes-tipo da flora e 
da fauna, as coleções científicas e as coleções importantes de livros e 
arquivos, incluídos os arquivos musicais. 
 

O documento é apenas uma recomendação e, como se vê pelo trecho, ainda 

não contempla as práticas culturais imateriais. Em síntese, os países deveriam (i) 

inventariar os bens culturais; (ii) criar instituições de proteção; (iii) possibilitar a 

repatriação de bens culturais e (iv) propor ações educativas para desenvolver o 

interesse e respeito pelo patrimônio cultural de todas as nações. 

Em termos de significados jurídicos da Recomendação de Paris121, destaca-

se que, ao tratar da existência de um inventário nacional dos bens culturais, o 

documento afirma que “a inclusão de um objeto cultural nesse inventário não 

deveria alterar, de maneira alguma, sua propriedade legal”. Complementando, o 

                                            
119 ICOMOS. Carta de Veneza. II Congresso Internacional de Arquiteto e Técnicos dos Monumentos 
Históricos, maio de 1964. 
120 UNESCO. Recomendação de Paris. Paris, 19 nov. 1964. 
121 Ibidem. 
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texto afirma ainda que se o bem cultural é de propriedade privada, este assim deve 

permanecer após sua inclusão no inventário, visto que a listagem não teria caráter 

restritivo. Falta ao documento uma definição melhor de “caráter restritivo”, visto que 

o simples dever de manter o bem cultural com suas características, sendo vedadas 

reformas externas, demolição etc. já configura restrições à propriedade plena. 

Nesse sentido, o mesmo documento afirma que “cada Estado-Membro 

deveria providenciar para que a proteção dos bens culturais estivesse sob a 

responsabilidade de órgãos oficiais adequados e, se necessário, deveria instituir 

um serviço nacional para a proteção dos bens culturais”122. Pelas disposições 

destacadas nota-se que, embora mantenha-se a ideia de que a propriedade não 

pode ser alterada, a manutenção do bem cultural caberia ao Estado. A ideia é um 

pouco contraditória, visto que os bens comuns – não afetados pelo status de bens 

culturais – têm sua proteção sob responsabilidade unicamente de seus 

proprietários. Começa-se a se notar com este documento uma ideia de proteger os 

princípios legais da propriedade privada, ao mesmo tempo que se dá ao poder 

público deveres de proteção. 

Fora da Europa, a Organização dos Estados Americanos (OEA) se reuniu 

em Quito em 1967123 para tratar da conservação e utilização de monumentos e 

lugares de interesse histórico e artístico. A reunião aconteceu em momento 

histórico importante, especialmente para alguns países da América Latina que 

viviam regimes de ditaduras militares e, nas palavras do próprio documento, se 

encontravam comprometidas “em um grande empenho progressista, que implica a 

exploração exaustiva de seus recursos naturais e a transformação progressiva das 

suas estruturas econômico-sociais”124. Como se nota, a maior preocupação das 

normas se dá em razão da rápida transformação – e destruição – que muitas das 

cidades da chamada América Ibérica estavam passando, afetando diretamente o 

patrimônio cultural.  

O texto também salienta que “todo monumento nacional está implicitamente 

destinado a cumprir uma função social” e que, portanto, é de responsabilidade do 

Estado “fazer com que ela prevaleça e determinar, nos diferentes casos, a medida 

em que a referida função social é compatível com a propriedade privada e com o 

                                            
122 UNESCO. Recomendação de Paris. Paris, 19 nov. 1964. 
123 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Normas de Quito. nov/dez de 1967.  
124 Ibidem. 
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interesse dos particulares”. Nota-se neste trecho certo distanciamento da ideia de 

que a propriedade privada não pode ser afetada, como dito na citada Carta de 

Veneza. As Normas de Quito, por fim, recomendam a existência de uma legislação 

adequada que facilite, “em todas as circunstâncias, o interesse público”. Portanto, 

o texto de Quito avança ao deixar mais clara a prevalência do interesse público 

sobre a propriedade privada em relação ao patrimônio cultural. 

Antes de chegar à já citada Convenção de Paris de 1972, foi publicada a 

Recomendação de Paris em 1968125, relativa às obras públicas e privadas. O texto 

traz a ideia de que “os bens culturais são o produto e o testemunho das diferentes 

tradições e realizações intelectuais do passado e constituem, portanto, um 

elemento essencial da personalidade dos povos”. Fernanda Tozzo Machado126 

comenta: 

 
A partir dessa Conferência Geral, a expressão “bens culturais” começou a 
ser aplicada a todos os bens imóveis, [...] como também aos bens móveis 
de importância cultural, seja dentro dos imóveis, isolados, coleções, 
procedentes de aterramentos ou não; e os monumentos e vestígios do 
passado e os recentes de importância artística ou histórica. 
 

Tal qual exposto pela autora, o documento diferencia-se ao reconhecer a 

função dos bens culturais para além de seu atributo físico. Nota-se no documento 

também a sugestão de uma maior intervenção do Estado na salvaguarda dos bens 

culturais. Trata-se de uma modificação gradual das ideias de tratamento da 

propriedade privada que tem função cultural. Nesse texto, propõe-se que os 

Estados-membros tenham um orçamento reservado a isso e que os bens culturais 

privados recebam incentivos à sua preservação, como a diminuição de impostos e 

subsídios para sua conservação.  

A norma prossegue afirmando que “se os bens culturais são protegidos por 

lei ou de outro modo, o proprietário deveria ter a oportunidade de requisitar a ajuda 

necessária das autoridades competentes” e, mais além, que “a responsabilidade 

pela preservação e pelo salvamento dos bens culturais ameaçados por obras 

públicas ou privadas deveria competir a organismos oficiais apropriados”127. Isso 

indica que, a cada novo documento, firma-se a ideia de que deve haver a tutela 

                                            
125 ONU. Recomendação de Paris de Obras Públicas ou Privadas. Paris, 19 nov. 1968.  
126 MACHADO, Fernanda Tozzo. A relatividade dos valores culturais e o papel do conservador-
restaurador. In: Seminário arte hoje na contemporaneidade: processos, reflexões, conservação, 
produção. 2007, Ouro Preto: Fundação de Artes de Ouro Preto, 2007, p. 8. 
127 ONU. Recomendação de Paris de Obras Públicas ou Privadas. Paris, 19 nov. 1968. 
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pública dos bens culturais, ainda que estes sejam de propriedade privada ou 

estejam ameaçados por obras também privadas. Da mesma forma, as limitações 

dos direitos da propriedade parecem poder se compensados por benefícios de 

ordem fiscal ou subsídios de manutenção. 

Com essa evolução, os Estados-membro firmam então, em 1972, a 

Convenção de Paris para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural. De 

acordo com a própria página da Unesco, “a característica mais significativa da 

convenção de 1972 é que ela une em um único documento os conceitos de 

conservação da natureza e preservação do patrimônio cultural”128. A importância 

da Convenção de 1972, ratificada no Brasil pelo Decreto nº 80.978/1977, reside no 

fato de ser o primeiro documento a de fato trazer obrigações – não apenas 

recomendações – além de reunir diversos entendimentos esparsos em outros 

escritos. É o principal documento relativo à proteção do patrimônio cultural material. 

Em relação ao conflito entre a propriedade privada e a função social do bem 

cultural, a Convenção de 1972 inova pouco. Entende-se que a principal novidade é 

a organização de um sistema de cooperação internacional, com fundo de recursos 

próprios, para salvaguarda de tais bens.  

Inicia-se então o momento de valorização da cultura imaterial, para além dos 

edifícios, monumentos e conjuntos. Contam os relatos históricos que desde antes 

da Convenção de Paris da Unesco, alguns países já demonstravam insatisfação 

com o conceito de bem cultural posto. Como explica Noriko Aikawa129, a Bolívia, 

em 1973, propôs que fosse adicionado um protocolo à Convenção de Genebra de 

Direitos Autorais para que protegesse também o folclore, o qual foi negado. Apesar 

da negativa, a proposta serviu para aumentar a consciência sobre a necessidade 

de reconhecer bens imateriais como parte do patrimônio cultural. O próprio Icomos, 

em outubro de 1982, salientou na Declaração de Tlaxcala que “as pequenas 

aglomerações se constituem em reservas de modos de vida que dão testemunha 

de nossas culturas, conservam uma escala própria e personalizam relações 

comunitárias, conferindo, assim, uma identidade a seus habitantes”130. Essa 

                                            
128 No original em inglês: The most significant feature of the 1972 World Heritage Convention is that 
it links together in a single document the concepts of nature conservation and the preservation of 
cultural properties. 
129 AIKAWA, Noriko. An Historical Overview of the Preparation of the UNESCO International 
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Museum International, [s.l.], v. 
56, n. 1-2, p.138, maio 2004. 
130 ICOMOS. Declaração de Tlaxcala. Colóquio Interamericano sobre a Conservação do Patrminônio 
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preocupação expressa no documento não foi a única: apesar da negativa aqui 

indicada, a OMPI e a Unesco trabalharam em estudos conjuntos para endereçar a 

questão à época. 

É um passo importante, mas outros foram dados em 1985. Apesar de, como 

será visto a seguir, a OMPI não ter participado ativamente da redação da 

Recomendação de Paris de 1989, nos anos 1980, o órgão uniu-se à Unesco para 

propor o “modelo de provisões para leis nacionais sobre a proteção de expressões 

de folclore contra a exploração e outras ações prejudiciais”131. O documento, 

publicado em 1985, ressalta que, particularmente em países em desenvolvimento, 

o folclore é uma tradição viva e funcional e não apenas uma lembrança do 

passado132. Este modelo de provisões é fruto de estudos da OMPI e da Unesco 

para alterar a Convenção de Berna e tratar da questão de forma a atender os países 

que clamavam por tal proteção. 

A justificativa da necessidade de propor referido modelo de provisões 

ressalta que a inclusão do artigo 15, item 4 na Convenção de Berna133 não causou 

o efeito desejado. O texto explica que a proteção conferida por direitos conexos até 

então utilizada para proteger parte das obras folclóricas – especialmente musicais 

e coreográficas – não é suficiente para todo tipo de obra, como as vestimentas, e 

não confere o nível de proteção adequado. 

Partindo para a análise da proposta de norma, ela é composta de 14 seções, 

sendo que os trechos entre colchetes servem para indicar as partes que devem ser 

preenchidas ou melhor adaptadas para a realidade do país. A primeira delas 

estabelece o seguinte princípio: “Expressões de folclore desenvolvidas e mantidas 

em [inserir o nome do país] devem ser protegidas por esta [lei] contra exploração 

ilícita e outras ações prejudiciais como definido nesta [lei]”134. A seção 2 traz a 

                                            
Monumental, outubro de 1982. 
131 No original em inglês: Model provisions for national laws on the protection of expressions of 
folklore against illicit exploitation and other prejudicial actions. 
132 OMPI; UNESCO. Model provisions for national laws on the protection of expressions of folklore 
against illicit exploitation and other prejudicial actions. Genebra, 1985. 
133 BRASIL. Decreto nº 75.699, de 06 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a 
Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho 
de 1971. Diário Oficial da União. Brasília, 09 mai. 1975. 
134 No original em inglês: Expressions of folklore developed and maintained in [insert the name of 
the country] shall be protected by this [law] against illicit exploitation and other prejudicial actions as 
defined in this [law].  
OMPI; UNESCO. Model provisions for national laws on the protection of expressions of folklore 
against illicit exploitation and other prejudicial actions. Genebra, 1985. 
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definição de expressões de folclore e inclui, entre outros itens, as joias, os têxteis 

e os trajes. Portanto, o texto é bastante inovador para o período, quando o 

patrimônio cultural imaterial ainda era incipiente e pensado especialmente para 

obras literárias e musicais.  

Também em 1985, a Unesco organizou uma reunião governamental para 

tratar sobre a questão da cultura imaterial, mas, como ressalta Aikawa135, não 

houve participação da OMPI e o problema da propriedade intelectual foi deixado de 

lado. O resultado de tal reunião foi a Recomendação de Paris de 1989 sobre a 

salvaguarda da cultura tradicional e popular. Importante salientar o termo 

salvaguarda, em oposição ao termo proteção, utilizado no documento relativo ao 

patrimônio material. Como observa Mejía136: 

 
A proteção busca de alguma maneira congelar no tempo um bem, 
conservá-lo de acordo com suas características originais. No caso do 
patrimônio imaterial, deve se ter em conta que as expressões vivas estão 
em permanente evolução e transformação e o que se deve fazer é 
registrar, documentar a expressão em um momento determinado, mas 
congelá-la seria condená-la a não mais evoluir.137 
 

É interessante notar que o termo adotado – ao permitir a evolução – permite 

a mudança, ainda que lenta, o que se conecta ao conceito de moda. Como visto, 

ainda que a vestimenta tradicional seja considerada por alguns autores “não-moda”, 

isso não quer dizer que sejam imutáveis: a Recomendação, portanto, reflete este 

conceito. 

Nas premissas do documento, a Unesco138 afirma que “a cultura tradicional 

e popular forma parte do patrimônio universal da humanidade e é um poderoso 

meio de aproximação entre os povos e grupos sociais existentes e de afirmação de 

sua identidade cultural”. O documento traz ainda uma definição de cultura 

tradicional e popular. Conforme o item A139:  

                                            
135 AIKAWA, Noriko. An Historical Overview of the Preparation of the UNESCO International 
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Museum International, [s.l.], v. 
56, n. 1-2, p.138, maio 2004. 
136 MEJÍA, Juan Luis. Apuntes sobre las políticas culturales en América Latina, 1987-2009. 
Pensamiento Iberoamericano, Madri, v. 4, n. 1, p.105-130, jan. 2009, p. 123. 
137 No original em espanhol: La protección busca de alguna manera congelar en el tiempo un bien, 
conservarlo de acuerdo a sus características originales. En el caso del patrimonio inmaterial, se 
debe tener en cuenta que las expresiones vivas están en permanente evolución y transformación y 
lo que se debe hacer es registrar, documentar la expresión en un momento determinado, pero 
congelarla sería condenarla a no evolucionar. 
138 UNESCO. Recommendation On The Safeguarding Of Traditional Culture And Folklore. Genebra, 
15 nov. 1989. 
139 Ibidem. 
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A cultura tradicional e popular é o conjunto das criações que emanam de 
uma comunidade cultural fundadas na tradição, expressas por um grupo 
ou por indivíduos e que reconhecidamente respondem a expectativas da 
comunidade enquanto expressão de sua identidade cultural e social; as 
normas e os valores se transmitem oralmente, por imitação ou de outras 
maneiras. Suas formas compreendem, entre outras, a língua, a literatura, 
a música, a dança, os jogos, a mitologia, os rituais, os costumes, o 
artesanato, a arquitetura e outras artes. 

 
Pela leitura, conclui-se que os trajes podem se enquadrar na definição. 

Apesar de não serem expressamente colocados na lista, trata-se de um rol 

exemplificativo, pois abrange “outras artes”. Além disso, a vestimenta exerce papel 

importante na dança, no artesanato e nos costumes, itens escritos no conceito. O 

item F da Recomendação trata da proteção da cultura tradicional e popular pela 

propriedade intelectual. O texto140 afirma que:  

 
Para além dos aspectos de “propriedade intelectual” relativos à “proteção 
das expressões de folclore”, existem várias categorias de direitos que 
constituem já objeto de proteção e devem continuar a sê-lo futuramente 
nos centros de documentação e serviços de arquivo consagrados à cultura 
tradicional e popular. Para esse efeito, deveriam os Estados Membros: a) 
No que respeita aos aspectos de “propriedade intelectual” – apelar à 
atenção das autoridades competentes sobre os importantes trabalhos 
realizados pela UNESCO e pela OMPI no domínio da propriedade 
intelectual, reconhecendo simultaneamente que estes trabalhos se 
referem exclusivamente a um dos aspectos da proteção da cultura 
tradicional e popular e que se impõe a adopção urgente de medidas 
específicas para a salvaguarda da cultura tradicional e popular; [...].  
 

Além da importância dada à proteção da propriedade intelectual dos bens 

culturais, a Recomendação sugere também que se adotem “medidas necessárias 

com vista à proteção dos materiais recolhidos contra o uso indevido, quer seja ou 

não intencional”141. Nota-se não apenas a importância de reconhecer o patrimônio 

imaterial como uma criação intelectual, mas também como impedir usos indevidos.  

Em termos de efeitos jurídicos da nomeação de um bem cultural imaterial, 

de acordo com o documento de 1989, ressalta-se a equiparação das obras às 

demais obras autorais e a proteção dos possuidores na qualidade de portadores da 

tradição. A Recomendação ainda é clara em relação à proteção contra abusos, 

prevendo inclusive esses mecanismos de controle, tais como a proteção dos 

envolvidos na prática cultural e a concessão de direitos a eles.  

No mesmo ano, foi adotada a Convenção nº 169 da Organização 

                                            
140 UNESCO. Recommendation On The Safeguarding Of Traditional Culture And Folklore. Genebra, 
15 nov. 1989. 
141 Ibidem. 
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Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, a qual entrou em 

vigor internacional em setembro de 1991 e no Brasil em julho de 2003. O 

documento é bastante relevante no reconhecimento do trabalho dos povos 

tradicionais, tendo como uma de suas premissas “a particular contribuição dos 

povos indígenas e tribais à diversidade cultural, à harmonia social e ecológica da 

humanidade e a cooperação e compreensão internacionais”142. A Convenção, 

portanto, busca reconhecer e valorizar o papel dessas populações na formação da 

cultura mundial.  

Para tanto, o documento aplica-se a povos tribais e povos nativos localizados 

em países independentes. Para que se possa identificar tais povos, levar-se-á em 

consideração a consciência de sua identidade indígena ou tribal. O texto traz como 

obrigação dos governos “desenvolver, com a participação dos povos interessados, 

uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos 

e a garantir o respeito pela sua integridade”143. A medida deve incluir formas de 

assegurar às populações identificadas o gozo de direitos outorgados aos demais 

cidadãos, em condições de igualdade, além de auxiliá-los na diminuição das 

diferenças socioeconômicas. Em seu artigo 4º, a Convenção fala que “deverão ser 

adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as 

pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos 

interessados”144 e que “tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos 

desejos expressos livremente pelos povos interessados”145. Por isso entende-se 

que as medidas que respeitam e garantem sua integridade compreendem o 

respeito aos seus bens e culturas, sendo necessária a salvaguarda, de acordo com 

os interesses dos povos mencionados.  

Nota-se, mais uma vez, a valorização do critério da autodeterminação e da 

necessidade de ouvir os integrantes das populações tradicionais como forma de 

atingir tais objetivos. Como será demonstrado mais adiante, nem sempre ações de 

salvaguarda envolvem a divulgação ou popularização das práticas, por exemplo. O 

artigo 5º, inclusive, apresenta regra de interpretação, colocando que a aplicação 

dos dispositivos da Convenção deve reconhecer e proteger “os valores e práticas 

                                            
142 BRASIL. Decreto nº 5051, de 19 de abril de 2004. Promulga a Convenção no 169 da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. Brasília, 20 abr. 2004. 
143 Ibidem.  
144 Ibidem. 
145 Ibidem. 
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sociais, culturais religiosos e espirituais próprios dos povos mencionados”, entre 

outras diretrizes. Trata-se, portanto, de documento internacional relevante e que 

levou a embasar, inclusive, documentos nacionais relevantes sobre o tema. 

Os anos noventa seguiram com avanços na valorização do patrimônio 

cultural imaterial. Em 1993, a Unesco lançou o sistema de Tesouros da 

Humanidade e Alice Duarte146 comenta que, a partir desse movimento, ocorreram 

“sucessivas Proclamações, de 2001, 2003 e 2005 – sob a égide do japonês 

Koïchiro Matsuura como Secretário-geral da Unesco”. Ela continua afirmando que 

“vão inscrevendo até um total de 90 Obras Primas, correspondentes a outros tantos 

‘espaços culturais’ e ‘formas de expressão populares e tradicionais’”. Sobre esses 

momentos, os portugueses Marques e Martins147 comentam: 

 
De uma forma geral, a evolução destes documentos desde os anos trinta 
reflecte um aumento da abrangência [do conceito de patrimônio cultural], 
evitando ignorar alguma componente do patrimônio, uma acentuada 
redução aos problemas do patrimônio monumental e a preocupação em 
introduzir um carácter dinâmico e reacional do patrimônio com as áreas 
envolventes, numa clara oposição ao carácter estático dos conceitos 
iniciais. 
 

O estudo de Marques e Martins, inclusive, mostra o aumento no número de 

sítios inscritos na lista do patrimônio mundial a partir de 1989, fruto do alargamento 

do conceito de bens culturais. Seguindo esta tendência e dando maior importância 

ao tema, em 2003 é aprovada a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial, também chamada de Convenção de Paris.  

O conceito de patrimônio cultural imaterial previsto no documento é amplo e 

inclui “expressões artísticas”, o que abarca, portanto, os trajes tradicionais. Da 

mesma forma que a Recomendação de 1989, a Convenção de 2003148 não deixou 

de tratar da propriedade intelectual. A alínea b do artigo 3 prevê que: 

 
Nenhuma disposição da presente Convenção poderá ser interpretada de 
tal maneira que: [...] b) afete os direitos e obrigações dos Estados Partes 
em virtude de outros instrumentos internacionais relativos aos direitos de 
propriedade intelectual ou à utilização de recursos biológicos e ecológicos 
dos quais são partes. 
 

                                            
146 DUARTE, Alice. O desafio de não ficarmos pela preservação do patrimônio cultural imaterial. 
Atas do I Seminário de Investigação em Museologia dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola, 
v. 1, p. 44, 2009. 
147 MARQUES, Helder; MARTINS, Luís. Memória, herança, patrimônio e paisagem. Cadernos de 
geografia, Coimbra, n. 17, p. 123-129, 1998, p. 127. 
148 UNESCO. Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. Paris, 17 out. 2003. 
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O dispositivo demonstra que, apesar de não ser o objetivo principal do 

documento endereçar a questão da propriedade intelectual dos bens culturais, este 

problema não foi ignorado pela Convenção. Na realidade, ela é clara ao informar 

que não poderá este escrito servir a diminuir tais diretos. Com isso, a 

responsabilidade de abordar o tema ficou a cargo de cada um dos países 

signatários. 

Em 2005, por fim, também em Paris, firmou-se a Convenção sobre a 

proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. O texto foi ratificado 

pelo Brasil pelo Decreto nº 6.177/2007149 e reconhece “a importância dos direitos 

da propriedade intelectual para a manutenção das pessoas que participam da 

criatividade cultural”. Enumeram-se princípios que norteiam a norma, sendo que 

alguns deles, por sua importância a este trabalho, merecem ser analisados. O 

Princípio da Igual Dignidade e do Respeito por Todas as Culturas enuncia que “a 

proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais pressupõem o 

reconhecimento da igual dignidade e o respeito por todas as culturas, incluindo as 

das pessoas pertencentes a minorias e as dos povos indígenas”150. Isso indica que 

não pode haver qualquer interpretação que acabe por diminuir um grupo em 

detrimento do outro. O princípio é relevante para este trabalho, visto que a 

possibilidade de um grupo impedir a exploração de seu traje tradicional 

comercialmente tem como base teórica a igualdade entre tais minorias e os 

criadores das peças a serem comercializadas.  

A Convenção ratificada pelo decreto traz também o Princípio da 

complementaridade dos aspectos econômicos e culturais do desenvolvimento. Este 

princípio estabelece que, sendo a cultura um dos motores do desenvolvimento, os 

aspectos culturais de dito desenvolvimento são tão importantes quanto o viés 

econômico. Por isso, os “povos têm o direito fundamental de dele participarem e se 

beneficiarem”151. A leitura literal e isolada deste princípio pode levar a uma 

interpretação de que toda a população pode se beneficiar economicamente da 

exploração dos bens culturais imateriais. Porém, dentro do contexto e considerando 

os demais princípios aplicáveis, entende-se que este dispositivo busca garantir o 

                                            
149 BRASIL. Decreto nº 6.177, de 01 de agosto de 2007. Promulga a Convenção sobre a Proteção 
e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, em 20 de outubro de 
2005. Brasília, 2 ago. 2007. 
150 Ibidem. 
151 Ibidem. 
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acesso dos bens e de seus frutos aos indivíduos, mas não permitir uma exploração 

abusiva destes. O objetivo é dar escolha às comunidades tradicionais, que poderão 

ser remuneradas pelo seu trabalho, mas dentro dos seus interesses e limites. 

Após a enumeração de oito princípios, a Convenção traz um artigo de 

definições, sendo que também serão destacadas algumas delas. Expressões 

culturais são “aquelas expressões que resultam da criatividade de indivíduos, 

grupos e sociedades e que possuem conteúdo cultural”152. Nota-se na definição a 

inclusão de grupos e sociedades o que engloba a criação de trajes. O documento153 

aponta ainda a definição de atividades, bens e serviços culturais, conforme segue:  

 
“Atividades, bens e serviços culturais” refere-se às atividades, bens e 
serviços que, considerados sob o ponto de vista da sua qualidade, uso ou 
finalidade específica, incorporam ou transmitem expressões culturais, 
independentemente do valor comercial que possam ter. As atividades 
culturais podem ser um fim em si mesmas, ou contribuir para a produção 
de bens e serviços culturais. 
 

Salienta-se no trecho a questão de que o valor comercial, para sua definição, 

é pouco importante, mas que ela pode contribuir para a produção de bens e 

serviços culturais pela indústria cultural, conforme definição seguinte. Mesmo sem 

haver um valor comercial ou sendo este irrelevante para a definição de bens e 

serviços culturais, a norma não descarta a existência de uma indústria cultural, 

indicando a atividade econômica que pode ser desenvolvida neste âmbito. 

Inclusive, esta questão comercial é melhor explorada no artigo que trata das 

medidas a serem tomadas pelos Estados-parte, sugerindo que sejam criadas 

oportunidades às atividades, bens e serviços culturais e que a indústria de bens 

culturais tenha “acesso efetivo aos meios de produção, difusão e distribuição”154. A 

norma prevê também a concessão de apoio financeiro público para seu 

desenvolvimento, além do encorajamento a promover a livre circulação de ideias e 

expressões culturais, o que estimularia a criatividade e o espírito empreendedor. 

Evidencia-se nesta Convenção as possibilidades de utilização dos bens culturais 

para o desenvolvimento econômico, sem que isso signifique na sua exploração 

abusiva, que poderia levar à sua própria descaracterização.  

                                            
152 BRASIL. Decreto nº 6.177, de 01 de agosto de 2007. Promulga a Convenção sobre a Proteção 
e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada em Paris, em 20 de outubro de 
2005. Brasília, 2 ago. 2007. 
153 Ibidem. 
154 Ibidem. 



58 
 

Considerando que esta análise, até aqui, buscou referências e intersecções 

entre os direitos reais e de propriedade intelectual com as definições e regras do 

patrimônio cultural, julga-se relevante tentar o caminho inverso. Para tanto, 

analisam-se as duas principais convenções que tratam de direitos intelectuais para 

verificar se há menção à questão do patrimônio cultural ou de obras folclóricas com 

autor desconhecido. Serão objeto deste estudo a Convenção de Berna e o Acordo 

Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio 

(ADPIC, também conhecido pela sigla em inglês TRIPS). 

A Convenção de Berna foi o primeiro instrumento internacional a tratar do 

direito de autor, sendo que sua primeira versão data de 1886. O documento passou 

por diversas revisões e foi firmado por 174 países até hoje. Primeiramente, destaca-

se o conjunto de obras protegidas por direito de autor155: 

 
Os temas “obras literárias e artísticas”, abrangem todas as produções do 
domínio literário, cientifico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma 
de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos; as 
conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; as 
obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as 
pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras 
cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da 
cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de 
escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas 
por processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as 
ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas 
relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências. 

 

O conceito da Convenção não explicita as vestimentas, roupas ou moda, 

mas protege as obras de arte aplicada, as obras de desenho, entre outras que 

podem contemplar a questão dos trajes. Em relação ao folclore ou às obras 

coletivas, como já mencionado, entende-se que a alteração realizada em 1971, 

tratou de endereçar a possibilidade de proteção às obras folclóricas, especialmente 

neste artigo156: 

 
Artigo 15, 4) a) Quanto às obras não publicadas cujo autor é de identidade 
desconhecida, mas, segundo tudo leva a presumir, nacional de um país 
da União, é reservada à legislação desse país a faculdade de designar a 
autoridade competente para representar esse autor e com poderes para 
salvaguardar e fazer valer os direitos do mesmo nos países da União. B) 
Os Países da União, que, por força desta disposição, procederem a tal 
designação, notificá-lo-ão ao Diretor-Geral mediante uma declaração 
escrita em que serão indicadas todas as informações relativas à 

                                            
155 BRASIL. Decreto nº 75.699, de 06 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a 
Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho 
de 1971. Diário Oficial da União. Brasília, 09 mai. 1975. 
156 Ibidem. 
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autorização assim designada. O Diretor-Geral comunicará imediatamente 
a referida declaração a todos os outros países da União. 

 

O artigo não é específico e não utiliza as palavras folclore ou patrimônio 

cultural, mas depreende-se dos registros do período que a intenção da alteração 

era atender aos pedidos de alguns países signatários que clamavam por proteção 

a esse tipo de obra157. O guia da Convenção de Berna158 esclarece que o artigo é 

específico para folclore pois os três requisitos ali dispostos assim indicam, visto que 

“folclore é, por definição, não atribuível a um autor particular”159. Porém, não trouxe 

os efeitos desejados e, até hoje, apenas a Índia comunicou à OMPI a autoridade 

competente para tratar das questões no país, conforme item b do dispositivo. 

Outra questão é que, se não fosse pelos documentos relativos à discussão 

dessa alteração, a redação do artigo não esclarece se tratar de um artigo relativo 

ao patrimônio cultural. Além de não endereçar especificamente mediante a 

utilização das palavras folclore, patrimônio cultural, arte tradicional ou outras, um 

dos pontos que causa a confusão é a utilização da expressão “autor de identidade 

desconhecida” no singular e não mencionar de nenhuma forma a possibilidade de 

obras coletivas. Como será melhor endereçado no capítulo 4, essa redação 

demonstra, mais uma vez, a tentativa de encaixar em um sistema feito para 

determinados tipos de obras, criações criadas sob outra lógica, causando essas 

disparidades. 

Do lado mais comercial da questão, a OMPI esteve envolvida em alguns 

esforços para tratar do assunto, inclusive em conjunto com a Unesco, mas sem 

nenhum documento expressivo sobre a questão. Como explica Lucas Lixinski160, 

em 1976 as organizações conjuntamente publicaram a Lei Modelo de Tunes para 

uso de direitos autorais para proteção de expressões folclóricas161. De acordo com 

a Lei Modelo, as obras protegidas devem ser originais, o que não se confunde com 

o critério da novidade, pois a questão está no esforço criativo dos autores. O rol de 

obras protegidas é exemplificativo e inclui as obras de arte aplicada, o que 

                                            
157 OMPI. The protection of expressions of folklore: the attempts at international level. Intellectual 
property in Asia and the Pacific, Genebra, n. 56/57, jan. 1998. 
158 OMPI. Guide to the Berne Convention. Genebra, OMPI, 1978, p. 95. 
159 No original em inglês: folklore is, by definition, attributable to no particular author.  
160 LIXINSKI, Lucas. Intangible Cultural Heritage in International Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2013, p. 57. 
161 OMPI; UNESCO. Lei Modelo de Tunes de 1976. Copyright for developing countries. Genebra, 
1976. 
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contempla os trajes. O documento estabelece também que os trabalhos são 

protegidos independentemente de suas qualidades ou propósito para que foram 

criados. Esse dispositivo é relevante para a discussão da apropriação cultural da 

moda, visto que o uso de grafismos tradicionais como estampas é uma das 

principais formas de apropriação cultural na indústria. O fato de os grafismos 

estarem desvirtuados, portanto, não deve ser visto como uma liberação para seu 

uso, pelo contrário, um agravante do esvaziamento da arte tradicional. 

Além dessa lei modelo, outro ponto importante dessa relação da OMPI com 

o Patrimônio Cultural Imaterial é a minuta de acordo internacional para a proteção 

das expressões culturais tradicionais e folclore162. Este tratado nunca foi aprovado 

em razão de as nações desenvolvidas terem rejeitado proteger as expressões 

culturais de comunidades tradicionais163. A minuta estabelece como um de seus 

objetivos atender às necessidades reais das comunidades, além de empoderá-las 

e contribuir para a salvaguarda das culturas tradicionais. O documento prevê os 

trajes e têxteis como expressões culturais protegidas e estabelece como 

beneficiário de dita proteção as comunidades, grupos, famílias, tribos e nações 

responsáveis pela expressão. Por fim, a norma previa a possibilidade de tais 

beneficiários prevenirem usos que nãos sejam previamente autorizados164. 

Após a análise desses documentos internacionais relativos à propriedade 

intelectual em conjunto com os demais documentos que trataram de patrimônio 

cultural, pode-se entender que houve evolução dos conceitos, mas que as duas 

áreas ainda não apresentam dispositivos claros de intersecção. Quanto à 

designação de um bem – material ou imaterial – como patrimônio cultural, é difícil 

indicar detalhadamente os direitos que são atribuídos aos possuidores de tal 

expressão cultural. Em relação aos bens materiais, ficou clara a mudança dos 

textos no que diz respeito à limitação de aspectos da propriedade (gozar, usar, 

dispor e usufruir) e da possiblidade de certo controle estatal em busca da sua 

proteção e valorização. Porém, quando se trata de bens imateriais, esses direitos 

e deveres de grupos possuidores são genéricos e principiológicos. As normas e 

documentos não trazem com clareza se, por exemplo, determinada sociedade 

                                            
162 OMPI. The Protection of Traditional Cultural Expressions/ Expressions of Folklore: Revised 
Objectives and Principles. Genebra, 7 mai. 2010.  
163 LIXINSKI, Lucas. Intangible Cultural Heritage in International Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2013, p. 57. 
164 OMPI, op. cit. 
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poderia impedir outras pessoas de explorar expressões culturais próprias e nem 

mesmo se tal impedimento seria socialmente desejável. Com isso, estreita-se o 

objeto de pesquisa e busca-se, neste próximo tópico, compreender como alguns 

países formaram seu ordenamento jurídico para abarcar estes conceitos.  

 

2.2.2. Legislação da Europa Continental 

 

Este tópico objetiva estudar a legislação de alguns países da Europa 

Continental, os quais seguem o sistema romano-germânico, como o Brasil. Para 

isso, escolheu-se estudar o ordenamento jurídico de Portugal e França. 

 

2.2.2.1. Portugal 

 

Portugal, que muito influenciou o Direito brasileiro, traz algumas disposições 

sobre o assunto na sua Constituição. O país é signatário das principais convenções 

da Unesco, especialmente as de 1972 e de 2003. Nacionalmente, a matéria é de 

competência legislativa da Assembleia da República (artigo 165, Constituição 

Portuguesa de 1976) e a Constituição traz alguns dispositivos sobre o tema. 

No artigo 42, o texto ressalta a liberdade de criação cultural, a qual 

compreende a proteção legal dos direitos de autor. O diploma constitucional 

também inclui como hipótese de cabimento de ação popular a preservação do 

ambiente e do patrimônio cultural165. Pela lei que regulamenta este direito (Lei nº 

83/95166), a noção de patrimônio cultural inclui o domínio público e fica garantido 

que qualquer cidadão no gozo de seus direitos civis e políticos pode propor a ação 

popular. A lei também esclarece que o cidadão não precisa ter interesse direto no 

objeto da ação para propô-la, o que proporciona ampla possibilidade de proteção 

ao patrimônio cultural. 

Incumbe ao Estado português, nos termos do artigo 66 da Constituição167, 

“criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar 

e proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a 

                                            
165 PORTUGAL. Constituição (1976). Constituição da República Portuguesa de 02 de abril de 1976. 
Assembleia da República. Lisboa, 02 abr. 1976.  
166 PORTUGAL. Lei nº 83, de 31 de agosto de 1995. Direito de participação procedimental e de 
acção popular. Diário da República. Lisboa, 31 ago. 1995.  
167 PORTUGAL, op. cit.  
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preservação de valores culturais de interesse histórico ou artístico”. O artigo 78, por 

fim, é o mais claro: 

 
1. Todos têm direito à fruição e criação cultural, bem como o dever de 
preservar, defender e valorizar o património cultural. 2. Incumbe ao 
Estado, em colaboração com todos os agentes culturais: [...] c) Promover 
a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento 
vivificador da identidade cultural comum; [...]. 

 

Como se percebe, o artigo 78 aqui transcrito não apenas atribui ao Estado 

português a promoção e a salvaguarda do patrimônio cultural, como o torna 

elemento vivificador da identidade cultural comum. Este dispositivo também dialoga 

com a possibilidade de ação popular aqui tratada, visto que impõe não apenas o 

direito, mas o dever de preservar, defender e valorizar o patrimônio cultural. Por 

fim, nota-se a menção expressa à colaboração com os agentes culturais, que são 

os promotores e organizadores de cultura em Portugal. 

Em uma análise conjunta dos artigos 66 e 78, percebe-se que não há uma 

distinção entre o material e o imaterial. O artigo 66 é mais claramente direcionado 

ao patrimônio material, visto que se refere a “paisagens e sítios”, mas o 78 é amplo 

e, portanto, poderia abarcar as duas modalidades. Quanto ao cabimento de ações 

relativas ao patrimônio cultural, a jurisprudência portuguesa168 entende que para 

que um bem “possa ser considerado património social e cultural é indispensável 

que todo um processo se desenrole com o fim de, como tal, o classificar”. Sendo 

assim, não é possível falar em indenização ou medidas de proteção de um bem 

cultural se este não houver sido declarado como tal pelas autoridades portuguesas. 

Essa dualidade é clara na redação da Lei nº 107/2001169. Ela estabelece as 

bases da política e do regime de proteção e valorização do patrimônio cultural. O 

artigo 2º desta norma define o conceito e âmbito do patrimônio cultural e o rol inclui 

tanto objetos, como imóveis e expressões culturais. Em relação ao patrimônio 

material, a legislação prevê, nos termos do artigo 16, que a proteção se baseia na 

classificação e inventariação, havendo o registro patrimonial de classificação e o 

de inventário.  

                                            
168 PORTUGAL. Supremo Tribunal de Justiça. Acórdão nº 047966. Diário da República Eletrônico. 
Lisboa, 26 de fevereiro de 1997. 
169 PORTUGAL. Lei nº 107, de 08 de setembro de 2001. Estabelece as bases da política e do regime 
de protecção e valorização do património cultural. Diário da República. 209. ed. Lisboa, 08 set. 2001. 
p. 5808-5829. 
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A norma descreve com detalhes o processo administrativo de classificação 

e inventariação dos bens culturais. Nas palavras de Tinoco170, “a maneira mais 

eficaz de proteger o património é o seu conhecimento e o conhecimento da sua 

função na nossa sociedade. Isto só pode ser garantido pela Inventariação”. O autor 

continua afirmando que a classificação “não é propriamente uma medida de 

proteção, mas antes uma distinção a um património que já devia estar protegido”. 

Como bem explica o autor, os processos são distintos, mas ao longo do texto legal 

os bens são comumente tratados em “bens classificados ou inventariados”. Isso se 

aplica também aos direitos e deveres de seus proprietários.  

Entre os direitos de tais proprietários consta o direito a uma indenização 

sempre que o ato de classificação resultar em uma proibição ou restrição à 

utilização dada ao bem. Traçando um paralelo desta regra com a análise dos 

documentos internacionais pertinentes, percebe-se que Portugal entende que a 

classificação de um bem material como patrimônio cultural gera uma limitação no 

direito de propriedade de seu titular, oferecendo uma indenização para tanto. A 

indenização não tem sentido, porém, no caso dos bens imateriais. A norma171 

engloba expressamente tal categoria e, fazendo referência ao texto constitucional, 

aponta que “integram, igualmente, o património cultural aqueles bens imateriais que 

constituam parcelas estruturantes” e “também, quando for caso disso, os 

respectivos contextos que, pelo seu valor de testemunho, possuam com aqueles 

uma relação interpretativa e informativa”.  

O Título VIII da mesma lei172 dedica-se inteiramente aos bens imateriais. Nos 

termos do artigo 91: 

 
Integram o património cultural as realidades que, tendo ou não suporte em 
coisas móveis ou imóveis, representem testemunhos etnográficos ou 
antropológicos com valor de civilização ou de cultura com significado para 
a identidade e memória colectivas. 
 

Pela amplitude do conceito, entende-se que a vestimenta se enquadra aqui. 

Isso porque o traje pode ter um suporte físico – como um modelo histórico de 

determinada tradição – mas carrega também uma técnica, estilo e saber próprios 

                                            
170 TINOCO, Alfredo. Para uma política de preservação do património industrial em Portugal. 
Cadernos de Sociomuseologia, n. 42, abr. 2012, p. 33-34.  
171 PORTUGAL. Lei nº 107, de 08 de setembro de 2001. Estabelece as bases da política e do regime 
de protecção e valorização do património cultural. Diário da República. 209. ed. Lisboa, 08 set. 2001. 
p. 5808-5829. 
172 Ibidem. 
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daquela comunidade. Nesse ponto, a sua descrição detalhada serve para os fins 

de proteção do patrimônio cultural. 

Em relação a isso, analisando os registros de bens imateriais de Portugal, 

verificam-se alguns casos de proteção a vestimentas, ainda que dentro de um 

contexto de uma tradição maior. É o caso, por exemplo, das “Danças Tradicionais 

da Lousa”, também conhecida como Danças das Virgens. Segundo o registro173, 

as mulheres que participam da dança “trajam vestido de manga comprida branco, 

sapatos da mesma cor e meias de renda branca até ao joelho”. A descrição, 

bastante detalhada, continua: 

 
Na cabeça envergam uma coroa de flores, a contornar um obrigatório 
carrapito, e na mão um lenço branco engomado, com o qual acenam 
durante a dança. Adornam-se com o “dote em ouro”: brincos, cordões e 
fios. Na cintura usam uma faixa em azul-claro, com laço atrás e pontas 
caídas. O colarinho e os punhos são também adornados com fitas que 
franzem e fecham. 

 
Como se vê, o registro não se restringe a descrever o traje, mas traz 

informações da carga simbólica das cores e demais adornos que o compõe. O 

registro174 é claro ao assegurar à comunidade de Lousa “a definição do modo 

específico como as Danças das Virgens, dos Homens e das Tesouras aí se 

realizam, em particular, dos indivíduos que reúnem as condições necessárias para 

nelas participarem”. Ainda que não seja claramente um direito de propriedade 

intelectual, o reconhecimento da tradição como patrimônio cultural gera um direito 

de impedir que terceiros sem condições, a critério da comunidade, se apoderem de 

sua cultura. Nesse sentido, caso uma confecção tenha como produtos peças que 

copiem ou referenciem de forma muito clara os trajes dos Lousos, estes poderão – 

com base neste reconhecimento – impedi-los.  

O registro português tem também casos de técnicas de confecção têxtil. O 

Bordado de Tibaldinho é um exemplo: 

 
O Bordado de Tibaldinho é uma Arte tradicional secular, elaborada 
artesanalmente, que se caracteriza por ser executado com linha da paleta 
de cor do branco ao cru, sobre pano 100% algodão, 100% linho ou meio 
linho igualmente na mesma paleta de cor. Este bordado é elaborado por 
mulheres, predominantemente de Tibaldinho/Alcafache, que sabiamente 
foram preservando e transmitindo as técnicas e todo o saber-fazer de 
geração em geração, oralmente e mediante a prática, sempre fieis à 

                                            
173 PORTUGAL. Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. Danças Tradicionais da Lousa. 
2014.  
174 Ibidem. 
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tradição.  
 

Como direitos associados ao reconhecimento do Bordado de Tibaldinho 

como patrimônio cultural imaterial, o documento de inventário informa ser “direitos 

coletivos de caráter consuetudinário; direitos individuais”, sendo seus possuidores 

“as artesãs que integram este centro de produção”175. 

Analisando os direitos aqui enunciados, a OMPI176 emitiu nota relativa aos 

direitos consuetudinários como importante ferramenta para a proteção do 

patrimônio cultural e conhecimentos tradicionais. Segundo o documento, o 

reconhecimento da organização e das regras da própria comunidade que detém a 

tradição é a melhor forma de proteger de usos ou apropriação abusivos. A OMPI177 

afirma ainda que: 

 
O direito consuetudinário é, portanto, um elemento potencial de uma 
perspectiva globalizante que pode incluir leis e protocolos 
consuetudinários e indígenas como parte de uma série mais vasta de 
instrumentos para a proteção dos conhecimentos tradicionais. Esses 
instrumentos podem incluir sistemas existentes de propriedade intelectual, 
sistemas de propriedade intelectual adaptados com elementos sui generis, 
e novos sistemas autônomos sui generis, assim como opções não 
pertencentes à propriedade intelectual, tais como práticas comerciais e 
leis sobre a etiquetagem, regras sobre a responsabilidade, utilização de 
contratos, regulação do acesso aos recursos genéticos, bem como 
medidas corretivas relativas a atos ilícitos (delitos), tais como o 
enriquecimento indevido, direitos de publicidade e blasfêmia. 
 

Ainda que mais direcionado ao caso dos conhecimentos tradicionais, o 

trecho é relevante também para este estudo, especialmente analisando a questão 

dos direitos atribuídos às artesãs do Bordado de Tibaldinho. Foram a elas 

atribuídos “direitos coletivos de caráter consuetudinário”, o que significa acatar as 

regras próprias da comunidade em relação aos usos e práticas desta arte. Seguidas 

tais regras, as artesãs teriam o direito de impedir terceiros de apropriar-se 

indevidamente deste patrimônio cultural imaterial. O inventário trata ainda de 

direitos individuais, pelos quais entende-se que cada artesã, individualmente, tem 

o direito de impedir práticas irregulares – da mesma forma que todo cidadão pode 

zelar pelo patrimônio cultural por meio de uma ação popular. Mais uma vez, não 

são mencionados expressamente direitos de propriedade intelectual, mas esses 

                                            
175 PORTUGAL. MUNICÍPIO DE MANGUALDE. Pedido de Inventariação do “Processo de Confeção 
do Bordado de Tibaldinho” no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. Mangualde: 
Prefeitura, 2017.  
176 OMPI. O direito consuetudinário e os conhecimentos tradicionais. Genebra: OMPI, 2016, p. 1-2. 
177 Ibidem. 
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direitos têm núcleos similares aos direitos autorais – como o de impedir o uso da 

obra e de se zelar pela sua integridade. 

A legislação portuguesa conta ainda com um decreto que regulamenta a Lei 

nº 107/2001, o qual é específico para o patrimônio imaterial: o Decreto-lei 

nº 139/2009178, alterado pelo Decreto-lei nº 149/2015. A alteração se deu, entre 

outras razões, para melhor adaptar a norma aos conceitos da Convenção da 

Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial. O Decreto engloba, entre 

outros domínios, as práticas sociais, as expressões artísticas e manifestações de 

caráter performativo. Os princípios gerais que norteiam o regime previsto na 

legislação são prevenção, equivalência, participação, transmissão e acessibilidade. 

Destes, cabe salientar o da equivalência e da transmissão.  

O princípio da equivalência, nos termos da legislação de Portugal179, tem 

como objetivo: 

 
Considerar o valor intrínseco dos diferentes tipos de manifestações do 
património cultural imaterial num plano de igualdade, independentemente 
do tempo, lugar e modos da sua produção ou reprodução, bem como do 

contexto e dinâmica específicos de cada comunidade ou grupo. 
 

Ele é relevante para a compreensão do sistema de proteção ao patrimônio 

cultural ao mencionar a igualdade independentemente de tempo, lugar e modos da 

sua produção ou reprodução. Interpreta-se que esta igualdade pode ser uma 

possibilidade de atribuir a tais obras do patrimônio cultural imaterial direitos autorais 

ou parte deles, visto que não considera apenas que o decorrer do tempo – próprio 

da manutenção de uma tradição – é suficiente para acabar com qualquer direito 

que a comunidade possa ter. O princípio serve, portanto, para melhor abranger as 

obras de patrimônio cultural imaterial e dar maior utilidade à sua inclusão nos 

registros nacionais. 

O princípio da transmissão, por sua vez, visa a promover “condições de 

reprodução das manifestações do património cultural imaterial”180. Como se trata 

de uma legislação com objetivo de proteger e salvaguardar o patrimônio cultural 

imaterial, é necessário que se tenha como princípio básico a necessidade de que 

o conhecimento que gera o bem cultural seja devidamente transmitido. Isso não 

                                            
178 PORTUGAL. Decreto-lei nº 139 de 15 de junho de 2009. Regime jurídico de salvaguarda do 
patrimônio cultural imaterial. Diário da República. Lisboa, 15 jun. 2009.  
179 Ibidem. 
180 Ibidem. 
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pode levar, porém, ao descontrole nos rituais de transmissão ou às práticas 

abusivas. Este princípio é relevante uma vez que se conecta com a ideia dos 

direitos concedidos às comunidades possuidoras do bem declarado patrimônio 

cultural e está ligado à possibilidade de impedir sua disseminação a outros grupos. 

Da mesma forma, não se pode limitar a transmissão de tal maneira a colocar em 

risco a existência da prática. Assim como no direito autoral, portanto, a concessão 

do direito de regular a prática da transmissão – ainda que consuetudinariamente – 

não pode ameaçar o direito social de acesso e conhecimento do bem imaterial.  

No que tange ao direito autoral, a legislação portuguesa também possui 

algumas peculiaridades. Tal como ressaltado no início deste tópico, a Constituição 

da República Portuguesa menciona expressamente a proteção autoral como um 

direito daqueles que criam. Nesse sentido, o artigo 2º do Código do Direito de Autor 

e de Direitos Conexos181 estabelece um rol exemplificativo de obras a serem 

protegidas. Entre elas destaca-se a menção expressa à tapeçaria (alínea “g”) e às 

“obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que 

constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à 

propriedade industrial” (alínea “i”). Ou seja, a norma portuguesa prevê 

expressamente a possibilidade de dupla proteção da forma útil pelo direito de autor 

e pela propriedade industrial, o que abarcaria a vestimenta mais facilmente. 

Como se vê, o Estado português dedica especial atenção ao tema da cultura, 

tendo aderido às principais convenções internacionais do assunto e refletindo tais 

medidas em uma legislação robusta de proteção ao patrimônio cultural. No que 

tange ao direito autoral, tal como visto brevemente, a legislação se destaca por 

prever expressamente a tapeçaria e por permitir a dupla proteção da arte útil. Em 

relação ao patrimônio cultural imaterial, fica clara a possibilidade de inclusão das 

vestimentas, especialmente ao analisar a descrição das tradições já registradas. 

 

2.2.2.2. França 

 

A França tem um papel importante no desenvolvimento da moda no mundo, 

sendo considerada uma das principais capitais da moda. Essa importância 

econômica se refletiu também na legislação francesa. 

                                            
181 PORTUGAL. Decreto-lei nº 63, de 14 de março de 1985. Código do Direito de Autor e dos Direitos 
Conexos. Diário da República. v. 1, n. 61, p. 662-689. 
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A França assinou as principais convenções da Unesco sobre o patrimônio 

cultural, especialmente as de 1972 e 2003. Em sua Constituição182, o país tem um 

texto mais breve que o de Portugal, por exemplo, e incorpora a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e a Carta do Meio Ambiente de 2004. A 

Constituição Francesa não traz títulos ou artigos específicos para endereçar a 

questão do patrimônio cultural – seja material ou imaterial – tendo apenas um artigo 

sobre o assunto (75-1), o qual estabelece que a língua francesa é patrimônio do 

país.  

Com isso, parte-se para a análise das normas infraconstitucionais. Em 

relação ao patrimônio cultural, a França conta com um Código do Patrimônio183, 

com objetivo de regular os bens que sejam de interesse histórico, artístico, 

arqueológico, estético, científico ou técnico. Em 7 de julho de 2016184, tal código foi 

modificado para, entre outras questões, ser incluída a ideia de patrimônio cultural 

imaterial. Após as alterações, a versão consolidada do artigo 1º é a que segue: 

 
O patrimônio significa, no sentido do presente código, o conjunto de bens, 
imóveis ou móveis, de propriedade pública ou privada, que apresentem 
um interesse histórico, artístico, arqueológico, estético, científico ou 
técnico. Significa também os elementos do patrimônio cultural imaterial, 
no sentindo do artigo 2 da convenção internacional pela salvaguarda do 
patrimônio cultural imaterial, adotada em Paris no dia 17 de outubro de 
2003.185 

 

Como se vê, o legislador francês optou por referenciar diretamente o 

conceito da Convenção de 2003, sem escrever um próprio. Seguem-se a este 

primeiro artigo sete títulos – chamados livros –, sendo o primeiro mais geral, o 

segundo para arquivos, o terceiro para bibliotecas, o quarto para museus, o quinto 

para arqueologia, o sexto para monumentos históricos, locais relevantes e 

arquitetura e, por fim, um sétimo para disposições relativas ao além-mar.  

Fica claro pela própria estrutura do texto que se trata de uma lei direcionada 

ao patrimônio material. Na realidade, a lei186 que alterou o primeiro artigo para 

                                            
182 FRANÇA. Constituição (1958). Assemblée Nacional. Paris, 4 out. 1958.  
183 FRANÇA. Ordonnance nº 178, de 20 de fevereiro de 2004. Code du Patrimoine. Journal Officiel 
de la République Française. Paris, 24 fev. 2004.  
184 FRANÇA. Lei nº 925, de 07 de julho de 2016. Journal Officiel de la République Française. Paris, 
08 jul. 2016. 
185 No original em francês: Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des 
biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt 
historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Il s'entend également des 
éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. 
186 Ibidem.  
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incluir a disposição sobre os bens imateriais, entre outras mudanças, é amplamente 

uma lei de incentivo à cultura. Ela prevê a liberdade de criação artística e formas 

de o governo apoiar financeiramente projetos artísticos e culturais.  

Sendo assim, ao contrário da legislação portuguesa, não se trata de um texto 

com disposições específicas ao patrimônio imaterial. Em todo caso, conforme 

consta das informações do Ministério da Cultura Francês187, o país realiza o 

inventário do patrimônio cultural imaterial, ações de informação, pesquisa e 

valorização e mediação em relação a tais bens culturais. Conforme se extrai da 

página do órgão188, o inventário do patrimônio cultural imaterial “é enriquecido 

constantemente por candidaturas espontâneas e por resultados de um edital de 

projetos lançado cada ano pelo DPRPS [Departamento de Controle da Pesquisa e 

da Política Científica]”189. 

Consultando referido inventário, de forma similar à metodologia adotada na 

análise de Portugal, encontra-se o registro de uma forma de bordado. Trata-se da 

renda de Alençon, localidade da Baixa-Normandia. Segundo consta na ficha190: 

 
A renda de Alençon é uma técnica rara de produção de renda com 
agulhas, praticada em Alençon na Normandia no Noroeste da França. A 
renda a ponto de Alençon deve seu caráter singular ao alto nível de savoir-
faire requerido e ao tempo muito longo que leva para a produzir (sete 
horas por centímetro quadrado).191 

 

Mais uma vez relembrando o registro do Bordado de Tibaldinho, a descrição 

da técnica da renda a ponto de Alençon é elaborada com detalhes, indicando, 

inclusive, o tempo necessário para que um artesão domine a técnica com destreza 

(sete a dez anos de formação). Em todo caso, nota-se ainda um número menor de 

inscrições francesas em comparação ao inventário português. Uma possível razão 

apontada para isso é o fato de inventário francês ser submetido integralmente à 

Unesco, sem a criação de um registro nacional para tanto. 

O pedido de registro da Renda de Alençon indica que há uma instituição de 

rendeiras na região. Ao contrário do Bordado de Tibaldinho, um dos principais 

                                            
187 FRANÇA. MINISTÉRIO DA CULTURA. Qu'est-ce que le PCI? 2016. 
188 Ibidem. 
189 No original em francês: Cet inventaire est enrichi constamment par des candidatures spontanées 
et par les résultats d’un appel à projets lancé chaque année par le DPRPS. 
190 UNESCO (França). Le savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon. 2010. 
191 No original em francês: Le point d’Alençon est une technique rare de production de dentelle à 
l’aiguille, pratiquée à Alençon en Normandie dans le Nord-Ouest de la France. La dentelle au point 
d’Alençon doit son caractère singulier au haut niveau de savoir-faire requis et au temps très long 
qu’il faut pour la produire (sept heures par centimètre carré). 
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objetivos que o governo francês busca com a concessão do registro é o incentivo 

a que novas pessoas aprendam o ofício, que só pode ser transmitido oralmente e 

por gestos. Sendo assim, não é objetivo das rendeiras restringir o aprendizado ou 

a transmissão da técnica à sua comunidade exclusivamente. Inclusive, o Estado 

francês pretende aumentar as formas de divulgação desta arte e criar um fundo 

para tanto. Nesse caso, não foi mencionado nos documentos oficiais qualquer 

direito especial às rendeiras, apenas foi reconhecido seu trabalho como artesãs e 

como guardiãs deste patrimônio cultural imaterial.  

Para melhor compreender os direitos que são conferidos aos titulares das 

práticas culturais, parte-se à análise dos textos relativos à propriedade intelectual 

menções à moda, às obras folclóricas ou às obras de autor desconhecido. O Código 

de Propriedade Intelectual da França, em seu artigo L112-2, que trata das obras 

consideradas como obras do espírito, inclui, no item 14, as criações das indústrias 

sazonais de vestuário e adorno. Nas palavras do legislador192: 

 
São consideradas indústrias sazonais do vestuário e adorno as indústrias 
que, em razão das exigências da moda, renovam frequentemente a forma 
de seus produtos e, notadamente, a costura, a pele, a lingerie, o bordado, 
a moda, a sapataria, as luvas, os artigos de couro, a fábrica de tecidos 
inovadores ou especiais para a alta costura, as produções dos profissionais 
dos adornos e dos calçados e as fábricas de tecidos para móveis.193 
 

Extrai-se do trecho que a França inclui expressamente no seu rol de obras 

protegidas pela propriedade intelectual as peças do vestuário e os adornos. Nota-

se, porém, que o dispositivo é específico para as indústrias sazonais. Inclusive, o 

texto expressa a renovação frequente exigida pela moda, conforme colocado no 

capítulo 1 deste estudo. 

O texto não contempla a proteção dos trajes tradicionais. Como já colocado, 

o caráter sazonal descrito exclui essa vestimenta. O artigo L113-1 da mesma lei194 

afirma que “a qualidade de autor pertence, salvo prova contrária, àquele ou a 

àqueles em nome de quem a obra é divulgada”195. Como, via de regra, a vestimenta 

                                            
192 FRANÇA. Lei nº 597, de 1 de julho de 1992. Código da Propriedade Intelectual. Journal Officiel 
de La Republique Française. Paris, 03 jul. 1992. 
193 No original em francês: Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les 
industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs 
produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la 
ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, 
les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. 
194 Ibidem. 
195 No original em francês: La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux 
sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. 
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tradicional não tem autor conhecido, não é possível vislumbrar a proteção. 

Porém, a lei196 prevê regras para as chamadas obras órfãs (œuvre 

orpheline). São obras órfãs as obras “protegidas e divulgadas, em que o titular dos 

direitos não pode ser identificado ou encontrado, apesar das buscas diligentes, 

comprovadas e sérias”197. Esse artigo L113-10 foi incluído em março de 2012 para 

endereçar a possibilidade de digitalização de obras – especialmente as literárias – 

de autores não identificados. A matéria, inclusive, foi objeto de uma diretiva 

europeia (Diretiva 28/2012 de 25 de outubro de 2012198). Portanto, não se trata de 

uma preocupação com o folclore, mas da possibilidade de operacionalizar bancos 

de dados de obras literárias. 

Com esta análise, percebe-se que a França, ao contrário dos demais países 

aqui analisados, cita expressamente a proteção à moda em seu rol de obras 

protegidas pelo direito autoral. Por outro lado, não se vislumbram meios claros de 

proteção ao patrimônio cultural imaterial e os registros realizados nesse âmbito não 

esclarecem os direitos concedidos aos titulares da prática.  

 

2.2.3. Legislação latino-americana 

 

Feita a análise da legislação de dois importantes países europeus, passa-se 

ao estudo da legislação de países latino-americanos. Inicia-se com a verificação do 

ordenamento argentino, escolhido em razão de sua proximidade cultural e 

comercial com o Brasil. Em segundo lugar, analisa-se a legislação da Bolívia, visto 

que este país ocupou um papel relevante no desenrolar do reconhecimento do 

patrimônio cultural imaterial. 

 

2.2.3.1. Argentina 

 

A Constituição da Nação Argentina segue o modelo latino de ser um texto 

mais extenso, a exemplo do visto em Portugal e similar ao Brasil. Portanto, ao 

                                            
196 FRANÇA. Lei nº 287, de 01 de março de 2012. Journal Officiel de la République Française. Paris, 
02 mar. 2012. 
197 No original em francês: L'œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire 
des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et 
sérieuses. 
198 UNIÃO EUROPEIA. Diretiva nº 28, de 25 de outubro de 2012. Estrasburgo, 27 out. 2012. 
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contrário do caso da França, alguns artigos são específicos ao tratarem do 

patrimônio cultural e da propriedade intelectual. 

O artigo 17 da Constituição199 trata da propriedade em termos gerais e, em 

sua parte final, afirma que “todo autor ou inventor é proprietário exclusivo de sua 

obra, invenção ou descoberta, pelo prazo que a lei acordar”200. Como se vê, o artigo 

trata no mesmo texto do direito de autor e da propriedade industrial. A limitação à 

aplicação dos direitos autorais ficou delegada à legislação infraconstitucional, mas 

pela redação do artigo percebe-se a ideia – já analisada em outros tópicos deste 

capítulo – de considerar cabível a aplicação dos direitos autorais aos autores 

conhecidos ou identificáveis. 

No artigo 41, o texto constitucional201 garante aos habitantes o direito a um 

ambiente são e equilibrado, apto ao desenvolvimento humano. Mais adiante, fica 

determinado que “as autoridades proverão a proteção deste direito, à utilização 

racional dos recursos naturais, à preservação do patrimônio natural e cultural e da 

diversidade biológica, e à informação e educação ambientais”202. Observa-se que 

o patrimônio cultural ocupa o mesmo espaço do patrimônio ambiental, conforme 

algumas vezes endereçado nas convenções, normas e recomendações 

internacionais analisadas neste capítulo.  

No artigo 75, que estabelece as competências do Congresso Nacional, o 

item 17 estipula o reconhecimento da preexistência étnica e cultural dos povos 

indígenas argentinos. Na mesma linha, o texto203 estabelece como obrigação do 

Congresso: 

 
Garantir o respeito à sua identidade e o direito a uma educação bilíngue e 
intercultural; reconhecer a personalidade jurídica de suas comunidades, e 
a posse e propriedade comunitária das terras que tradicionalmente 
ocupam; e regular a entrega de outras aptas e suficientes para o 
desenvolvimento humano; nenhuma delas será alienável, transmissível 
nem suscetível de gravames ou embargos. Assegurar a sua participação 
na gestão dos seus recursos naturais e outros interesses que os afetam. 
As províncias podem exercer conjuntamente esses poderes.204  

                                            
199 ARGENTINA. Constituição (1994). Boletín Oficial. Buenos Aires, 15 dez. 1994. 
200 No original em espanhol: Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o 
descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. 
201 Ibidem. 
202 No original em espanhol: Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de 
la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 
203 Ibidem.  
204 No original em espanhol: Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación 
bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y 
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras 
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Infere-se do texto a preocupação em preservar e respeitar aspectos 

importantes da vida dos nativos, como a língua, as terras e a participação na gestão 

dos recursos naturais. Além disso, outro ponto importante para este estudo é o 

reconhecimento da personalidade jurídica das comunidades, que facilita a 

atribuição de um direito a uma coletividade, inclusive direitos autorais. No mesmo 

artigo 75, item 19, a Constituição da Nação Argentina205 atribui ao Congresso a 

responsabilidade por “ditar leis que protejam a identidade e pluralidade cultural, a 

livre criação e circulação das obras do autor; o patrimônio artístico e os espaços 

culturais e audiovisuais”206.  

Em relação a este ponto, já se percebe uma diferenciação clara da lógica 

legislativa latino-americana dos países europeus até aqui analisados. Se no 

ordenamento jurídico de tais países do hemisfério norte a menção a comunidades 

de vida tradicional ou responsáveis pela manutenção da cultura e do folclore local 

é quase inexistente, no texto argentino ela aparece já na Constituição. A indicação 

da personalidade jurídica para exercer tais direitos também aponta em direção a 

este avanço. Percebe-se, pelo conjunto de dispositivos constitucionais aqui 

apresentados, que a Argentina tem sólidos princípios de proteção à cultura e à 

identidade cultural. Isso se nota pelo reconhecimento das tradições indígenas, pela 

previsão constitucional de proteção aos direitos intelectuais e pelo incentivo à 

pluralidade e à livre circulação de obras. 

Realizada esta análise constitucional, parte-se para a compreensão das 

normas infraconstitucionais. A Argentina é signatária das Convenções da Unesco 

de 1972 e de 2003 e, em 1999, sancionou a Lei nº 25.197207, que trata do regime 

de registro do patrimônio cultural. Nos termos do seu artigo segundo, referida lei 

entende como patrimônio cultural: 

 
[...] os objetos, coisas ou lugares que constituem a expressão ou o 
testemunho da criação humana e a evolução da natureza e que tenham 

                                            
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni 
susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus 
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer 
concurrentemente estas atribuciones. 
205 ARGENTINA. Constituição (1994). Boletín Oficial. Buenos Aires, 15 dez. 1994. 
206 No original em espanhol: Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre 
creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y 
audiovisuales. 
207 ARGENTINA. Lei nº 25.197, de 10 de novembro de 1999. Regime do registro de patrimônio 
cultural. Boletín Oficial. Buenos Aires, 15 dez. 1999. 
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um valor arqueológico, histórico, artístico, científico ou técnico 
excepcional. O universo de tais bens constitui o patrimônio cultural 
argentino.208  

 

A norma enumera ainda um rol de bens a serem considerados nessa 

universalidade, o qual inclui, além dos trajes, produtos arqueológicos, obras de arte, 

manuscritos raros, móveis, instrumentos e objetos funerários. Percebe-se que a lei 

se dedica ao patrimônio cultural material, sem mencionar a forma imaterial, mas 

inclui expressamente os trajes no rol de proteção.  

Porém, apesar de tal menção ser importante, cumpre destacar que – 

considerando uma interpretação mais ampla da lei – é uma proteção de uma peça 

específica com valor histórico, não do saber ou das práticas culturais por trás dos 

trajes tradicionais. Em todo caso, a inclusão da vestimenta no rol indica a 

possibilidade, perante a lei argentina, de considerar o traje como patrimônio 

cultural, o que até o momento não foi percebido pelos outros países analisados.  

O autor argentino Hernán Morel209 explica o panorama em que tais políticas 

de valorização da cultura imaterial ganham espaço no mundo e na Argentina. 

Segundo ele, a preocupação internacional – expressa a partir do fim dos anos 1980 

e início da década de 1990 – é posterior ao pensamento de que sociedades 

tradicionais tem estruturas atrasadas e não contribuem para o desenvolvimento 

humano. Nesse cenário, como negação ao modelo difundido após a II Guerra 

Mundial, surge uma preocupação vinda especialmente dos países 

subdesenvolvidos. Esse histórico fica ainda mais claro quando contrapostas as 

legislações europeias e latino-americanas sobre o assunto. 

Sendo assim, questiona-se qual o tratamento que a lei argentina confere ao 

patrimônio cultural imaterial. Nacionalmente, a questão é regulada pela própria 

Convenção da Unesco de 2003, que foi incorporada ao ordenamento jurídico 

argentino pela Lei nº 26.118/2006210.  

Além de registros de patrimônio cultural imaterial no âmbito da Unesco, a 

                                            
208 No original em espanhol: Objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de 
la creación humana y la evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, 
artístico, científico o técnico excepcional. El universo de estos bienes constituirá el património 
cultural argentino. 
209 MOREL, Hernán. “Milonga que va borrando fronteras.” Las políticas del patrimonio: un análisis 
del tango y su declaración como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Intersecciones En 
Antropología, Buenos Aires, v. 1, n. 12, p.163-176, jan. 2011.  
210 ARGENTINA. Lei nº 26.118, de 05 de julho de 2006. Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. 
Boletín Oficial. Buenos Aires, 27 jul. 2006.  
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capital argentina tem leis próprias sobre o tema, aprovadas antes mesmo da 

recepção da convenção da Unesco de 2003. Assim como no Brasil, há leis 

estaduais e municipais sobre o tema que são complementares no sentido de 

instituir uma busca proativa de tais bens imateriais. Complementarmente, a título 

de exemplo, quatro meses depois de a Convenção de 2003 ser recepcionada pelo 

país, em 2006, Buenos Aires sancionou uma lei mais ampla para tratar da política 

cultural do local.  

Destacam-se alguns pontos do conceito legal portenho211: a inclusão das 

manifestações individuais e coletivas, a valorização da diversidade e o 

reconhecimento de que tais objetos abarcam os modos de vida e os sistemas de 

valores de uma comunidade ou sociedade. O mesmo artigo enumera de forma 

exemplificativa as disciplinas que compõem o quadro cultural, incluindo as artes 

visuais, os desenhos, os costumes e tradições populares, além do artesanato. 

Portanto, considerando ser um rol não taxativo e, exemplificativamente, incluir os 

itens acima identificados, entende-se que a inclusão dos trajes não viola o diploma 

legal. Entretanto, não há até o momento registros dessa forma na cidade.  

Quanto à propriedade intelectual, a lei argentina que regula a matéria é a Lei 

nº 11.723/1933212. Segundo esta, em seu artigo 1º, após atualização em 1998213, 

são protegidas nos termos da lei: 

 

[...] as obras científicas, literárias e artísticas, [que] compreendem os 
escritos de toda natureza e extensão, entre eles os códigos fonte e objeto; 
as compilações de dados ou de outros materiais; as obras dramáticas, 
composições musicais, dramático-musicais; as cinematográficas, 
coreográficas e pantomímicas; as obras de desenho, pintura, escultura e 
arquitetura; modelos e obras de arte ou ciência aplicadas ao comércio ao 
à indústria; os impressos, planos e mapas; os plásticos, fotografias, 
gravuras e fonogramas, enfim, toda produção científica, artística ou 
didática seja qual for o procedimento de reprodução.214 

                                            
211 BUENOS AIRES. Lei nº 1.535, de 02 de dezembro de 2004. Boletim Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Buenos Aires, 17 jan. 2005. 
212 ARGENTINA. Lei nº 11.723, de 26 de setembro de 1933. Regime legal da propriedade intelectual. 
Boletín Oficial. Buenos Aires, 30 set. 1933.  
213 ARGENTINA. Lei nº 25.036, de 14 de outubro de 1998. Modificanse los articulos 1, 4, 9 y 57 e 
incorporase el art. 55 bis a la ley nro. 11723 - proteccion de la propiedad intelectual de los programas 
de computacion. Boletín Oficial. Buenos Aires, 11 nov. 1998. 
214 No original em espanhol: [...] las obras científicas, literarias y artísticas [que] comprenden los 
escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; 
las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, 
dramático-musicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, 
pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la 
industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, 
toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de 
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Como se vê, é expressa a proteção às obras de arte aplicadas ao comércio 

e à indústria. Não se vislumbra a menção expressa à proteção da moda, como 

ocorre na França, mas considerando a parte final do artigo, o rol não é taxativo. 

Portanto, entendendo que a vestimenta pode ser uma expressão artística, a sua 

proteção não fere o texto legal. 

Em relação à possibilidade de atribuição de direitos autorais a uma 

coletividade, a lei argentina estabelece em seu artigo 4º que são titulares de direitos 

de propriedade intelectual o autor, seus herdeiros, os que – com autorização do 

autor – traduzem, adaptam, modificam etc. e as pessoas físicas ou jurídicas que 

contratam terceiros para elaborar programas de computador. Ou seja, apesar de a 

Constituição prever o reconhecimento da personalidade jurídica de comunidades 

tradicionais, esta não lhes garante – necessariamente – a possibilidade de ser 

titular de direitos da propriedade intelectual. Também não há na lei a previsão 

expressa de proteção às obras de autor desconhecido ou às obras folclóricas. 

Bittar215 comenta a estrutura da lei autoral argentina afirmando que: 

 
Amolda-se, pois, a lei argentina aos princípios gerais enunciados, 
delimitando o campo da edição e diferenciado os diversos direitos 
pecuniários. [...] Hector Della Costa, na estruturação do vínculo jurídico 
autoral, ressalta que o Direito de Autor se reveste de caráter absoluto, de 
modo que inexiste poder jurídico algum sobre a obra superior ao do autor, 
pelo fato natural da criação. Daí decorrem os demais direitos, como os de 
adaptação, de tradução e outros. 
 

Portanto, na Argentina, verifica-se uma proteção constitucional clara à 

propriedade intelectual e às comunidades tradicionais, sem que estas sejam 

complementares. As leis de patrimônio cultural incluem a proteção de vestimentas 

como bens móveis tangíveis e a questão do patrimônio imaterial é mais claramente 

tratada pela Convenção de 2003 e por leis locais, como a de Buenos Aires. Em 

relação aos direitos autorais, não se verifica na legislação dispositivos dedicados 

ao objeto deste estudo: moda e patrimônio cultural. Da mesma forma, os registros 

de patrimônio cultural imaterial de origem argentina não trazem concessão de 

direitos às comunidades envolvidas, visto que não são práticas restritas, como é o 

                                            
reproducción. 
215 BITTAR, Carlos Alberto. Contornos atuais do direito do autor. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 72. Revista, atualizada e ampliada de conformidade com a Lei nº 9.610/98 por 
Eduardo Carlos Bianca Bittar. 
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caso do Tango. Portanto, neste país, não há uma sobreposição de tais direitos e o 

registro de um bem como patrimônio cultural não gera, a princípio, direitos de 

exclusividade à comunidade. 

 

2.2.3.2. Bolívia 

 

Como dito no item 2.2.1, a Bolívia teve importante atuação no 

desenvolvimento das políticas de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no 

âmbito da Unesco, tendo ratificado as duas principais convenções sobre o assunto 

(1972 e 2003). O caso deste país é interessante: trata-se de um dos únicos países 

da América com população de maioria indígena, somando mais de 60% dos 

habitantes216, incluindo seu atual presidente. Sua Constituição em vigor data de 

2009 e a Bolívia é, hoje, um dos únicos países da América a implementar um 

programa de “Governança Indígena”, além do povo Nunavut, no Canadá. Como 

explica Roberta Rice217:  

 
Nos dois casos, os povos indígenas são uma maioria marginalizada que 
recentemente assumiu o poder por mecanismos democráticos. Eles 
representam os melhores esforços da região no avanço dos direitos 
indígenas. Na Bolívia, a inclusão de elementos diretos, participativos e 
comunitários no sistema democrático sob a administração do presidente 
Evo Morales (2006-presente), melhorou dramaticamente a representação 
para os povos indígenas.218 
 

Como é possível deduzir, a eleição de um presidente indígena somado ao 

histórico do país de pleitear direitos a estes povos tradicionalmente marginalizados 

fez da Bolívia um país singular no que tange à legislação do patrimônio cultural. 

Trata-se do Estado americano com maior número de indígenas no governo. 

Conforme dados da Comissão Econômica Para América Latina219, eram 32% em 

2014. Isso reflete não apenas sua composição demográfica, mas as várias formas 

de incentivos criadas, especialmente depois de 2009.  

                                            
216 COMISSÃO ECONÔMICA PARA AMÉRICA LATINA. Organização das Nações Unidas. Los 
pueblos indígenas en América Latina. Santiago: Nações Unidas, 2014. 126 p, p. 43. 
217 RICE, Roberta. How to Decolonize Democracy: Indigenous Governance Innovation in Bolivia and 
Nunavut, Canada. Bolivian Studies Journal, Pittsburgh, vol. 22, 2016, p. 221. 
218 No original em inglês: In both cases, Indigenous peoples are a marginalized majority who have 
recently assumed power by way of democratic mechanisms. They represent the region’s best efforts 
at advancing Indigenous rights. In Bolivia, the inclusion of direct, participatory, and communitarian 
elements into the democratic system under the administration of president Evo Morales (2006-
present), has dramatically improved representation for Indigenous peoples. 
219 COMISSÃO ECONÔMICA PARA AMÉRICA LATINA, op. cit., p. 24. 
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A Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia220 traz diversas 

disposições que refletem essa realidade peculiar. Em primeiro lugar, enfatiza-se a 

existência de um capítulo dedicado aos Direitos das Nações e Povos Indígenas 

Originários Campesinos221 que são definidos como “toda a coletividade humana 

que compartilhe identidade cultural, idioma, tradição histórica, instituições, 

territorialidade e cosmovisão, cuja existência seja anterior à invasão colonial 

espanhola”222. Em seu artigo 30223, referida Constituição enumera diversos direitos 

que gozam os indivíduos pertencentes a tais povos. Destaca-se aqui alguns deles: 

 
Artigo 30. (…) as nações e povos indígenas originários campesinos gozam 
dos seguintes direitos: (…) 9. A seus saberes e conhecimentos 
tradicionais, sua medicina tradicional, seus idiomas, seus rituais e seus 
símbolos e vestimentas serem valorizados, respeitados e promovidos. (…) 
11. À propriedade intelectual coletiva de seus saberes, ciências, 
conhecimentos, assim como a valorização, uso, promoção e 
desenvolvimento.224 

 

Cumpre destacar alguns pontos dos direitos enumerados acima. No item 9, 

o direito a terem suas vestimentas valorizadas, respeitadas e promovidas e, logo 

em seguida, à propriedade intelectual coletiva de seus saberes. Trata-se de 

dispositivo bastante inovador, considerando as constituições analisadas até aqui. 

A lei não apenas reconhece a identidade cultural, mas expressamente cita as 

vestimentas e, em seguida, prevê o direito à propriedade intelectual coletiva de 

saberes, ciência e conhecimento. Percebe-se que o item 11, que trata da 

propriedade intelectual, não se refere expressamente às vestimentas, mas é 

bastante amplo e não exclui a possibilidade. 

Mais adiante, ainda na Constituição boliviana225, o artigo 100 trata de forma 

mais específica a questão da propriedade intelectual: 

                                            
220 BOLÍVIA. Constituição (2009). Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz, 09 fev. 
2009. 
221 No original em espanhol: Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. 
222 No original em espanhol: Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad 
humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 
cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. 
223 BOLÍVIA. Constituição (2009). Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz, 09 fev. 
2009. 
224 No original em espanhol: Artículo 30. (…) las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
gozan de los siguientes derechos: (…) 2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, 
prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión. [...] 9. A que sus saberes y conocimientos 
tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean 
valorados, respetados y promocionados. [...] 11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, 
ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. 
225 Ibidem. 
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Artigo 100. I. É patrimônio das nações e povos indígenas originários 
campesinos as cosmovisões, os mitos, a história oral, as danças, as 
práticas culturais, os conhecimentos e as tecnologias tradicionais. Este 
patrimônio forma parte da expressão e identidade do Estado. II. O Estado 
protegerá os saberes e conhecimentos mediante o registro da propriedade 
intelectual que salvaguarde os direitos intangíveis das nações e povos 
indígenas originários campesinos e as comunidades interculturais e 
afrobolivianas. 226 

 

Como se observa, a lei maior boliviana assegura aos povos tradicionais o 

patrimônio de suas práticas culturais, incluindo uma proteção expressa pela 

propriedade intelectual, de forma a, por esta via, salvaguardar tais direitos. Nota-se 

ainda a utilização da expressão “direitos intangíveis”, que acaba por incluir diversas 

formas de expressão cultural em seu significado.  

Cumpre comentar que a Constituição boliviana atribui ao nível central, 

departamental, municipal e indígena a “promoção da cultura e conservação do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitetônico, arqueológico, 

paleontológico, científico, tangível e intangível”227 de cada um de seus interesses, 

conforme a competência. Ou seja, cada unidade governamental tem competência 

para endereçar as questões atinentes ao seu território em relação ao patrimônio 

cultural e histórico.  

Todas essas peculiaridades na valorização da cultura tradicional não estão 

restritas à recente Constituição boliviana. A lei do patrimônio cultural228, vigente no 

país desde 2014, traz importantes artigos para este estudo de direito comparado. 

O artigo 7 de referida lei conceitua o patrimônio cultural imaterial. Segundo o 

texto229: 

 
Se entende por Patrimônio Cultural Imaterial os usos, práticas, 
representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos, espaços culturais que lhe são inerentes; 
que as nações e povos indígenas originárias campesinos, comunidades 
interculturais e afrobolivianas, urbanas e rurais, reconhecem como parte 

                                            
226 No original em espanhol: Artículo 100. I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas 
culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la 
expresión e identidad del Estado. II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante 
el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas. 
227 No original em espanhol: Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, 
artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible 
[...]. 
228 BOLÍVIA. Lei nº 530, de 23 de maio de 2014. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Sucre, 23 maio 2014. 
229 Ibidem. 
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integral de sua identidade.230  
 

Verifica-se, portanto, que apesar de a Constituição e a lei enfatizarem a 

questão indígena, o artigo não exclui as comunidades urbanas do conceito de 

patrimônio cultural imaterial. Além disso, o amplo conceito comporta as 

vestimentas, seja pelos usos e práticas, como pelos objetos e artefatos. O artigo 12 

do mesmo texto legal231 trata da propriedade do patrimônio cultural. Conforme a lei 

estabelece: 

 

I. Se reconhece a propriedade comunitária e coletiva das cosmovisões, 
músicas, lugares sagrados, rituais, mitos, contos, lendas, vestimentas, 
vestuário, história oral, danças, idiomas, saberes ancestrais, culinária, 
tecnologias tradicionais, agrícolas, pastoris, medicinais, botânicas e 
genéticas. II. O Estado Plurinacional da Bolívia registrará a propriedade 
do Patrimônio Cultural Comunitário e Coletivo Imaterial e Etnográfico em 
nome da comunidade ou comunidades, ou das nações e povos indígenas 
originários campesinos ou comunidades interculturais e afrobolivianas, 
com as restrições estabelecidas na presente lei e seu regulamento. 232 
[sem grifos no original] 

 
Destaca-se no texto a inclusão expressa da vestimenta e do vestuário 

tradicional como parte do patrimônio cultural sujeito à propriedade comunitária e 

coletiva. Além disso, o Estado atribui a si a competência para registrar dita 

propriedade. A propriedade comunitária não se trata exatamente de propriedade 

intelectual. Porém, todo direito de propriedade é, em regra, oponível contra 

terceiros e dá ao seu titular o direito de impedir o uso por pessoas não autorizadas. 

Como se analisou no tópico das convenções internacionais, o direito de 

propriedade é composto por alguns núcleos de direitos exercíveis pelos 

proprietários e a declaração de um bem como patrimônio cultural material pode 

limitar o exercício de alguns desses núcleos. Na Bolívia, a propriedade comunitária 

                                            
230 No original em espanhol: Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena 
originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen 
como parte integral de su identidad. 
231 BOLÍVIA. Lei nº 530, de 23 de maio de 2014. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Sucre, 23 maio 2014. 
232 No original em espanhol: I. Se reconoce la propiedad comunitaria y colectiva de las 
cosmovisiones, música, lugares sagrados, rituales, mitos, cuentos, leyendas, vestimentas, 
atuendos, historia oral, danzas, idiomas, saberes ancestrales, culinarios, tecnologías tradicionales, 
agrícolas, pastoriles, medicinales, botánicas y genéticas. II. El Estado Plurinacional de Bolivia 
registrará la propiedad del Patrimonio Cultural Comunitario y Colectivo Inmaterial y Etnográfico a 
nombre de la comunidad o las comunidades, o de las naciones y pueblos indígena originaria 
campesinos o comunidades interculturales y afrobolivianas, con las restricciones establecidas en la 
presente Ley y su reglamento. 
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busca atribuir tais direitos aos indivíduos pertencentes ao grupo social reconhecido 

como possuidor do patrimônio intangível. 

Além destas atribuições alheias ao direito de propriedade intelectual, a lei de 

direitos autorais não se priva de endereçar o assunto em sua competência. O 

capítulo II da lei autoral233 trata do folclore e do artesanato e afirma, no artigo 21, 

que se consideram protegidas por tal lei todas as obras consideradas como folclore. 

Na segunda parte do dispositivo, fica claro o conceito de folclore: 

 
[...] entende-se por folclore em sentido estrito: o conjunto de obras 
literárias e artísticas criadas em todo o território nacional por autores não 
conhecidos ou que não se identifiquem e que se presumem nacionais do 
país ou de suas comunidades étnicas e se transmite de geração em 
geração, constituindo um dos elementos fundamentais do patrimônio 
cultural tradicional da nação.234 
 

Observa-se na definição que são incluídas as obras literárias e artísticas e 

que, considerando o arcabouço legislativo boliviano, seria razoável afirmar que as 

vestimentas podem ser incluídas na definição posta. Corrobora com este 

argumento o artigo 23235, que afirma que o artesanato será protegido pelas normas 

gerais da lei autoral, especialmente em relação às artes plásticas e ao patrimônio 

nacional. Quanto ao tipo de proteção que recebem, o artigo 22236 esclarece que as 

obras do folclore, para efeitos de sua utilização, serão consideradas obras do 

patrimônio nacional. O texto esclarece, em seu artigo 58237, que integram o 

patrimônio cultural não apenas as obras folclóricas e artesanais, mas também, em 

síntese, aquelas cujos autores tenham renunciado por escrito a seus direitos, as 

que seus autores tenham falecido sem deixar herdeiros, as que entraram em 

domínio público e os hinos em geral.  

Na Bolívia, as obras do patrimônio nacional não podem ser utilizadas 

gratuitamente. O artigo 60 estabelece que a utilização de obras do patrimônio 

nacional será livre, mas aqueles que o fizerem comercialmente pagarão ao Estado 

uma participação que pode variar de 10% a 50% do que se paga aos autores ou 

                                            
233 BOLÍVIA. Lei nº 1322, de 13 de abril de 1992. Lei de direitos autorais. Gaceta Oficial del Estado 
Plurinacional de Bolivia. La Paz, 13 abr. 1992. 
234 No original em espanhol: (…) entendiéndose por folklore en sentido estricto: el conjunto de obras 
literarias y artísticas creadas en el territorio nacional por autores no conocidos o que no se 
identifiquen y que se presumen nacionales del país o de sus comunidades étnicas y se transmitan 
de generación en generación, constituyendo uno de los elementos fundamentales del patrimonio 
cultural tradicional de la nación. 
235 Ibidem. 
236 Ibidem. 
237 Ibidem. 
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seus herdeiros pela utilização de obras similares ainda protegidas. Os montantes 

arrecadados, segundo consta, se aplicarão unicamente ao fomento e difusão dos 

valores culturais da Bolívia. No caso das obras cuja origem é uma comunidade 

identificada, esta receberá 10% do valor arrecadado pelo Estado. 

Como se vê, a legislação boliviana é bastante diferente das dos países 

europeus e da Argentina. Tal qual destacado no início deste tópico, a população 

majoritariamente indígena, inclusive com alta representatividade no governo, 

refletiu diretamente em uma legislação mais protetiva para este grupo. Resta 

compreender se esta proteção está restrita às leis ou se os direitos por elas 

garantidos são de fato exercidos pelas comunidades tradicionais. 

O Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia possui algumas decisões 

em relação a vestimentas tradicionais e folclore. Comenta-se um caso238 que, em 

sua decisão, acabou tratando de questões processuais, mas, em suas questões 

fáticas, o caso aborda a curiosa existência de regras internas de uma comunidade 

tradicional, os Ayllus de Tolapampa, que vedam a utilização de vestimentas 

tradicionais sem o consentimento ou conhecimento do Conselho de Autoridades 

Originárias daquela tribo. A suposta infração gerou a expulsão de uma senhora da 

referida tribo, o que acabou levando o caso à justiça. Percebe-se pela leitura da 

decisão a importância que a questão das vestimentas tem nas comunidades e seu 

reconhecimento pela corte constitucional, visto que a decisão ordenou melhor 

fundamentação da decisão de expulsão, mas não diminui o argumento. 

Numa análise completa dos conceitos, nota-se que a Bolívia se destaca no 

panorama internacional em relação ao objeto deste estudo, não apenas por sua 

atuação na construção da Convenção da Unesco de Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial, mas com a inclusão de dispositivos que fogem ao padrão 

internacional em seu ordenamento. Estas inclusões, como visto, não se limitam a 

preceitos constitucionais ou à existência de diretórios de registro de bens culturais 

intangíveis. Elas compreendem uma profunda alteração de conceitos na legislação 

do patrimônio cultural e da propriedade intelectual, ao estabelecer, por exemplo, 

que o uso comercial de obras em domínio público gera dever de pagamento. 

Dada a curta história destes elementos legislativos, ainda é cedo para 

afirmar o sucesso ou insucesso do modelo, que claramente não depende apenas 

                                            
238 BOLÍVIA. Tribunal Supremo de Justiça. Sentença Constitucional Plurinacional nº 2076. Sucre, 
18 de novembro de 2013. Gaceta Constitucional Plurinacional. Sucre, 18 nov. 2013. 
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da existência de dispositivos legais, mas de outras políticas públicas capazes de 

proteger o patrimônio. Porém, como uma reflexão introdutória ao capítulo 4, 

percebe-se o objetivo do governo boliviano de limitar a utilização livre de bens 

culturais por sociedades comerciais e o reconhecimento de que existem direitos de 

propriedade intelectual em tais expressões culturais. 

 

  



84 
 

3. PATRIMÔNIO CULTURAL NO ORDENAMENTO BRASILEIRO 

 

Após a análise de documentos internacionais e do ordenamento jurídico de 

quatro países, passa-se ao estudo mais aprofundado da realidade brasileira no que 

diz respeito à proteção ao patrimônio cultural e seus efeitos. Para tanto, estuda-se 

a evolução constitucional da matéria, a legislação infraconstitucional sobre o 

assunto e, por fim, a intersecção de tais conceitos com a propriedade intelectual. 

 

3.1. Evolução constitucional da disciplina do patrimônio cultural no Brasil 

 

Neste tópico busca-se demonstrar a evolução da matéria no cenário 

constitucional brasileiro. Analisa-se, primeiramente, as menções à cultura e aos 

direitos autorais nas cartas magnas já revogadas e, posteriormente, analisa-se a 

Constituição em vigor, incluindo o histórico de debate constituinte envolvendo os 

dispositivos aplicáveis.  

 

3.1.1. Cultura e propriedade intelectual do Império à Ditadura 

 

O Brasil teve, ao longo de sua história, sete constituições, sendo a primeira 

delas (1824) no Brasil Império, outorgada pelo imperador D. Pedro I e que, até hoje, 

foi a que por mais tempo vigorou no País. Ela endereça principalmente a questão 

da divisão dos poderes, sendo destaque o poder moderador, atribuído ao próprio 

imperador, que poderia, na prática, sobrepor-se a todos os demais poderes. Sobre 

as influências e o contexto desta Constituição, Paulo Groff239 explica que:  

 
A Constituição de 1824 foi influenciada pelas ideias liberais e pelo 
constitucionalismo em voga na Europa. Todavia, a preocupação maior das 
elites brasileiras era a construção de um Estado-nação, o que relegava 
para um segundo plano a implantação de uma democracia liberal. O 
regime monárquico mesclava a adoção de uma lógica e de uma prática 
liberal e autoritária. A Monarquia era vista como a única maneira de manter 
a unidade nacional. Nesse contexto, havia grandes dificuldades para o 
avanço dos direitos fundamentais. 
 

Com o já adianta o autor ao tratar da dificuldade em colocar direitos 

fundamentais, não há dispositivos sobre patrimônio cultural, e mesmo sobre cultura 

as menções são poucas. Nota-se a existência de uma religião oficial do Estado – a 

                                            
239 GROFF, Paulo Vargas. Direitos Fundamentais nas Constituições brasileiras. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, v. 178, n. 45, p.105-129, abr. 2008. 
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católica apostólica romana240 – o que leva a uma diminuição de expressões 

culturais relacionadas a outras religiões. Esta questão é relevante, considerando 

que muito do que se registra como patrimônio cultural hoje são obras religiosas ou, 

no caso do patrimônio intangível, rituais religiosos. Sobre a ligação entre religião e 

cultura, Casamasso241 explica que:  

 
Ao lado do regime escravista, a religião católica colocava-se como um dos 
grandes sustentáculos da cultura e das estruturas política, social, 
econômica e jurídica da sociedade brasileira do século XIX. Uma eventual 
crise da religião católica implicaria, por conseguinte, o abalo dos próprios 
alicerces daquela sociedade. 

 
Entende-se pelo estudo do autor que a continuação da fé oficial representa 

os preceitos culturais que governavam o país à época. Ainda assim, o texto 

constitucional de 1824 afirma que “nenhum gênero de trabalho, de cultura, 

indústria, ou comércio pode ser proibido, uma vez que não se oponha aos costumes 

públicos, à segurança e saúde dos Cidadãos”242 (art. 179, XXIV). O dispositivo deve 

ser interpretado de forma conjunta com os demais princípios restritivos do exercício 

de outros direitos, mas a primeira Constituição brasileira preceitua a liberdade 

cultural em conjunto com a liberdade de comércio. Porém, considerando o contexto 

histórico e os demais artigos, entende-se que esta liberdade cultural é bastante 

restrita a determinados grupos de elite e que se enquadrem nos requisitos do 

Império.  

A questão comercial também aparece no inciso XXVI do mesmo artigo, 

afirmando que “os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das 

suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes 

remunerará em ressarcimento da perda, que hajam de sofrer pela vulgarização”243. 

Como se vê, o texto privilegia especialmente a proteção da propriedade industrial, 

sendo que a primeira menção ao direito autoral aparece três anos depois na lei de 

criação dos cursos jurídicos do Brasil. Segundo esta lei, os professores dos cursos 

de Direito teriam proteção de dez anos pelos seus compêndios. Mais uma vez, a 

proteção não abrange o reconhecimento de direito autoral de forma ampla, mas 

                                            
240 BRASIL. Constituição (1824). Constituição Política do Império do Brasil. Rio de Janeiro, 25 mar. 
1824. 
241 CASAMASSO, Marco Aurélio Lagreca. Estado, igreja e liberdade religiosa na "Constituição 
Política do Império do Brazil" de 1824. In: XIX Encontro Nacional do Conpedi, 2010, Fortaleza, p. 
6167 - 6176. 
242 BRASIL, op. cit. 
243 Ibidem. 
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somente para a elite acadêmica da época e apenas em relação aos seus materiais 

de trabalho. 

Entende-se, pela leitura dos textos que a questão de proteção ao patrimônio 

cultural não era objeto de preocupação no Brasil Império. Com isso, parte-se à 

análise da Constituição da República, de 1891. Nesse documento não há o 

estabelecimento de uma religião oficial e, ao contrário, estabelece a liberdade de 

culto. Em relação à cultura, é fixada como competência do Congresso Nacional 

“animar no País o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a 

imigração, a agricultura, a indústria e comércio, sem privilégios que tolham a ação 

dos Governos locais”244 (art. 35, 2º). Por este artigo percebe-se o objetivo da nova 

República de promover as artes, mas não há menção à proteção do patrimônio 

cultural já constituído. Ao estabelecer o fomento à imigração no mesmo inciso da 

cultura, a carta constitucional demonstra a valorização do estrangeiro e a sua 

importância para a construção da cultura nacional. Como será melhor demonstrado 

no último capítulo, essa questão acabou contribuindo para um certo esvaziamento 

da cultura africana e indígena. 

Quanto a direitos de propriedade intelectual, esta Constituição avança ao 

dedicar três parágrafos do artigo 72 ao assunto: um para invenções industriais, um 

segundo para direitos autorais e o terceiro para marcas de fábrica. O dedicado aos 

direitos autorais estabelece que: “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”245 (§ 26).  

Notam-se aqui mudanças em relação à Constituição anterior, visto que 

abarcou não apenas as invenções industriais, mas também as obras literárias e 

artísticas, incluindo o direito de herdeiros. O texto é claro ao indicar uma 

exclusividade em reproduzir as obras por meio mecânico sendo, portanto, um 

direito de menor espectro do que o direito autoral que se tem atualmente. Em todo 

caso, aumentou sua abrangência – antes limitada a compêndio de professores das 

faculdades de direito – e demonstrou maior preocupação com a promoção da 

cultura e, inclusive, deu privilégio aos seus autores. 

                                            
244 BRASIL. Constituição (1891). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de 
Janeiro, 24 fev. 1891. 
245 Ibidem. 
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Esta primeira Constituição da República foi substituída pela Constituição de 

1934, originada das revoluções de 1930 e 1932, que contou pela primeira vez com 

pluripartidarismo, o que trouxe ao debate constitucional opiniões diversas246. Em 

relação ao patrimônio cultural, destaca-se a existência de dispositivos que tratam 

das comunidades indígenas. Segundo o artigo 5º, XIX, m) da Constituição de 1934, 

compete privativamente à União legislar sobre a incorporação dos silvícolas à 

comunhão nacional247. Este artigo indica a política brasileira vigente no período, 

denominada “assimilacionista”, a qual consistia em tentar integrá-los à realidade 

brasileira (europeia) da época, o que acabou por reduzir este grupo a uma condição 

de passagem248. Ao mesmo tempo, declarou-se o respeito às terras indígenas, 

impedida a alienação destas (art. 129249). Essa política se relaciona com os 

documentos internacionais da época sobre patrimônio cultural, que consideravam 

dignos de proteção apenas os bens edificados, monumentais e especialmente 

considerados pelas elites da época. Nesse contexto, não há artigos de valorização 

do patrimônio cultural nativo do Brasil, visto que esta ideia é inconsistente com o 

pensamento da época. Isso é reforçado pelo artigo 148 250, o qual estabelece que: 

 
Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o 
desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, 
proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, 
bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual. 
 

Percebe-se aqui a primeira menção constitucional aos objetos de interesse 

histórico e ao patrimônio artístico. A citação aparece em meio a um contexto de 

desenvolvimento das ciências, artes, letras e cultura em geral, o que – tal como a 

política indigenista – concorda com a perspectiva internacional sobre o assunto. 

Lembra-se aqui que o primeiro documento internacional a tratar da proteção do 

patrimônio cultural data de 1931, o que demonstra que o Brasil também assimilou 

as discussões sobre o assunto.  

Porém, como se vê, o artigo não aprofunda os direitos ou deveres que serão 

atribuídos aos possuidores de tal patrimônio artístico. Em relação a esse ponto, a 

                                            
246 POLETTI, Ronaldo. A Constituição de 1934. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 89, n. 
23, p.63-102, jan. 1986. 
247 BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de 
Janeiro, 16 jul. 1934.  
248 LOPES, Danielle Bastos. O direito dos índios no Brasil: a trajetória dos grupos indígenas nas 
constituições do País. Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 1, n. 8, p.83-108, jun. 2014. 
249 BRASIL, op. cit. 
250 BRASIL, op. cit. 
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legislação251 permanece silente e trata a questão da propriedade intelectual de 

maneira similar à Constituição de 1891, enumerando três incisos em um artigo 

sobre direitos fundamentais, como se vê: 

 
art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 
subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes: [...] 18) Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, 
aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, 
quando a sua vulgarização convenha à coletividade. 19) É assegurada a 
propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso 
do nome comercial. 20) Aos autores de obras literárias, artísticas e 
científicas é assegurado o direito exclusivo de produzi-Ias. Esse direito 
transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que a lei determinar; [...]. 

 

Em relação aos direitos autorais (inciso 20), nota-se que o direito concedido 

é de produzi-las, não apenas reproduzi-las em meio mecânico, como anteriormente 

colocado. Ampliou-se também o conceito das obras protegidas, passando a incluir 

as científicas, além das artísticas e literárias. Analisando estes incisos em conjunto 

com os demais dispositivos aqui destacados, percebe-se que há um avanço em 

considerar a proteção do patrimônio cultural como matéria legislativa e aumentar o 

espectro de proteção dos direitos de autores. Porém, esses avanços não se 

refletem no patrimônio cultural imaterial, especialmente das comunidades 

tradicionais, visto que o País buscava assimilá-los à sociedade, apagando suas 

tradições.  

A Constituição de 1934 vigorou por apenas três anos e foi substituída pela 

Constituição de 1937, outorgada pelo então presidente Getúlio Vargas. Ela foi 

apelidada de Polaca, em razão de sua inspiração na Constituição polonesa da 

época. O cenário político da época era conturbado. Enquanto a Carta de 1934 foi 

elaborada por uma constituinte eleita após revoltas populares, especialmente a de 

1932, a de carta de 1937 nasce de um desejo de Vargas em concentrar mais poder 

sob o pressuposto de conter a ameaça comunista.  

Nesse contexto, as questões atinentes a comunidades tradicionais e 

patrimônio cultural ficaram em segundo plano e há poucas inovações. Mantem-se 

o respeito às terras indígenas e a vedação à sua alienação (art. 154)252, mas exclui-

                                            
251 BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de 
Janeiro, 16 jul. 1934. 
252 BRASIL. Constituição (1937). Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 10 
novembro 1937. 
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se a intenção expressa de assimilá-los. Esta exclusão, porém, não significa maior 

atenção ao patrimônio imaterial ou material nativo do Brasil.  

Quanto à cultura, manteve-se a liberdade de arte, ciência e ensino (art. 

128)253, mas prevê-se a possibilidade de censura, conforme segue: 

 
A lei pode prescrever: a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a 
segurança pública, a censura prévia da imprensa, do teatro, do 
cinematógrafo, da radiodifusão, facultando à autoridade competente 
proibir a circulação, a difusão ou a representação; [...]. 
 

Portanto, ainda que em capítulo dedicado à educação tenha se privilegiado 

a liberdade de arte e ensino, a censura aparece como instrumento legítimo a 

garantir a ordem. Nesse cenário ditatorial, entende-se que o patrimônio cultural é 

objeto de proteção e cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios 

(art. 134). Importante notar que este artigo 134 incorpora ao núcleo de proteção “os 

monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais 

particularmente dotados pela natureza”254. Deixa-se a limitação apenas aos objetos 

de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, como dito em 1934, e amplia-

se à natureza e outros monumentos. Consta ainda a criminalização dos atentados 

contra os objetos de proteção, que serão equiparados aos atentados contra o 

patrimônio nacional. 

Quanto à propriedade intelectual, tem-se pela primeira vez a unificação de 

marcas e patentes em um único inciso, demonstrando a compreensão de um 

núcleo de propriedade industrial (art. 16, XXI). Porém, trata-se de um artigo sobre 

competência legislativa da União, não de direitos fundamentais. No mesmo 

artigo255, um inciso antes, consta no mesmo grupo “direito de autor; imprensa; 

direito de associação, de reunião, de ir e vir; as questões de estado civil, inclusive 

o registro civil e as mudanças de nome”. Como se vê os direitos autorais foram 

incluídos em um rol amplo de assuntos civis, sem muito destaque.  

Percebe-se na leitura dos dispositivos atinentes à cultura a ampliação do 

conceito de patrimônio a ser protegido e a criminalização dos danos a ele, mas sem 

que isso refletisse em outras estratégias de salvaguarda ou valorização. Como dito, 

o patrimônio intangível ainda não é objeto de preocupação do constituinte e a 

                                            
253 BRASIL. Constituição (1937). Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 10 
novembro 1937. 
254 Ibidem.  
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questão indígena tem pouca alteração. No âmbito da propriedade intelectual, 

mantém-se a falta de interação estre esta disciplina e a do patrimônio cultural, tendo 

sido retirada da lista de direitos fundamentais e alocada em um artigo de 

competência legislativa.  

Antes de iniciar a análise da Constituição de 1946, importante relacioná-la 

com a de 1934, que vigorou por pouco mais de três anos. Segundo Ronaldo 

Poletti256: 

 
Seu pequeno tempo de vigência não afasta, ou elimina, a sua importância 
histórica. Ela, embora durasse pouco, projetou, e ainda o faz, sua 
influência sobre o tempo do futuro. De certa forma, ressurgiu em 46. E não 
será difícil correlacionar muitas de suas disposições com as inseridas na 
Lei Maior, de 67 até os dias de hoje [1986].  

 

O artigo escrito em 1986 relaciona a Constituição de 1934 com a de 1946, 

visto que a de 1937 se estabeleceu de forma pouco democrática e rompendo com 

certos padrões colocados até ali. Sendo assim, a carta de 1946 restabelece a 

integração dos silvícolas à comunhão nacional, da mesma forma expressa na 

Constituição de 1934 (artigo 5º, XV, r)257. Marca-se, portanto, o retorno declarado 

da política de assimilação dos indígenas e mantem-se o direito às terras e a 

proibição de transferi-las258. Portanto, há pouca evolução na política relacionada às 

comunidades tradicionais e não há sinal de valorização de sua cultura, mas ao 

contrário, o desejo de incluí-la no padrão nacional. A questão da censura se altera, 

nos termos seguintes: 

 
É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, 
salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, 
nos casos e na forma que a lei preceituar pelos abusos que cometer. Não 
é permitido o anonimato. É assegurado o direito de resposta. A publicação 
de livros e periódicos não dependerá de licença do Poder Público. Não 
será, porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para 
subverter a ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou de 
classe.259  
 

Lê-se no dispositivo que a censura cabe apenas em caso de abuso, vedado 

o anonimato. Em uma Constituição posterior à Segunda Guerra, observa-se 

também a vedação à propaganda de guerra e de preconceito de raça ou de classe, 

                                            
256 POLETTI, Ronaldo. A Constituição de 1934. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 89, n. 
23, p.63-102, jan. 1986.  
257 BRASIL. Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 19 
setembro 1946.  
258 Ibidem, art. 216. 
259 Ibidem, art. 141, § 5º.  
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frase com redação dada pelo Ato Institucional nº 2260, em pleno regime militar, ainda 

que quanto aos indígenas a ordem de assimilação tenha sido mantida. No âmbito 

da propriedade intelectual, há o retorno à sua inclusão no rol de direitos 

fundamentais e a separação do parágrafo dedicado aos inventos industriais e às 

marcas. Em relação aos direitos autorais, é mantida a redação da Constituição de 

1934, pelo qual cabem aos autores o direito exclusivo de reproduzi-las, garantido 

aos herdeiros tal possibilidade pelo tempo que a lei determinar261.  

Avaliando a Constituição de 1946 em relação aos direitos culturais e 

intelectuais, nota-se pouca inovação em relação ao diploma de 1934. Nesse 

sentido, concorda-se com Poletti262 ao concluir que há na última o desejo de 

reproduzir o texto interrompido da década de 1930. Este texto foi também alterado 

até a vinda da Constituição de 1967, em razão do Golpe Militar de 1964.  

A Carta de 1967 é marcada pelas duras medidas militares, que atingiram 

direitos de diversos grupos sociais. Ao interesse deste estudo, as terras ocupadas 

pelos indígenas – até então reconhecidas como de sua propriedade – passam a 

ser bem da União (art. 4º, IV), sendo assegurada a posse e o usufruto dos recursos 

naturais nela existente (art. 186)263. Com a Emenda Constitucional nº 1 de 1969, 

adicionou-se dois parágrafos a este artigo, sendo que o primeiro deles declara “a 

nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por 

objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas”264. É 

replicada a ideia de incorporação dos índios à comunhão nacional, como se repetiu 

nas últimas três constituições (art. 8º, XVII, o)265. Observa-se, porém, que esta 

política vem no mesmo inciso que trata sobre nacionalidade, cidadania e 

naturalização, demonstrando que se entende em conjunto a questão do estrangeiro 

(naturalização) e dos nativos brasileiros.  

É interessante notar que o artigo 150 desta Constituição manteve, em seu 

                                            
260 BRASIL. Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965. Mantem a Constituição Federal de 
1946, as Constituições Estaduais e respectivas Emendas, com as alterações introduzidas pelo 
Poder Constituinte originário da Revolução de 31.03.1964, e dá outras providências. Brasília, 27 
out. 1965.  
261 Ibidem, art. 141, § 19.  
262 POLETTI, Ronaldo. A Constituição de 1934. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 89, n. 
23, p.63-102, jan. 1986.  
263 BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 24 janeiro 
de 1967.  
264 BRASIL. Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Edita o novo texto da 
Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967. Brasília, 17 out. 1969. 
265 Ibidem. 
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parágrafo 8º, a redação bastante similar à anterior quanto à liberdade de 

manifestação de pensamento: 

 
Art. 150, § 8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção 
política ou filosófica e a prestação de informação sem sujeição à censura, 
salvo quanto a espetáculos de diversões públicas, respondendo cada um, 
nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de 
resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos independe de licença 
da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de 
subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe. 

 

A parte final do artigo, cuja redação já havia sido alterada pelo AI nº 2 na 

Constituição de 1946, é considerada a possibilidade de perseguição, além da 

declarada censura relativa aos espetáculos e diversões públicas. Nota-se também 

a liberdade concedida para a publicação de livros independentemente de licença 

da autoridade. Porém, no que tange aos direitos autorais, a questão foi alterada de 

uma exclusividade de reproduzir para uma exclusividade de utilização (art. 150, § 

25)266. A mudança significa, portanto, que embora a publicação de livros independa 

de licença, não compete ao autor – ou a seus herdeiros – o direito exclusivo de 

reproduzi-lo, mas tão somente de utilizá-lo, o que parece contraditório. Em relação 

à propriedade industrial, os inventos e marcas voltaram a figurar em conjunto, 

tratando-se de um privilégio temporário de utilização (art. 150, § 24)267.  

O título IV da Constituição trata da família, da educação e da cultura e 

estabelece, em seu último artigo, que o amparo à cultura é dever do Estado, sendo 

que “ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os 

locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais 

notáveis, bem como as jazidas arqueológicas” (artigo 172, parágrafo único)268. 

Aqui, mais uma vez, altera-se o foco da proteção para o domínio do Estado e 

inexiste menção ao patrimônio cultural imaterial. Permanece, todavia, a proteção 

às paisagens naturais, já incluídas nos documentos anteriores. 

Ao analisar os diplomas constitucionais brasileiros vigentes no passado em 

relação aos direitos dos povos tradicionais, da cultura e do patrimônio cultural, 

percebe-se a ausência de questões fundamentais relativas à sua salvaguarda e 

fomento. Isso decorre da política de integração de indígenas, com foco em sua total 
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Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967. Brasília, 17 out. 1969. 
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assimilação pelo modo de vida brasileiro e desaprovação de suas tradições; da 

ausência de direitos autorais claros, sendo mencionado apenas exclusividade em 

reprodução ou utilização e sendo dada maior importância a inventos e marcas; da 

censura, que aparece desde limitações religiosas a impedimentos às diversões; e 

da falta de compreensão de qualquer saber histórico como patrimônio cultural 

brasileiro. Com essas questões, busca-se entender se a Constituição de 1988 – em 

vigor atualmente – conseguiu apreender estas ideias de forma diferente ou se 

acabou por repetir diversos desses conceitos, como fizeram as demais aqui 

estudadas.  

 

3.1.2. Proteção ao patrimônio cultural na Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 é a carta vigente no País hoje e, portanto, 

esta análise não busca apenas identificar os dispositivos aplicáveis, mas também 

entender como esses artigos se construíram. Contextualizando este momento, 

Groff269 lembra que: 

 
O regime militar começa aos poucos uma gradual abertura. O período 
entre 1978 e 1985 é caracterizado pela “abertura democrática”, com o 
retorno do multipartidarismo, em 1978, e as eleições diretas para 
governadores, em 1982. Em 1984 surge o movimento pelas “Diretas Já”, 
que defendia a aprovação no Congresso Nacional da Emenda 
Constitucional prevendo as eleições diretas para Presidente da República. 
[...] Foi apenas com a Constituição de 1988 que as eleições passaram a 
ser diretas em todos os níveis. 
 

Como bem situa o autor, a atual Constituição nasce de um período de 

redemocratização, de um desejo de maior participação popular na esfera pública e 

de desvincular-se do período ditatorial. O texto foi elaborado pelo Congresso 

Nacional eleito – não por uma Assembleia Constituinte exclusiva –, que cumulou 

as atividades de legislador ordinário e constituinte. 

Para este estudo, serão analisados os documentos elaborados pelas 

comissões especiais constituintes, especialmente as atinentes à cultura. O próprio 

anteprojeto de uma das subcomissões270 explica como funcionou o processo 

constituinte brasileiro no período: 

                                            
269 GROFF, Paulo Vargas. Direitos Fundamentais nas Constituições brasileiras. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, v. 178, n. 45, p.105-129, abr. 2008. 
270 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Comissão da família, da educação, cultura e 
esportes, da ciência e tecnologia e da comunicação: subcomissão da educação, cultura e esportes. 
Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1988, p. 2. 
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Preferiram os constituintes organizar-se incialmente em subcomissões 
que preparariam anteprojetos básicos. Estes serão emendados e votados 
no âmbito das próprias subcomissões em uma primeira etapa; 
consolidados e novamente votados em comissões temáticas, na segunda 
e finalmente, reunidos em um texto completo na comissão de 
sistematização. Só então esse texto será apreciado, emendado se for o 
caso e votado pelo plenário na Assembléia Nacional Constituinte. 
 

Destaca-se este trecho explicativo com objetivo de demonstrar a importância 

que as comissões e subcomissões assumiram no processo de redação da nova 

carta constitucional. Ao contrário das outras constituições, que foram votadas em 

texto único, este Congresso Constituinte se dividiu em comissões temáticas, que 

realizaram audiências públicas e receberam membros da sociedade civil para 

construir o projeto. Por esse motivo, esta Constituição também se difere das demais 

ao ser mais extensa. Sobre o assunto, Antonio Carlos Morato271 destaca que:  

 
É certo que não vivemos mais os tempos de uma Constituição sintética 
(que, convenhamos, está bem longe de ser o caso da Constituição de 
1988), embora a extensão da Constituição por vezes tenha se convertido 
em uma verdadeira armadilha, eis que as pressões de diversos setores da 
sociedade aumentaram, principalmente em decorrência dos inúmeros 
temas lá contemplados. 
 

Dada esta realidade, analisa-se aqui alguns trechos dos registros da 

subcomissão da educação, cultura e esportes, que tratou das questões de 

comunidades tradicionais e de patrimônio cultural. O texto é de relevância para este 

trabalho, pois compila as principais contribuições e ideias discutidas durante o 

processo de elaboração da Constituição. A subcomissão ressalta a existência de 

erros e omissões em constituições e políticas públicas anteriores relacionadas à 

cultura e – ao contextualizá-lo – demonstra a sua compreensão do tema272: 

 
Acreditamos que todos os erros e omissões, deficiências e desvios, do 
legislador e dos administradores em relação à cultura, reside na 
compreensão falsa ou parcial dos elementos e dos fenômenos culturais. 
Nosso objetivo não é corrigir ou remir a história legislativa e constitucional, 
nem oferecer a esta Subcomissão um conceito, muito menos uma 
definição de imponderáveis universos, atitudes e fatos de interesse 
humano e social. Apenas devemos informar que o nosso entendimento da 
cultura não está represado em escolas e disciplinas, não repetem os 
jargões enciclopédicos e nem se confundem com as visões parciais, 
tendenciosas de ideologias e tendências dogmáticas, sectárias e elitistas. 
A nossa inteligência da cultura, se menos “científica”, mas realista, não 
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pode ser considerada “cientificista”. Ao contrário, o nosso entendimento 
dos universos e das relações culturais, sempre em movimento, em 
evolução, em transformação, se dá por conta de uma visão universalista, 
humanística, sócio-antropológica da Cultura, para apreendê-la como “o 
socialmente relevante”, ou “as soluções de vida e convivência do Homem, 
os instrumentos que ele dispõe para caminhar, produzir, construir, sonhar, 
amar, conquistar, vencer, crescer, enfim, como Homem, sujeito da vida, 
agente da História. 
 

O desejo de distanciar-se de uma concepção “enciclopédica” da cultura 

levou os membros da comissão a ouvir os mais diferentes posicionamentos e 

sugestões das entidades civis. Dessa forma de trabalho veio a inclusão de 

configurações históricas e de diferentes maneiras de viver, como se depreende 

deste trecho: “indígenas e afro-brasileiros, por meio de associações civis, 

manifestaram a preocupação com reconhecer o pluralismo cultural do país e 

preservação do patrimônio cultural”273. Não apenas estes grupos se manifestaram, 

como se vê a seguir274: 

 
Cento e setenta e quatro sugestões trataram da atenção, da prioridade, 
valorização, apoio e estímulo que os constituintes devem dar à cultura na 
carta magna. Atrelada a esta proposta, e bem próxima a ela em termos de 
autoria (153 sugestões), o povo reivindicou a defesa, valorização e estudo, 
mais apoio e estímulo, maior espaço para as obras da cultura brasileira, 
seus criadores e divulgadores, especialmente para a música, cinema, 
teatro, dança, canto, artes plásticas e ciências em geral contra a “invasão 
e “colonização” estrangeira na escola, indústria e comércio de bens e nos 
meios de comunicação de massa. Em terceiro lugar, estão as 117 (cento 
e dezessete) sugestões reivindicando respeito, valorização, preservação 
e divulgação da cultura indígena, com a intocabilidade dos seus valores e 
tradições e a demarcação urgente de suas terras. Uma legislação 
abrangente, com sanções rigorosas para a defesa e proteção do 
patrimônio cultural brasileiro, incluindo a preservação do meio-ambiente, 
foi um tema que recebeu 59 (cinquenta e nove) formulações. 
 

Estas sugestões foram engrossadas por membros da Constituinte, como 

Solon Borges dos Reis, que – entre seus dezessete artigos sugeridos – inclui a 

proteção especial aos bens culturais e Paulo Silva, quem propôs “a aplicação 

compulsória, por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios 

de percentuais da receita fiscal em atividades (de investimento) para proteção, 

apoio, estímulo e promoção da cultura Brasileira”275. Um dos desafios da 

Assembleia Constituinte foi separar as matérias constitucionais daquelas que 
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Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1988, p. 18. 
274 Ibidem, p. 16. 
275 Ibidem, p. 17. 
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deveriam ser tratadas em leis ordinárias ou complementares. Porém, em relação a 

estes temas, entendeu-se que eram matérias próprias ao texto da carta magna e 

dignas de discussão no projeto a ser apresentado aos demais constituintes. Sendo 

assim, analisa-se os artigos apresentados pela subcomissão em relação a estes 

temas para, posteriormente, compreender como o texto aprovado se relaciona com 

estas sugestões. 

Como dito, a Subcomissão aqui estudada trata, além da cultura, de questões 

relacionadas à educação e ao esporte. O anteprojeto por eles apresentado contava 

com 27 artigos, sendo seis dedicados exclusivamente ao tema da cultura, iniciando 

pelo artigo 18, cujo caput segue: “o Estado garantirá o pleno exercício dos direitos 

culturais e dará proteção, apoio e incentivo a todas as ações de valorização, 

desenvolvimento e difusão da cultura”276. Para compreender a dimensão desta 

sugestão e das demais que seguem, precisa-se aprofundar qual o conceito que a 

carta adotou. Nas palavras de José Afonso da Silva277, concordando com as 

colocações da própria subcomissão, a Constituição Federal compreende a cultura 

não apenas como um conjunto de objetos, mas também “como um sistema de 

hábitos que são compartilhados por membros de uma sociedade”. Ele 

complementa, ao citar Albert Schweitzer278, que: 

 
Essa cultura tornou-se visível em suas artes, em seus sistemas sociais, 
em seus hábitos e costumes, em sua religião, mas que uma cultura é mais 
que a reunião de suas artes, costumes e crenças religiosas, que essas 
coisas todas agem umas sobre as outras e para entender plenamente uma 
se tem que entender todas. 
 

A relevância da análise do conceito constitucional coloca-se na 

compreensão dos limites dos direitos concedidos na Carta Magna do País relativos 

à cultura. O objetivo do constituinte, portanto, é de referenciar e proteger a 

identidade e a memória dos diferentes grupos formadores do povo brasileiro – no 

passado e no presente. 

Compreendido este conceito, volta-se à análise do artigo 18 do Anteprojeto 

e nota-se que seu caput é bastante similar ao do artigo 215 da Constituição Federal, 
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o qual afirma que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 

e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais”279. A título de comparação, percebe-se a 

inclusão do acesso às fontes da cultura nacional, além de alterações de redação. 

O parágrafo único do proposto artigo 18280 enumera oito incisos que tratam do 

exercício dos direitos culturais, como se vê: 

 
Parágrafo único – O exercício dos direitos culturais é assegurado: I – pela 
liberdade de criar, produzir, praticar e divulgar valores e bens culturais; II 
pelo dever de cada um respeitar os direitos culturais do outro; III – pelo 
livre acesso aos meios e bens culturais; IV – pela responsabilidade de 
cada um defender a cultura e denunciar, na forma da lei, os atos a ela 
contrários; V – pelo reconhecimento pelo Poder Público dos múltiplos 
universos e modos de vida da realidade nacional e suas formas de 
expressão, preservando aquelas que formam o a sua memória e 
identidade, que valorizem e promovam o homem brasileiro; VI – pelo 
compromisso do Estado de resguardar e defender a integridade, 
pluralidade, independência e autenticidade da cultura brasileira; VII – pelo 
cumprimento, por parte do Estado, de uma política cultural não 
intervencionista, democrática, estimuladora, que considere todos os 
segmentos sociais, visando à participação de todos na vida cultural; VIII – 
pelo dever do Estado de zelar pela preservação e desenvolvimento da 
língua portuguesa, como bem maior da unidade e integração culturais. 
 

Esta estrutura não foi mantida pela atual Constituição e suas ideias foram 

espalhadas em outros dispositivos, tanto no texto original, como por emendas 

constitucionais mais recentes, como será visto. O primeiro deles, por exemplo, que 

trata da liberdade de criação e divulgação dos bens culturais, foi contemplado no 

artigo 5º da atual Carta. O inciso IX desse dispositivo informa que “é livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença”281. Da mesma forma, o respeito ao 

direito cultural do outro colocado no inciso II do artigo 18 do Anteprojeto é 

contemplado pela liberdade aqui mencionada e pela ausência de censura 

expressamente prevista. Não foge a este preceito o proposto artigo 23 do 

anteprojeto, que previa a “livre circulação e divulgação de obras culturais, 

respeitados os direitos humanos e esta Constituição”282. José Afonso da Silva283 

                                            
279 BRASIL. Constituição (1988). Brasília, 05 out. 1988. 
280 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Comissão da família, da educação, cultura e 
esportes, da ciência e tecnologia e da comunicação: subcomissão da educação, cultura e esportes. 
Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1988, p. 26. 
281 BRASIL. Constituição (1988). Brasília, 05 out. 1988. 
282 Ibidem. 
283 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 98. 
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complementa esta interpretação ao afirmar que a liberdade artística é parte das 

“formas de difusão e manifestação do pensamento, tomando esse termo em sentido 

abrangente dos sentimentos e dos conhecimentos intelectuais conceptuais e 

intuitivos”.  

Outro relevante inciso proposto pelo constituinte (IV) é o que trata da 

responsabilidade de cada cidadão de defender a cultura e denunciar os atos a ela 

contrários. Ele é bastante semelhante ao parágrafo 2º do artigo 22 do 

anteprojeto284, o qual estabelece que “toda pessoa física ou jurídica tem o direito e 

o dever de defender o patrimônio cultural do País, denunciando, conforme a lei, as 

ameaças e crimes contra ele praticados”. Sobre essas questões, o artigo 5º, em 

seu inciso LXXIII da Constituição285 vigente afirma que: 

 
Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência. [sem grifos no original] 
 

Ao garantir o direito de propor ação popular para defesa do patrimônio 

histórico e cultural, a Constituição reconheceu expressamente o direito de cada 

cidadão defender ditos bens – materiais ou imateriais – indicando o instrumento 

próprio para tanto. Além disso, quanto à pena aplicável àqueles que danificarem 

esse patrimônio, o artigo 216, parágrafo 4º286 estipula que “os danos e ameaças ao 

patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei”. Percebe-se que o direito de 

defender está compreendido pela legitimidade de propor a ação popular e o dever 

de proteção recai na possibilidade de ser punido em caso de ameaça ou danos. 

O quinto inciso do artigo 18 do anteprojeto287 trata, em suma, do 

reconhecimento dos múltiplos universos e modos de vida, preservando aquelas que 

formam a sua memória e identidade e o seguinte, inciso sexto, firma o 

“compromisso do Estado de resguardar e defender a integridade, pluralidade, 

independência e autenticidade da cultura brasileira”. Como visto, a proteção do 

patrimônio cultural material e imaterial acaba por contemplar o reconhecimento dos 

                                            
284 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Comissão da família, da educação, cultura e 
esportes, da ciência e tecnologia e da comunicação: subcomissão da educação, cultura e esportes. 
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285 BRASIL. Constituição (1988). Brasília, 05 out. 1988. 
286 Ibidem. 
287 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, op. cit., p. 26. 
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modos de vida como parte do conceito de cultura. O artigo 216 da Constituição 

Federal288 é claro nesse sentido, ao determinar 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, 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. 

 

Esta ideia contempla o já citado pensamento de José Afonso da Silva que 

defende a adoção de um conceito amplo de cultura pela carta constitucional, que 

não engloba apenas objetos, mas todas as expressões formadoras do povo 

brasileiro. Esta noção é tão cara à nossa Constituição que o parágrafo 1º do artigo 

215 também indica que “o Estado protegerá as manifestações das culturas 

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

processo civilizatório nacional”289. Além de conceituar o patrimônio cultural, 

englobando a sua parcela material e imaterial, o constituinte atribuiu ao Estado e 

aos cidadãos, individualmente, o dever de proteger as manifestações da cultura 

popular e dos povos nativos brasileiros, ideias manifestadas nos referidos incisos 

do anteprojeto. Nas palavras de Guilherme Varella290:  

 
O que nasce com essa previsão constitucional não é simplesmente o 
reconhecimento jurídico definitivo da importância das expressões 
intangíveis da cultura, mas também: a consolidação do direito ao 
patrimônio imaterial como direito cultural fundamental; a responsabilidade 
compartilhada entre Estado e sociedade na preservação desse 
patrimônio; e a assimilação, pelo ordenamento jurídico de valores 
oriundos da cultural e que passam a ser imprescindíveis para a efetivação 
da norma, tais como a identidade e a diversidade culturais. 

 

Quanto ao sétimo inciso do artigo 18 do anteprojeto, que trata da instituição 

de uma política cultural não intervencionista, é necessário ir além da constituição 

aprovada em 1988 e estudar a Emenda Constitucional 48 de 2005291. Como situa 

                                            
288 BRASIL. Constituição (1988). Brasília, 05 out. 1988. 
289 Ibidem. 
290 VARELLA, Guilherme. O patrimônio imaterial no plano nacional de cultura. In: SOARES, Inês 
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291 BRASIL. Emenda Constitucional nº 48, de 10 de agosto de 2005. Acrescenta o § 3º ao art. 215 
da Constituição Federal, instituindo o Plano Nacional de Cultura. Brasília, 11 ago. 2005. 
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Lia Calabre292, esta Emenda foi aprovada no âmbito das reformas empreendidas 

pelo então Ministro da Cultura Gilberto Gil, que assumiu a pasta de 2003 a 2008. A 

historiadora esclarece que o Ministro realizou, em 2005, a 1ª Conferência Nacional 

de Cultura, que possibilitou “a instalação de diferentes espaços, de reflexão, debate 

nacional sobre a situação da cultura, avaliando perspectivas, levantando 

possibilidades de avanço e propondo novas formas de atuação”293. Esta iniciativa 

foi uma das etapas de elaboração do Plano Nacional da Cultura, instituído por meio 

de referida Emenda Constitucional, a qual acrescentou um terceiro parágrafo ao 

artigo 215, o qual coloca que294: 

 
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 
visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 
poder público que conduzem à: I – defesa e valorização do patrimônio 
cultural brasileiro; II – produção, promoção e difusão de bens culturais; III 
– formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 
múltiplas dimensões; IV – democratização do acesso aos bens de cultura; 
V – valorização da diversidade étnica e regional. 

 

O primeiro inciso do parágrafo incluído já coloca a defesa e valorização do 

patrimônio cultural brasileiro como objetivo do Plano Nacional de Cultura. A lei a 

que se refere o dispositivo foi sancionada apenas em dezembro de 2010 e será 

analisada no tópico 3.2.1 deste trabalho. Em todo caso, conclui-se que existe no 

cenário legislativo atual uma política nacional de cultura, prevista 

constitucionalmente e instituída por lei, conforme sugerido pelo anteprojeto ainda 

nos anos 1980. 

Continuando a análise comparativa do anteprojeto com a atual Constituição, 

parte-se ao artigo 19 sugerido pela subcomissão, conforme segue295: 

 
Art. 19. A lei estabelecerá prioridades, incentivos e vantagens para a 
cultura nacional, especialmente quanto a: formação e condições de 
trabalho de seus criadores, intérpretes e estudiosos, produção, circulação 
e divulgação das obras e exercício dos direitos de invenção e do autor. 
§1º. O patrimônio e as manifestações da cultura popular, 
principalmente as indígenas e afro-brasileiras, terão a proteção 
especial do Estado contra ações estranhas que violentem a sua 
natureza e autenticidade. § 2º. As entidades culturais e os direitos de 
invenção e de autor, na forma da lei, estão isentos de qualquer imposto 

                                            
292 CALABRE, Lia. O Minc, a gestão Gilberto Gil e os desafios na construção de políticas 
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esportes, da ciência e tecnologia e da comunicação: subcomissão da educação, cultura e esportes. 
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federal, estadual ou municipal. [sem grifos no original] 

 

Vê-se neste artigo a menção à propriedade intelectual no âmbito do fomento 

à cultura nacional. A propriedade intelectual não foi contemplada pela Constituição 

Federal dessa forma, mas por previsão no rol de direitos fundamentais do artigo 5º, 

incisos XXVII, XXVIII e XXIX, sendo os dois primeiros atinentes aos direitos autorais 

e o terceiro aos industriais, como segue296:  

 
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;  
XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, 
à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País; [...]. 
 

Quanto ao parágrafo 2º do artigo 19 do anteprojeto, salienta-se que dita 

isenção fiscal não foi acatada. Também em relação a arrecadação de tributos, o 

artigo 20 que o sucede propôs que297: 

 
A União aplicará, anualmente, nunca menos de dois por cento, e os 
estados, o distrito federal e os municípios, três por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, em atividades de proteção, apoio, estímulo 
e promoção da cultura brasileira, não incluídas nesses percentuais as 
despesas com custeio. 
 

O artigo, que trata de investimento estatal na cultura, vinculando parte da 

receita dos impostos para aplicação na área, não foi incluído na Constituição de 

1988 de forma originária. Em 2003, no texto da Emenda Constitucional 42 de 2003, 

adicionou-se o parágrafo 6º ao artigo 216298: 

 
§6º. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo 
estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita 
tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, 
vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: I – despesas com 
pessoal e encargos sociais; II – serviço da dívida; III – qualquer outra 
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despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações 
apoiados. 
 

Como se nota, o anteprojeto tratava de uma obrigação dos entes federativos 

– como fica claro pela utilização do verbo aplicará – e o dispositivo inserido pela 

Emenda Constitucional 42 contempla uma faculdade aos Estados e ao Distrito 

Federal – excluídos a União e os Municípios. Além disso, enquanto o projeto 

calculou, com base na receita de impostos, dois por cento para a União e três por 

cento para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a Emenda Constitucional 

indicou cinco décimos por cento (0,5%) da receita tributária líquida, ou seja, apenas 

os tributos arrecadados diretamente pelo Estados e Distrito Federal, excluídos os 

repasses constitucionalmente previstos. Com essa comparação, percebe-se que 

houve drástica redução entre o valor proposto pela subcomissão e o dispositivo 

atualmente em vigor nesta Constituição Federal.  

Prosseguindo a análise, o artigo 21 do anteprojeto trata da obrigação do 

Estado de “organizar, manter e apoiar o funcionamento de bibliotecas, arquivos, 

museus, centros de arte e de estudos e casas de cultura, integradas ou abertas aos 

sistemas de ensino e às comunidades”299. Este dispositivo não encontra referência 

na constituição em vigor, tendo sido objeto da legislação infraconstitucional, como 

será visto no tópico seguinte. 

O artigo 22, cujo parágrafo 2º foi aqui analisado sob a ótica da ação popular, 

trouxe importante contribuição à redação do artigo 216300 e, consequentemente, à 

compreensão do conceito de patrimônio cultural. Seu caput afirma que301: 

 
O Poder Público promoverá e incentivará a preservação de sítios, 
edificações, objetos, documentos e outros bens de valor cultural – 
arqueológico, histórico, científico, artístico, ecológico e paisagístico – 
através do seu inventário sistemático, vigilância, tombamento, aquisição e 
outras ações de acautelamento e proteção. 
 

O dispositivo tratou, portanto, de enumerar os bens culturais a serem objeto 

de especial proteção do Estado, além de indicar os meios pelos quais tal proteção 

seria exercida. O caput do artigo 216 já foi aqui transcrito como base para análise 

do conceito de patrimônio cultural e, portanto, aprofunda-se agora na questão dos 
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instrumentos de proteção. Os parágrafos 1º, 2º, 3º e 5º de tal artigo da Constituição 

tratam deste tema302: 

 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem. 
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de 
bens e valores culturais.  
[...] 
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos. 
 

Os meios previstos pelo anteprojeto foram reproduzidos pela Constituição 

em vigor, sendo apenas o termo “aquisição” trocado por “desapropriação”. Nota-se 

também a utilização das expressões “acautelamento e proteção” nos dois textos, 

que se refere às primeiras ideias de tratamento do patrimônio cultural de forma mais 

abrangente, incluindo o imaterial. Da mesma maneira, os inventários também se 

aplicam à salvaguarda do patrimônio imaterial, como visto. O parágrafo 1º do artigo 

22 do anteprojeto sugeria, inclusive, que “os bens próprios, sob administração ou 

tombados pelo Poder Público receberão anualmente recursos financeiros, através 

de lei orçamentária, destinados à sua conservação, manutenção e permanência de 

seu valor e interesse cultural”303. Em relação a isso, como foi analisado nos 

documentos internacionais sobre o assunto, nota-se a obrigação de o ente público 

interferir diretamente na manutenção de bens do patrimônio cultural, ainda que de 

propriedade privada – como pode ser o caso daqueles tombados pelo Poder 

Público, como previa a sugestão constituinte que não foi acatada pelo texto final.  

O parágrafo 2º, por sua vez, apenas atribui a competência da administração 

pública de gerir referidos documentos e o 3º dos incentivos para a produção e 

conhecimento de valores culturais – sendo os dois a serem estudados no âmbito 

da legislação infraconstitucional, como indicado. Por fim, preocupou-se o 

constituinte em tombar documentos e locais referentes aos quilombos, o que 

demonstra a participação ativa de entidades afro-brasileiras na elaboração desta 

constituição, como já indicado. 
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Outra questão que chama atenção na análise do dispositivo é a utilização da 

expressão “Poder Público”, que em outros artigos enumerou os entes federativos 

ou limitou a alguns deles. A questão é elucidada pelos dispositivos que tratam da 

competência de cada uma das esferas, sendo que o artigo 24 da Constituição 

Federal304 afirma que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: [...] VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, 

artístico, turístico e paisagístico” e o artigo 30305 que “compete aos Municípios: [...] 

IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual”. Isso demonstra que, enquanto 

a legislação sobre o tema cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal, de forma 

concorrente, a efetiva execução das ações de proteção cabe ao Município. 

Portanto, a expressão Poder Público utilizada no artigo 216 deve ser interpretada 

dessa forma. 

Por fim, encerrando a análise dos dispositivos constitucionais referentes à 

cultura, trata-se do artigo 216-A, incluído pela Emenda Constitucional 71 de 

2012306. Pela leitura da justificativa do projeto de emenda à Constituição, entende-

se pelo seu caráter complementar à Emenda Constitucional 48 de 2005, já 

estudada, e objetiva307: 

 
Pensar as políticas culturais como estratégias voltadas ao 
desenvolvimento cultural e econômico do País, para a garantia do direito 
de acesso aos bens culturais como prerrogativa essencial da população 
na construção da cidadania e para a defesa da diversidade cultural e das 
identidades culturais locais frente a globalização.  
 

O seu texto trata de enumerar os doze princípios que norteiam o Sistema 

Nacional de Cultura – tal como diversidade das expressões culturais e fomento à 

produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais – além de indicar 

os nove componentes da estrutura do Sistema Nacional de Cultura. Como 

demonstrado, há menção aos bens culturais, mas não ao patrimônio cultural. Da 

mesma forma que a Política Nacional de Cultura, o Sistema aqui referido necessita 

de legislação infraconstitucional para regulamentá-lo e, portanto, será melhor 
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estudado no próximo tópico deste capítulo.  

Ficou claro pelo estudo dos dispositivos relacionados à cultura e ao 

patrimônio cultural na Constituição Federal que – por se tratar de um texto mais 

extenso – muitos são os artigos relevantes ao tema. Também é interessante notar 

como o legislador constituinte, no âmbito da subcomissão de educação, cultura e 

esportes, entendeu pela inclusão de artigos relativos à propriedade intelectual como 

parte dos direitos culturais – estrutura que não foi mantida pela Constituição 

vigente, que preferiu repetir o que já vinha sendo feito nos diplomas anteriores, 

enumerando-os junto ao rol de direitos fundamentais.  

Vislumbrados os vínculos entre cultura e propriedade intelectual nos 

diplomas constitucionais brasileiros, fica claro o objeto constitucional deste estudo. 

Não se encontrou aqui qualquer razão para se considerar inconstitucional o 

entendimento da proteção ao patrimônio cultural e as formas de direitos 

intelectuais. Com isso, este estudo volta-se à pesquisa e à análise da legislação 

infraconstitucional.  

 

3.2. Institutos de proteção ao patrimônio cultural no direito brasileiro 

 

Neste tópico, busca-se compreender como os dispositivos constitucionais 

nortearam a formação da legislação infraconstitucional federal, estadual e 

municipal, detalhando alguns exemplos de manifestação da preocupação do 

legislador com a proteção ao patrimônio cultural, especialmente o imaterial. Para 

tanto, pretende-se analisar quais os institutos utilizados pelos entes públicos para 

promover a sua salvaguarda e quais os seus efeitos jurídicos para tanto.  

 

3.2.1. Legislação infraconstitucional atinente à proteção do patrimônio cultural 

 

O objetivo deste ponto é compreender como as colocações constitucionais 

se refletem na legislação infraconstitucional atinente ao patrimônio cultural, 

especialmente o imaterial. Para tanto, busca-se não apenas as leis ordinárias, mas 

também decretos e portarias emitidas por autoridades competentes na área. 

No Brasil, a União atua na proteção ao patrimônio cultural por meio de uma 

autarquia federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

Sua criação se deu em 1937, no Governo Vargas, por meio de lei que tratou da 
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organização do Ministério da Educação e da Saúde – à época, as questões 

culturais eram tratadas pelo Ministério da Educação. O artigo 46 da Lei nº 378308 

estabeleceu que: 

 
Fica creado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com a 
finalidade de promover, em todo o Paiz e de modo permanente, o 
tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do 
patrimônio histórico e artístico nacional. 
 

Nesta mesma lei, extinguiu-se o Conselho Nacional de Bellas Artes, sendo 

que as funções a ele atribuídas vieram a ser exercidas pelo SPHAN. Como se vê, 

o nome da autarquia mudou ao longo do tempo e Lucieni de Menezes Simão309 

explica este contexto:  

 
Em mais de setenta anos de atuação, o Iphan passou por uma série de 
reorganizações administrativas, refletidas em seu nome. A Lei 378, de 
13/01/1937, criou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN), e o Decreto-Lei 25, de 30/11/1937, organizou a proteção do 
patrimônio histórico e artístico nacional. Em 1946, o SPHAN passou a ser 
denominado Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(DPHAN). Em 1970, tornou-se Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), como órgão autônomo da estrutura administrativa. 
Posteriormente, foi estruturado como Secretaria vinculada à Fundação 
Pró-Memória, retomando o antigo nome de Instituto na década de 1990. 
 

À criação do SPHAN seguiu-se, no mesmo ano, a edição do Decreto-lei 

nº 25, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e está 

vigente até hoje. Por este instrumento310, 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. 
 

Nota-se que, seguindo prática da época, não há previsão de patrimônio 

cultural imaterial, sendo que o Decreto-lei em questão reflete ainda a ideia do dito 

“patrimônio de pedra e cal”. Em todo caso, uma breve análise deste diploma 

normativo faz-se necessária em razão das consequências ao direito de propriedade 

                                            
308 BRASIL. Lei nº 378 de 13 de janeiro de 1937. Dá nova organização ao Ministério da Educação e 
Saúde Pública. Rio de Janeiro, 15 jan. 1937. 
309 SIMÃO, Lucieni de Menezes. Elos do patrimônio: Luiz de Castro Faria e a preservação dos 
monumentos arqueológicos no Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi: Ciências 
Humanas, Belém, v. 3, n. 4, p.421-435, set. 2009. 
310 BRASIL. Decreto-lei nº 25 de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional. Rio de Janeiro, 6 dez. 1937. 
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que dispõe em relação aos bens tombados. Sobre isso, Miguel Reale311 explica em 

parecer que: 

 
Na realidade, nunca será demais salientar que no tombamento de bens 
culturais, tomado este termo no seu sentido lato, estão em jogo valores 
distintos e, às vezes, contrapostos, ambos merecedores de igual respeito 
por parte do poder público: de um lado, há o interesse, ou, por melhor 
dizer, o poder-dever do Estado de salvaguardar os bens que constituem a 
“memória nacional”, preservando-os e enriquecendo-os, sem quebra de 
sua configuração originária; e, de outro, os direitos dos indivíduos ou das 
pessoas jurídicas que venham a ser privadas, sem indenização prévia, da 
livre disponibilidade de um bem móvel ou imóvel, o qual, uma vez 
tombado, tem seu uso limitado por normas imperativas, cuja vigência 
importa em significativa restrição ao direito de propriedade que a 
Constituição assegura. 
 

O autor resume neste parágrafo parte da problemática do tombamento 

influencia o direito de propriedade. No caso dos bens materiais, objeto do estudo 

de Miguel Reale, há limitação ao direito de propriedade sem referente indenização. 

Inclusive, em relação a isso, salienta-se que o citado Decreto-lei nº 25 enumera 

algumas de tais restrições, incluindo obstáculos à sua alienação, impossibilidade 

de exportação, destruição, demolição e mutilação da coisa. A própria vizinhança do 

bem é afetada, visto que fica vedada qualquer construção que impeça ou reduza a 

visibilidade do objeto tombado. 

Ao mesmo tempo, embora não caracterize indenização, o Decreto-lei prevê, 

em seu artigo 19312, a possibilidade de o proprietário do bem tombado que não 

dispuser de recursos para realizar as obras necessárias de conservação e 

reparação, notificar o SPHAN de tal necessidade. Nesses casos, avalia-se a 

possiblidade de a administração pública realizar as obras. Portanto, ainda que o 

tombamento não seja indenizado, há financiamento de obras necessárias à sua 

preservação. 

Sobre a necessidade de indenização ao proprietário em razão do 

tombamento de seu bem, salienta-se também parecer de Adroaldo Mesquita da 

Costa313, então Consultor-Geral da República, quem entendeu que “se o 

tombamento importa no esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade, o 

Estado deve pagar a indenização correspondente ao seu valor, como ocorre na 

                                            
311 REALE, Miguel. Tombamento e preservação do patrimônio artístico e cultural: Parecer. Revista 
de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 261, p.255-266, set. 2012. 
312 BRASIL. Decreto-lei nº 25 de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional. Rio de Janeiro, 6 dez. 1937. 
313 COSTA, Adroaldo Mesquita. Patrimônio histórico e artístico nacional – tombamento – 
desapropriação: Processo P.R. nº 22.473-64. Brasília, 4 de maio de 1965.  



108 
 

desapropriação por utilidade pública”.  

A ausência de indenização e a parcial indisponibilidade dos bens trouxe 

diversas insatisfações dos proprietários de patrimônio tombado e, quatro anos 

depois, o presidente Getúlio Vargas editou o Decreto-lei nº 3.866314 que, em seu 

artigo único, dispõe que o próprio Presidente da República poderá determinar que 

seja cancelado o tombamento feito pelo SPHAN. A medida está ainda em vigor e 

possibilita que o Presidente da República tenha a palavra final sobre o tombamento 

de determinado patrimônio cultural material.  

Em relação ao patrimônio imaterial, ressalta-se que apesar de a primeira 

legislação brasileira sobre o assunto datar dos anos 2000, em 1951 foi realizado no 

Rio de Janeiro o 1º Congresso Brasileiro de Folclore, que elaborou uma carta sobre 

o tema. Segundo o documento315: 

 
Constituem o fato folclórico as maneiras de pensar, sentir e agir de um 
povo, preservado pela tradição popular e pela imitação e que não sejam 
diretamente influenciadas pelos círculos eruditos e instituições que se 
dedicam ou à renovação e conservação do patrimônio científico e artístico 
humano ou à fixação de uma orientação religiosa e filosófica. 
 

Como se vê, a concepção de folclore emanada nos Anais é eminentemente 

imaterial, representada pelo “pensar, sentir e agir”. O trecho também, além de 

conceituar o folclore, esclarece que o fato folclórico deve ser preservado pela 

tradição popular, sem influência das instituições que se dedicam à conservação do 

patrimônio humano. A questão é aprofundada no artigo VIII, item 1316, conforme 

segue: 

O Congresso protesta contra as alterações e deturpações notórias em 
temas folclóricos musicais. Neste sentido formula respeitoso apelo às 
autoridades judiciais do país para que, nas ações de direito autoral, em 
que se alegue inspiração no folclore, sejam ouvidos peritos de 
reconhecida competência em assuntos folclóricos. 
 

Chama a atenção a preocupação contra as influências, especialmente da 

música, mas o sentido de folclore nos anos 1950 não é mesmo que se tem hoje. 

Marcos Napolitano317 explica que o período nacionalista favoreceu o surgimento de 

uma era “folclorista”, em que se buscava a manifestação genuinamente brasileira. 

                                            
314 BRASIL. Decreto-lei nº 3.866 de 29 de novembro de 1941. Dispõe sobre o tombamento de bens 
no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, 31 dez. 1941.  
315 CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE, 1, 1951, Rio de Janeiro. Anais do I Congresso 
Brasileiro de Folclore. Rio de Janeiro, 1951. 
316 Ibidem. 
317 NAPOLITANO, Marcos. A Música Brasileira na década de 1950. Revista USP, São Paulo, n. 87, 
p. 56-73, set. 2010. 
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Esse contexto ajuda a compreender a carta do Congresso do Folclore que, 

inclusive, sugeria a inclusão de especialistas em folclore nas rádios brasileiras. 

O Congresso Brasileiro de Folclore318, portanto, realizado no âmbito de um 

País que vivia uma era nacionalista e que buscava encontrar uma identidade 

própria, inaugurou algumas discussões sobre a proteção ao patrimônio cultural 

imaterial. Entre elas, destaca-se o dever de salvaguarda das obras, diminuindo a 

influência das instituições eruditas.  

Seguindo cronologicamente, as obras folclóricas foram objeto de breve 

abordagem na Lei nº 5.988 de 1973319, mais de vinte anos após referido congresso, 

a qual considerava que “além das obras em relação às quais decorreu o prazo de 

proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: [...] II – as de 

autor desconhecido, transmitidas pela tradição oral; [...]”. A lei, portanto, não as 

incluiu em um tipo especial de proteção, mas as contemplou no rol das obras em 

domínio público, avançando em relação ao Código Civil de 1916, que não as 

mencionava.  

Alguns dias depois, foi aprovado o Estatuto do Índio, a Lei nº 6.001 de 1973. 

Sobre o momento de aprovação desta lei, Christian Teofilo da Silva e Patricia 

Lorenzoni320 explicam que: 

 
Considerando a Lei 6.001, as culturas indígenas são para ser 
preservadas. Porém, o índio, mesmo após séculos de história de 
colonização, continua sendo tratado como por definição fora da nação. 
Portanto, deve-se também notar a perspectiva integracionista destinada à 
“proteção” dos índios. Os “índios” são compreendidos como 
representantes de um estado transitório, um estágio do gradiente evolutivo 
e de alteridade concebido pelo positivismo. Esse modo de apreensão da 
diferença cultural dos índios encontra uma nova formulação no Estatuto 
do Índio, assinado no governo militar de Médici em 1973, período em que 
coincide, paradoxalmente, o ápice da violência estatal contra a sociedade 
civil e a atuação de movimentos indígenas e indigenistas da sociedade 
civil no Brasil. 
 

As palavras dos autores refletem o cenário já indicado no tópico anterior, da 

política integracionista adotada no Brasil à época. Quanto à questão da proteção 

da cultura indígena colocada pelos autores, salienta-se alguns dispositivos. O artigo 

                                            
318 CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE, 1, 1951, Rio de Janeiro. Anais do I Congresso 
Brasileiro de Folclore. Rio de Janeiro, 1951. 
319 BRASIL. Lei nº 5.988 de 14 de dezembro de 1973. Regula os direitos autorais e dá outras 
providências. Brasília, 18 dez. 1973.  
320 SILVA, Christhian Teofilo; LORENZONI, Patricia. A moldura positivista do indigenismo: a 
propósito do Estatuto do Índio para a proteção de povos indígenas no Brasil. Série Ceppac, n. 40, 
Brasília: CEPPAC/UnB, 2012, p. 13.  
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43 afirma que “é assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades 

indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão” e o 53 que “o artesanato 

e as indústrias rurais serão estimulados, no sentido de elevar o padrão de vida do 

índio com a conveniente adaptação às condições técnicas modernas” 321. Também 

foi tipificado o crime de “escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição 

culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de qualquer modo, a sua prática”322, 

nos termos do artigo 58, I. Percebe-se neste último a primeira ideia de apropriação 

indevida de artigos culturais. Além disso, há um reconhecimento do patrimônio 

cultural indígena, indicando, inclusive, a possibilidade de este ser um meio de 

elevação do seu padrão de vida. Como será visto mais adiante, o Iphan entende 

que – embora pouco abrangente – este é um mecanismo de proteção à arte 

tradicional indígena.  

Em 1991, quase vinte anos após a aprovação do Estatuto do Índio, foi 

proposto por Aloizio Mercadante um Estatuto das Sociedades Indígenas (Projeto 

de Lei nº 2.057/1991). O projeto ainda não avançou, mas traz em seu texto algumas 

novidades em relação a seu antecessor. Nos termos do artigo 15, inciso IV, 

“integram o patrimônio indígena, além de outros bens e direitos que sejam 

atribuídos aos povos ou comunidades indígenas: [...] IV – o direito autoral, e sobre 

obras artísticas de criação das próprias comunidades ou povos indígenas, incluídos 

os direitos de imagem; [...]”323. Trata-se de norma nova, que tenta contemplar parte 

das recomendações feitas pela OMPI no fim da década de 1980 – como visto no 

capítulo 2. Porém, Rodrigo Vieira Costa e Frederico Augusto Barbosa da Silva324 

criticam as iniciativas aparentemente inovadoras: 

 
Em relação ao Estatuto das Sociedade Indígenas, o dossiê antecipa a 
previsão da garantia de um direito autoral coletiva e a proteção de 
conhecimentos tradicionais. Porém, em sua redação original, a lei nada 
mais faz que adaptar mecanismos de propriedade industrial e do direito 
de autor já existentes à realidade indígena, menosprezando insuficiências 
e inadequabilidades desses instrumentos às expressões e aos modos de 
saber-fazer tradicionais. 

                                            
321 BRASIL. Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o Estatuto do Índio. Brasília, 
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322 Ibidem. 
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A crítica é válida, pois a lei não tratou de endereçar como estes direitos 

seriam concedidos no modelo jurídico de propriedade intelectual vigente hoje. A 

simples menção à sua proteção não parece afastar todas as dúvidas que daí 

surgem, como a definição de domínio público e obra coletiva, que conflitam com 

estipulado. Além disso, a salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial pela 

propriedade intelectual parte da premissa de um bem cultural estático, que não é o 

caso. 

Já após a redemocratização, refletindo as Recomendações da UNESCO e 

realizando uma releitura da carta do I Congresso de Folclore Brasileiro, a Comissão 

Nacional de Folclore elaborou, em 1995, a Carta do Folclore Brasileiro325. Segundo 

este documento, folclore é: 

 
O conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas 
tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de sua 
identidade social. Constituem-se fatores de identificação da manifestação 
folclórica: aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, 
funcionalidade. Ressaltamos que entendemos folclore e cultura popular 
como equivalentes, em sintonia com o que preconiza a UNESCO. A 
expressão cultura popular manter-se-á no singular, embora entendendo-
se que existem tantas culturas quantos sejam os grupos que as produzem 
em contextos naturais e econômicos específicos. 
 

Nota-se a grande diferença em relação ao conceito de 1951, ao equiparar 

folclore e cultura popular e confirmar os entendimentos da Unesco sobre o assunto, 

a qual havia publicado a Recomendação de Paris sobre a salvaguarda da cultura 

tradicional e popular em 1989. Percebe-se ainda a compreensão de que não há 

uma cultura brasileira única – como desejava o espírito nacionalista dos anos 1950 

– ao reconhecer no conceito que há tantas quantos forem os grupos que as 

produzam. A carta também inovou ao recomendar questões relativas ao direito 

autoral. Em seu Capítulo IV, o documento estabelece que: 

 
1. Recomenda-se adotar providências adequadas à defesa do patrimônio 
musical folclórico, particularmente no caso das melodias de domínio 
público, dos folhetos de cordel, impedindo a apropriação dos mesmos por 
terceiros, realizando-se o procedimento de registro em órgãos 
competentes. [...] 4. Zelar pelo direito dos artesãos e artistas populares de 
livremente estipularem o valor de suas obras e do mesmo modo zelar e 
respeitar o direito de imagem que lhes deve ser conferido. 

 

A Comissão indica a necessidade de mecanismos para impedir a 
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apropriação das obras por terceiros – especialmente em relação às canções – e 

salienta o problema específico dos artesãos. Ao estabelecer que os artesãos 

devem estipular o valor de suas obras e zelar pelo direito de imagem, entende-se 

pela necessidade de valorização das obras, as quais podem incluir artigos de 

vestuário e estamparia. 

Seguindo este entendimento, em 1998 foram publicadas duas leis que 

tratam da matéria: a Lei nº 9.610326 e a Lei nº 9.649327. A primeira delas, também 

conhecida como Lei de Direitos Autorais, atualmente em vigor, dispõe em seu artigo 

45 que: 

 
Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos 
direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: [...] II – as de autor 
desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e 
tradicionais. 
 

Nota-se um avanço em relação ao artigo da lei anterior, que dispunha 

apenas das obras de autor desconhecido transmitidas pela tradição oral. Mais 

abrangente, esse artigo reflete também as colocações da Constituição de 1998, 

embora não fique claro o que a “ressalva à proteção legal” significa no âmbito legal 

– que será melhor explorado no próximo capítulo. 

A segunda lei citada – Lei nº 9.649 – estabelece as competências do 

Ministério da Cultura, incluindo a “proteção do patrimônio histórico e cultural” (artigo 

14, IV, b). Após a separação do Ministério da Cultura do Ministério da Educação – 

ocorrida em 1985 –, a lei estabelece a proteção ao patrimônio cultural e não exclui 

o patrimônio imaterial, preparando o cenário legislativo para os avanços que viriam.  

Em 2000, o então presidente Fernando Henrique Cardoso publicou o 

Decreto nº 3.551/2000328. A trajetória de formação deste Decreto demonstra a 

íntima relação entre o instituto do patrimônio cultural imaterial e a propriedade 

intelectual. Como bem relatam Rodrigo Vieira Costa e Frederico Augusto Barbosa 

da Silva329, a viola-de-cocho ocupou papel central no desenvolvimento da norma. 
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administrativos do Iphan sobre os direitos culturais. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; PRAGMÁCIO, 



113 
 

Em meados dos anos 1990, foi requerido perante o INPI um registro de marca mista 

com a expressão nominativa “viola-de-cocho”, o que causou indignação de parcela 

da sociedade civil dos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que 

entenderam como um uso indevido de sua tradição. Associações se mobilizaram e 

conseguiram obter o tombamento – instrumento disponível à época, ainda que não 

apropriado – dos saberes relacionados à confecção da viola-de-cocho nas duas 

unidades federativas, após a negativa do Iphan em razão da inexistência de medida 

jurídica cabível. Paralelamente, opuseram-se à marca que, em decisão final, foi 

registrada com apostila indicando não haver direito ao uso exclusivo do elemento 

nominativo. Em síntese, nas palavras dos autores aqui citados330: 

 
O requerimento na esfera federal deu-se como estratégia de grupos 
sociais tradicionais, músicos e dançarinos dos estilos para obter proteção 
de seus direitos coletivos sobre o saber-fazer, diante de um pedido de 
registro de marca no INPI no ano de 1996 por um etnomusicólogo. [...] A 
mobilização social contra o uso exclusivo individualizado de marca que 
alcançava o nominativo viola-de-cocho dispôs de estratégias jurídicas 
através do instrumento de proteção do patrimônio cultural até então 
disponível, o tombamento, e acelerou as tratativas do Iphan para se 
pensar a criação do que viria a ser o Registro do PCI.  
 

Voltando ao texto final do Decreto, observa-se que, apesar de suas 

motivações fortemente ligadas aos institutos da propriedade intelectual, não é esta 

a ideia da norma. Nos termos do artigo 1º331, “fica instituído o Registro de Bens 

Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro”. Este 

registro cria quatro livros distintos, sendo o primeiro para inventariar os Saberes, 

“onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 

comunidades”; o segundo para as Celebrações, no qual “serão inscritos rituais e 

festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 

entretenimento e de outras práticas da vida social”; o terceiro é destinado às 

Formas de Expressão, “onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, 

plásticas, cênicas e lúdicas”; e, por fim, o quarto livro é aberto aos Lugares, em que 

“serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se 

concentram e reproduzem práticas culturais coletivas”332. 
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Em relação ao objeto deste estudo, entende-se que os trajes podem ser 

inscritos no livro de registro das Formas de Expressão, visto que inclui as 

manifestações plásticas. Porém, como observado da prática de outros países – 

especialmente os europeus – a descrições das Celebrações, realizadas no 

segundo livro, podem incluir a menção à forma de se vestir. Em todo caso, o 

Decreto prevê também, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, que outros livros poderão 

ser abertos, caso se entenda que aquilo que se pretende registrar não se enquadra 

em tais previsões. É um rol não-taxativo, portanto.  

Não há ainda registros exclusivos de vestimentas nos livros do patrimônio 

cultural imaterial, mas diversos registros, como Frevo, Maracatu e Samba de Roda 

do Recôncavo Baiano, descrevem o traje como parte relevante da forma de 

expressão cultural. Já no livro das Celebrações, destaca-se o registro do Bumba-

meu-boi, que é bastante ilustrativo no que tange aos trajes333: 

 
Entre as personagens, destacam-se os rajados, vaqueiros campeadores 
e tapuias. As vestimentas são variadas e permitem identificar 
individualmente as personagens. Os rajados usam um maracá e vestem 
saiote e gola adornados pelos luxuosos bordados, que expressam motivos 
de fauna, flora ou elementos religiosos, entre outros. Um adorno 
característico são os volumosos chapéus, cuja armação lembra um 
cogumelo, recobertos de numerosas fitas multicoloridas que declinam até 
a altura do tornozelo e têm uma pequena pala frontal bordada com motivos 
variados. [...]. As índias, mais conhecidas como tapuias, utilizam um 
adereço na cabeça, semelhante a uma coroa ou cocar, onde é fixada uma 
peruca feita de ráfia ou nylon. Vestem saiote de tecido desfiado, ráfia ou 
fios de lã, bustiê e, às vezes, meia-calça longa feita de crochê. 
 

Como se vê, a forma de se vestir define papéis relevantes na celebração e, 

no dossiê, indica-se também que diferentes grupos se diferenciam entre si pela 

forma de utilizar determinados adereços. A presença da descrição detalhada dos 

trajes utilizados no festejo lembra, inclusive, aquele utilizado no registro da Dança 

das Virgens, em Portugal, conforme indicado no item 2.2.2.1 deste trabalho. Porém, 

o registro não explicita o direito de determinada comunidade dispor ou utilizar os 

trajes, como aconteceu no caso português. 

Sobre essas diferenças, Maria Cecília Londres Fonseca334, em estudo que 

                                            
cultural imaterial para reconhecimento de direitos intelectuais coletivos: o que dizem os processos 
administrativos do Iphan sobre os direitos culturais. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; PRAGMÁCIO, 
Mário. Tutela jurídica e política de preservação do patrimônio cultural imaterial. Salvador: 
Juspodivm, 2018. p. 343-402. 
333 NUNES, Izaurina Maria de Azevedo (Org.). Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão: 
dossiê do registro. São Luís: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2011. 
334 FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio imaterial em processo: uma leitura dos bens 
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analisa os registros realizados até julho de 2017, explica que, em síntese, “trata-se 

de bens cuja origem dificilmente pode ser atribuída a um determinado momento 

histórico ou à iniciativa de indivíduos específicos. Sua produção é, portanto, coletiva 

e plural”. Essa característica é fundamental para compreender as dificuldades de 

se aplicar institutos prontos de propriedade intelectual, como será melhor explorado 

no próximo capítulo. 

Pelo decreto brasileiro, os registros de patrimônio cultural imaterial 

realizados não são, necessariamente, permanentes. Nos termos do artigo 7º do 

Decreto nº 3.551335, “o Iphan fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo 

menos a cada dez anos, e a encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural para decidir sobre a revalidação do título de ‘Patrimônio Cultural do Brasil’”. 

Caso a renovação seja negada, o registro será mantido apenas como referência 

cultural de seu tempo. Maria Cecília Londres336 também tece comentários a 

respeito dessa renovação: 

 
Dadas as características mencionadas, portanto, noções como 
“autenticidade” e “originalidade” não são pertinentes na avaliação do valor 
desses bens, uma vez que esses constituem manifestações em constante 
processo de adaptação, necessário à sua continuidade. Essa 
constatação, aliás, justifica a exigência de revalidação periódica, por parte 
do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, do título de “Patrimônio 
Cultural do Brasil” concedido ao bem registrado (art. 7º do Decreto 
3.551/2000), decisão que implica numa atualização de informações e 
avaliação quanto à pertinência da manutenção do título. 
 

O trecho é relevante ao ressaltar o constante processo de adaptação, 

questão central quando se refere aos trajes tradicionais e à moda sazonal. Além 

disso, demonstra a necessidade de o patrimônio cultural imaterial refletir as práticas 

atuais, sendo que os arquivos para fins históricos serão mantidos com ou sem o 

título. 

Assim, já tendo registros realizados, o Brasil firmou a Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003, a qual foi incorporada ao 

                                            
inscritos nos livros de registro do Iphan. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; PRAGMÁCIO, Mário. 
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335 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 
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inscritos nos livros de registro do Iphan. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; PRAGMÁCIO, Mário. 
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ordenamento nacional em 2006, por meio do Decreto nº 5.753337. Tal qual indicado 

no capítulo 2, esta Convenção iniciou um novo momento de valorização e 

reconhecimento do patrimônio cultural imaterial, especialmente pela demanda de 

países em desenvolvimento e com histórico de colonização europeia, como a 

Bolívia e o Brasil. Assim como se verificou no caso boliviano, a preocupação com 

o tema no Brasil antecedeu a assinatura e ratificação desta convenção da Unesco. 

Da mesma forma, o Brasil ratificou a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais, por meio do Decreto nº 6.177 de 2007. 

Além disso, no mesmo lapso temporal, a Fundação Nacional do Índio 

(Funai), com base na Constituição Federal, no Estatuto do Índio, na Lei nº 9.610 e 

na Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos 

Indígenas e Tribais, referenciada no capítulo 2, publicou a Portaria nº 177338, a qual 

“regulamenta o procedimento administrativo de autorização pela Funai de entrada 

de pessoas em terras indígenas interessadas no uso, aquisição ou cessão de 

direitos autorais e de direitos de imagem indígenas”. A norma busca interpretar 

certos conceitos já abordados neste tópico, como a proteção legal, por meio da 

propriedade intelectual, ao patrimônio cultural imaterial, nesse caso aquele de 

tradição indígena. Os primeiros artigos do documento tratam dos direitos autorais 

dos povos indígenas, das negociações em relação a suas obras e das formas de 

utilização destas. O artigo segundo é bastante ilustrativo: 

 
Art. 2º Direitos autorais dos povos indígenas são os direitos morais e 
patrimoniais sobre as manifestações, reproduções e criações estéticas, 
artísticas, literárias e científicas; e sobre as interpretações, grafismos e 
fonogramas de caráter coletivo ou individual, material e imaterial 
indígenas. § 1º. O autor da obra, no caso de direito individual indígena, ou 
a coletividade, no caso de direito coletivo, detêm a titularidade do direito 
autoral e decidem sobre a utilização de sua obra, de protegê-la contra 
abusos de terceiros, e de ser sempre reconhecido como criador. § 2º. Os 
direitos patrimoniais sobre as criações artísticas referem-se ao uso 
econômico das mesmas, podendo ser cedidos ou autorizados 
gratuitamente, ou mediante remuneração, ou outras condicionantes, de 
acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. § 3º. Os direitos 
morais sobre as criações artísticas são inalienáveis, irrenunciáveis e 
subsistem independentemente dos direitos patrimoniais. 
 

                                            
337 BRASIL. Decreto nº 5.753, de 12 de abril de 2006. Promulga a Convenção para a Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada em Paris, em 17 de outubro de 2003, e assinada em 3 de 
novembro de 2003. Diário Oficial da União. Brasília, 13 abr. 2006. 
338 FUNAI. Portaria nº 177, de 16 de fevereiro de 2006. Regulamenta o procedimento administrativo 
de autorização pela FUNAI de entrada de pessoas em terras indígenas interessadas no uso, 
aquisição e ou cessão de direitos autorais e de direitos de imagem indígenas. Brasília, 16 fev. 2006. 
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É interessante notar que a Portaria da Funai reconhece a existência de 

direitos autorais sobre as criações indígenas, as quais podem se dar de forma 

individual ou coletiva e, para tanto, ratifica a aplicação da Lei nº 9.610 a essas 

obras. Cumpre salientar também que a Portaria não trata de obras pertencentes ao 

patrimônio cultural, mas de obras feitas por indígenas. Na visão da Funai, a criação 

indígena, ainda que baseada na tradição da sua tribo, é originária e possuidora de 

direitos autorais. A norma, portanto, entende que a constante evolução e 

interpretação das obras pelos indivíduos é suficiente para constituir uma obra 

protegida. 

A questão começa a se mostrar mais complexa em relação às obras 

coletivas, visto que a sua utilização depende da “celebração de contrato civil entre 

o titular ou representante dos titulares do direito autoral coletivo e os demais 

interessados”339. Como visto no caso das Alpargatas340, a definição de quem seria 

o titular com capacidade para firmar este contrato pode ser complicada. Na tentativa 

de garantir maior proteção aos índios, a norma dispõe que a Funai participará das 

negociações dos contratos de direitos autorais, mas serão considerados válidos341: 

 
Os contratos firmados entre as comunidades envolvidas, ou seus 
representantes e os terceiros interessados, independentemente de prévia 
autorização da Fundação Nacional do Índio, quando tiverem consciência 
e conhecimentos plenos dos atos praticados e da extensão de seus 
efeitos, e desde que não lhes sejam prejudiciais. 
 

A Fundação admite que certas comunidades têm capacidade suficiente para 

negociarem e firmarem seus próprios contratos, sendo que nesses casos não 

haverá a necessidade de sua intermediação. Por fim, cumpre esclarecer que – 

exceto no caso das comunidades de pouco ou recente contato, quando será 

destinada à Renda do Patrimônio Indígena –, a soma obtida por meio da exploração 

das obras caberá aos titulares do direito, inclusive à coletividade. Em relação à essa 

Portaria da Funai, vislumbra-se o reconhecimento de direitos próprios da 

propriedade intelectual às obras desenvolvidas por eles, mas não esclarece se tais 

obras poderiam ser consideradas obras do patrimônio cultural – como o exemplo 

                                            
339 FUNAI. Portaria nº 177, de 16 de fevereiro de 2006. Regulamenta o procedimento administrativo 
de autorização pela FUNAI de entrada de pessoas em terras indígenas interessadas no uso, 
aquisição e ou cessão de direitos autorais e de direitos de imagem indígenas. Brasília, 16 fev. 2006. 
340 GARONE, Taís; JUNQUEIRA, Pedro. Patrimônio Cultural, patrimônio de quem? Apropriação e 
uso indevido de Bens Culturais Imateriais. In: Reunião Brasileira de Antropologia, 30. 2016, João 
Pessoa. Anais RBA, 2016. p. 7. 
341 FUNAI, op. cit. 
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da pintura citada no caso Alpargatas – ou até mesmo obras derivadas, em que o 

autor se baseia nas tradições artísticas para desenvolver sua nova arte.  

Demonstrando ainda mais preocupação legislativa com o assunto, a Lei 

nº 12.343 de 2010342 – a mais recente aqui citada – institui o Plano Nacional de 

Cultura, previsto pela Emenda Constitucional nº 48, na forma descrita neste 

trabalho anteriormente. Sobre o contexto da lei, Guilherme Varella343 explica que: 

 
No caso da proteção e preservação dos bens culturais imateriais, os 
princípios e diretrizes estabelecidos no PNC guardam relação com 
aqueles que fundamentam os instrumentos garantidores do patrimônio 
imaterial (como o registro, inventários e planos de salvaguarda), se não 
diretamente, certamente na intenção de converter os preceitos da 
Constituição Federal em direitos consolidados no capo da identidade, da 
memória e da diversidade cultural. Entretanto, para além disso, há uma 
base estruturadora que serviu à construção tanto destes instrumentos de 
resguardo como das normativas regulatórias do PNC: a sua legitimação a 
partir da participação social e das escolhas feitas pelas próprias 
comunidades que serão objeto das políticas culturais, [...]. 
 

Como ressalta o autor, trata-se de norma com fundamento constitucional e 

legitimidade pela participação social em sua elaboração. Assim, a norma344 

estabelece, em relação ao patrimônio cultural imaterial, que: 

 
Art. 2º São objetivos do Plano Nacional de Cultura: [...] II – proteger e 
promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial; [...]. Art. 3º 
Compete ao poder público, nos termos desta Lei: [...] VI – garantir a 
preservação do patrimônio cultural brasileiro, resguardando os bens de 
natureza material e imaterial, os documentos históricos, acervos e 
coleções, as formações urbanas e rurais, as línguas e cosmologias 
indígenas, os sítios arqueológicos pré-históricos e as obras de arte, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência aos 
valores, identidades, ações e memórias dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira; [...]. 
 

Além dos artigos da lei, o seu Anexo traz as diretrizes, estratégias e ações 

do Plano Nacional de Cultura. Nele há diversas menções ao patrimônio cultural, 

sendo que se destacam aqui345 algumas delas, mais relevantes a este estudo: 

 
1.9.9. Promover a defesa de direitos associados ao patrimônio cultural, em 
especial os direitos de imagem e de propriedade intelectual coletiva de 
populações detentoras de saberes tradicionais, envolvendo-as nessa 
ação. [...] 2.1.13. Incentivar projetos de moda e vestuário que promovam 

                                            
342 BRASIL. Lei nº 12.343 de 2 de dezembro de 2010. Institui o Plano Nacional de Cultura - PNC, 
cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC e dá outras providências. 
Brasília, 3 dez. 2010. 
343 VARELLA, Guilherme. O patrimônio imaterial no plano nacional de cultura. In: SOARES, Inês 
Virgínia Prado; PRAGMÁCIO, Mário. Tutela jurídica e política de preservação do patrimônio cultural 
imaterial. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 301. 
344 BRASIL, op. cit. 
345 Ibidem. 



119 
 

conceitos estéticos baseados na diversidade e na aceitação social dos 
diferentes tipos físicos e de suas formas de expressão. [...] 
2.5.13. Promover e fomentar iniciativas de preservação da memória da 
moda, do vestuário e do design no Brasil, contribuindo para a valorização 
das práticas artesanais e industriais, rurais e urbanas. 
 

As diretrizes são de grande relevância a esta pesquisa, que busca, 

justamente, compreender o ponto de intersecção entre o patrimônio cultural, a 

propriedade intelectual e a moda. Ao compreender a moda como parte de um Plano 

Nacional de Cultura, o legislador foi além e reconheceu conceitos estéticos 

baseados na diversidade e necessidade de preservar a memória da moda no País. 

O texto converge com a declaração feita por Gilberto Gil346 poucos anos antes: 

“quero propor um rearranjo da relação do Estado com a moda. Quero reverter o 

equívoco ou omissão do passado, e dizer a vocês [...] que a moda é hoje 

reconhecida pelo Ministério da Cultura como parte vital da cultura brasileira”. Na 

análise conjunta da lei e da fala do então Ministro, percebe-se a relevância que o 

tema teve de 2000 a 2010 no cenário normativo brasileiro, em muito impulsionado 

pela política adotada pelo Ministro Gilberto Gil e pela ideia – tratada nas Emendas 

Constitucionais do período – de propor uma política cultural para o País.  

Após analisar a legislação infraconstitucional atinente ao patrimônio cultural, 

pode-se perceber que, em comparação aos demais países aqui analisados, o Brasil 

conta com um conjunto maior de normas relativas ao patrimônio cultural, tendo ido 

além de apenas ratificar as principais convenções sobre o assunto. Apesar disso, 

há certa confusão em relação à aplicação de direitos de propriedade intelectual ao 

patrimônio cultural imaterial e poucas menções à possibilidade de a moda estar 

incluída em tal rol de proteção.  

 

3.2.2. Mecanismos de proteção ao patrimônio cultural imaterial e intersecções com 

a propriedade intelectual 

 

Resumindo o que foi explicado neste capítulo, a proteção ao patrimônio 

cultural no Brasil está prevista constitucionalmente e compreende a salvaguarda 

dos bens culturais materiais e imateriais. Formalmente, a proteção ao patrimônio 

material é feita por tombamento, podendo incluir edifícios ou obras de artes 

                                            
346 VASONE, Carolina. Gilberto Gil promove, oficialmente, a moda ao status de cultura para o 
governo brasileiro. BOL Notícias. São Paulo, 18 abr. 2007.  
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plásticas, por exemplo. Este tombamento é regido principalmente pelo Decreto Lei 

nº 25/1937,347 composto por trinta artigos, e traz, em síntese, os dispositivos 

relativos ao processo de tombamento, os efeitos e as penalidades. 

O patrimônio cultural imaterial, por sua vez, também encontra amparo na 

constituição e seu registro em âmbito federal é regido pelo Decreto nº 

3.551/2000348. Este diploma normativo de nove artigos – muito mais breve que 

aquele sobre o patrimônio material – descreve o procedimento relativo ao registro, 

mas pouco aprofunda quanto aos efeitos da inscrição de uma prática cultural em 

um dos seus livros. Como já dito, nenhum dos institutos prevê expressamente a 

proteção do vestuário, mas entende-se que o rol não é taxativo. 

A autarquia comum aos dois tipos de patrimônio cultural, responsável por 

sua gestão e proteção, é o Iphan. Como adiantado, foi o próprio Iphan que 

apresentou a proposta do já citado Decreto nº 3.551/2000, dedicado ao patrimônio 

cultural imaterial, mas o registro das práticas culturais é feito também em âmbito 

estadual e municipal por alguns entes que mantêm estruturas próprias para isso. 

Ressalta-se que as políticas de proteção ao patrimônio cultural imaterial – 

especialmente o Decreto nº 3.551/2000 – como visto até agora, não tem como 

objetivo a proteção de direitos intelectuais. Rodrigo Vieira Costa e Frederico 

Augusto Barbosa da Silva349, inclusive, trazem reflexão sobre o assunto: 

 
Mesmo impulsionado por este fato [controvérsia do registro de marca com 
a expressão viola-de-cocho] e meio a legislação de proteção da 
propriedade intelectual na esfera individual, os elaboradores do Decreto 
nº 3.551/2000 optaram por excluir de suas normas dispositivos de 
proteção de direitos intelectuais coletivos. Nessa perspectiva, abriram-se 
as portas para apropriações individuais de patrimônios imateriais 
coletivos, bem como para que se sustentasse, durante longo tempo, que 
os efeitos do registro do PCI seriam apenas declaratórios, com o 
reconhecimento do bem e a criação de obrigações do Estado para dar 
suporte logístico, financeiro e humano para sua continuidade.  
 

Os autores adiantam os principais pontos controversos atinentes à questão 

                                            
347 BRASIL. Decreto-lei nº 25 de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional. Rio de Janeiro, 6 dez. 1937. 
348 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. Brasília, 7 ago. 2000. 
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cultural imaterial para reconhecimento de direitos intelectuais coletivos: o que dizem os processos 
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do patrimônio cultural imaterial: sua natureza jurídica – se apenas declaratório ou 

não – e sua utilidade para proteção de direitos intelectuais. Para aprofundar essas 

questões, segue-se na análise da norma.  

O artigo 8º de referido Decreto institui o Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial, o qual visa “à implementação de política específica de inventário, 

referenciamento e valorização desse patrimônio”350. Este programa conta com 

quatro objetivos351: 

 
1. Implementar política de inventário, registro e salvaguarda de bens 
culturais de natureza imaterial. 2. Contribuir para a preservação da 
diversidade étnica e cultural do país e para a disseminação de 
informações sobre o patrimônio cultural brasileiro a todos os segmentos 
da sociedade. 3. Captar recursos e promover a constituição de uma rede 
de parceiros com vistas à preservação, valorização e ampliação dos bens 
que compõem o patrimônio cultural brasileiro. 4. Incentivar e apoiar 
iniciativas e práticas de preservação desenvolvidas pela sociedade. 
 

O item 1, que trata do inventário e do registro dos bens culturais imateriais, 

é o objetivo mais facilmente identificado na estrutura do Iphan. Os livros de tombo, 

por exemplo, atendem a esta finalidade de inventário e registro, como já indicado 

neste estudo. O objetivo 3 é da vertente financeira e bastante importante para a 

manutenção dos demais. Como visto, a própria Constituição vigente tratou da 

receita para a cultura, o que inclui o patrimônio cultural, mas não exclui a 

possibilidade de a autarquia buscar outras fontes de financiamento. 

 O 2 e o 4, por sua vez, merecem maior atenção. O item 2 é um objetivo mais 

amplo e, embora possa-se dizer que a preservação e disseminação do patrimônio 

cultural brasileiro também são atendidos pelo seu inventário e registro, entende-se 

que não são apenas estas as ações a serem enfrentadas pelo Iphan, o qual entende 

que352: 

 
A partir da inscrição de um bem cultural em um dos Livros de Registro, o 
Iphan – por meio das Superintendências nos estados de ocorrência do 
bem, orientadas pela CGSG – realizará, em conjunto com os detentores 
do bem cultural registrado, os segmentos sociais e instituições envolvidas, 
o planejamento e a execução de ações que viabilizem a continuidade da 
prática objeto de Registro, tendo como ponto de partida as 
recomendações de salvaguarda apresentadas no Dossiê. Este processo 
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deverá ser amplamente participativo, caracterizando uma interlocução 
continuada entre Estado e Sociedade. 
 

O documento refere-se exclusivamente aos bens imateriais e chama 

atenção a utilização da expressão “detentores do bem cultural registrado”, 

reconhecendo uma titularidade – ainda que não uma autoria – ao patrimônio 

imaterial. Sobre o assunto, Rodrigo Vieira Costa e Frederico Augusto Barbosa da 

Silva353 esclarecem que: 

 
Os detentores são em sua maioria povos indígenas ou grupos sociais 
afrodescendentes que podem pertencer ou não a comunidades 
tradicionais, mas, por outro lado, ainda assim, se utilizam de 
conhecimentos e práticas transmitidos de geração a geração, dado 
relevante para a continuidade história do bem imaterial. Há também outros 
grupos socialmente diferenciados, formados por produtores rurais e 
artesanais que possuem formas próprias de organização social, 
fundamentais para reprodução cultural e econômica de certos bens, [...].  
 

Este ponto traz um questionamento inerente ao estudo do patrimônio 

cultural: se existem detentores do bem cultural registrado, é razoável inferir que o 

bem cultural existe previamente ao registro pelo Iphan. Nesse caso, o registro de 

um bem como patrimônio cultural não seria constitutivo da sua natureza, mas 

declaratório – ainda que não seja esta a única finalidade. Esta, inclusive, foi a 

posição do Iphan pela maior parte do tempo desde a criação do instituto do 

patrimônio cultural imaterial. Como observam Rodrigo Vieira Costa e Frederico 

Augusto Barbosa da Silva354: 

 
Ao final da instrução técnica dos processos dos primeiros bens 
registrados, os pareceres jurídicos, acerca da regularidade formal dos 
procedimentos da Procuradoria Federal junto ao Iphan, endossavam a 
interpretação constituída, na época da formulação do Decreto nº 
3.551/2000, de que os efeitos jurídicos do Registro não trariam limitações 
aos direitos de propriedade de terceiros, nem reconheceriam a titularidade 
de direitos dos detentores sobre os bens. 

 
Os autores, ao longo da obra, esclarecem que apesar deste entendimento 

inicial, esta declaração não condiz com as ações tomadas pelo Iphan, 

posteriormente, para salvaguardar o patrimônio cultural imaterial. Ao analisar 

diversos casos de apropriação do patrimônio cultural imaterial registrado para usos 

                                            
353 COSTA, Rodrigo Vieira; SILVA, Frederico Augusto Barbosa da. Os usos do registro do patrimônio 
cultural imaterial para reconhecimento de direitos intelectuais coletivos: o que dizem os processos 
administrativos do Iphan sobre os direitos culturais. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; PRAGMÁCIO, 
Mário. Tutela jurídica e política de preservação do patrimônio cultural imaterial. Salvador: 
Juspodivm, 2018. p. 343-402. 
354 Ibidem. 
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privados, os pesquisadores355 verificaram que o Iphan acaba por tomar medidas 

protetivas que reconhecem a existência de direitos intelectuais coletivos aos 

detentores da prática cultural. Em um caso relativo ao uso de um grafismo indígena 

para a criação de uma linha de papeis de paredes356, foi determinada a remoção 

dos produtos de circulação, além da necessidade de uma compensação aos 

indígenas, que foi realizada por um meio de um Termo de Acordo e Compromisso 

(TAC). De acordo com referido termo, o designer e a empresa que produziu os 

objetos obrigou-se, em 2013, a pagar R$ 150.000,00, valor que deveria ser 

inteiramente destinado a um projeto de fortalecimento cultural e gestão territorial 

dos Wajãpi. 

Como será visto, se adotada a corrente de que os desenhos estão em 

domínio público – o que não se defende, como será visto no item 4.1.1 – a simples 

atribuição dos desenhos aos autores seria suficiente, não sendo possível impedir a 

comercialização ou requerer indenizações. Da mesma forma, se o registro fosse 

meramente declaratório e não gerasse qualquer direito de natureza intelectual, 

essas medidas não teriam fundamento. Há, portanto, certa contradição entre a 

posição formal do Iphan em relação ao decreto e suas ações em casos de 

apropriação cultural. 

Essa ausência de direitos também não é a expectativa dos grupos 

possuidores dos bens culturais imateriais registrados quando requerem e obtêm a 

inscrição nos livros próprios do Iphan. Sobre o assunto, Márcia Sant’anna357 explica 

que: 

 
O instituto do Registro, criado pelo Decreto n° 3.551/2000, é um 
instrumento de reconhecimento patrimonial que firma o compromisso do 
Estado com o fortalecimento das condições que propiciam a continuidade 
dos bens culturais imateriais. Equivale, resumidamente, a aprofundar o 
conhecimento sobre a história e a trajetória da expressão cultural em foco, 
sobre as condições sociais, materiais e ambientais que propiciam sua 
existência e a diagnosticar os problemas que comprometem sua 
continuidade e reprodução. O Registro é o “retrato” de um momento e 
deve ser refeito após dez anos do reconhecimento oficial. O objetivo é 

                                            
355 COSTA, Rodrigo Vieira; SILVA, Frederico Augusto Barbosa da. Os usos do registro do patrimônio 
cultural imaterial para reconhecimento de direitos intelectuais coletivos: o que dizem os processos 
administrativos do Iphan sobre os direitos culturais. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; PRAGMÁCIO, 
Mário. Tutela jurídica e política de preservação do patrimônio cultural imaterial. Salvador: 
Juspodivm, 2018. p. 343-402. 
356 BRASIL. Iphan. Processo Administrativo nº 01424.000082/2011-35. Requerentes: Índios Wajãpi. 
Requeridos: Marcelo Rosenbaum e Bobinex Indústria e Comércio de Papéis Ltda. Macapá, 08 jul. 
2013.  
357 SANT'ANNA, Márcia. A política federal salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. Desafios do 
Desenvolvimento, Brasília, n. 62, p.45, jul. 2010. 
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acompanhar as transformações ocorridas no bem ou no contexto que 
viabiliza sua existência e reavaliar o registro realizado. 
 

A autora – e diretora de patrimônio cultural imaterial no Iphan até 2011 – 

elucida as consequências do registro como um compromisso do Estado, mas não 

como um requisito à constituição da prática como parte da cultura nacional. Essa 

natureza assemelha-se à estrutura adotada para a proteção das obras pelo direito 

de autor no Brasil (Lei nº 9.610/1998), pela qual “são obras intelectuais protegidas 

as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer 

suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”358. 

Pelo texto, basta que a obra seja expressa para que goze da proteção legal, 

como dispõe o artigo 18 da mesma norma ao afirmar que “a proteção aos direitos 

de que trata esta Lei independe de registro”359. Analogicamente, a característica de 

determinado traje como patrimônio cultural não deveria se limitar àqueles 

reconhecidos pelo Iphan como tal, pois seria limitar as expressões culturais 

brasileiras àquelas reconhecidas pela autarquia. Exemplificativamente, seria como 

dizer que o Jongo no Sudeste pertence ao patrimônio cultural brasileiro, mas as 

festividades de São João não, ou que a Bossa Nova apenas é patrimônio cultural 

exclusivo da cidade Rio de Janeiro e passou a dele fazer parte apenas em 2007360. 

Sobre isso, inclusive, já em 1985, o Professor Antônio Chaves361 criticava V. 

Dozortsev por sustentar que seria preciso selecionar as obras que comporiam o 

patrimônio cultural para submetê-las a um regime especial de proteção: 

 
Sustenta – tese com a qual não concordamos – não haver razão para 
considerar essa proteção como parcela do direito de autor e propõe – 
tarefa que consideramos impossível de realizar satisfatoriamente – 
“selecionar as obras que façam parte do patrimônio cultural, do tesouro da 
cultura nacional, apresentando um interesse para a coletividade”, a fim de 
submeter sua integridade a um controle especial.  
 

A questão ganha ainda maior relevância quando se analisa o que o registro 

de um bem como patrimônio cultural traz como consequência aos seus titulares ou 

praticantes. Retomando o Termo de Referência para a Salvaguarda de Bens 

Registrados, um dos principais objetivos do registro é a manutenção da prática, sua 

                                            
358 BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Brasília, 20 fev. 1998.  
359 Ibidem.  
360 RIO DE JANEIRO. Decreto nº 28.552 de 15 de outubro de 2007. Declara Patrimônio Cultural 
Carioca a Bossa Nova. Rio de janeiro, 16 out. 2007.  
361 CHAVES, Antônio Carlos. O direito moral após a morte do autor. Revista da Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, v. 79, p. 63-81, 1 jan. 1984. 
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difusão e valorização. Esta ideia de difusão é descrita no próprio Decreto nº 

3.551/2000362, o qual afirma que “ao Ministério da Cultura cabe assegurar ao bem 

registrado: [...] II – ampla divulgação e promoção”. Pelo texto do Termo de 

Referência363 aqui citado, este objetivo seria alcançado pela “disponibilização de 

conteúdos a respeito do bem Registrado e do universo cultural relacionado, em 

diferentes suportes e mídias, para os vários segmentos da sociedade abrangente”. 

Para tanto, distribuir-se-ão folders, revistas, CDs, cartazes etc., para se obter como 

resultado “bens Registrados e universo cultural relacionado difundidos e 

conhecidos amplamente; segmentos sociais reconhecendo e valorizando os bens 

culturais Registrados”. Ocorre que – ao contrário do que o senso comum pode levar 

a crer – na visão de algumas comunidades, a valorização é dissociada da 

divulgação. 

Mais uma vez traçando o paralelo de proteção das obras tradicionais com os 

direitos concedidos ao autor por meio da Lei nº 9.610/1998, seria como entender 

que o autor é obrigado a divulgar sua obra e esta é a forma de valorizá-la, negando 

o seu direito moral de manter a obra inédita. A própria Funai, em sua portaria sobre 

o assunto364, reconhece a existência de direitos morais sobre as obras indígenas, 

inclusive as coletivas. Utilizando-se de exemplo analisado no capítulo 2, a tribo 

boliviana chegou a proceder com a expulsão de uma de suas membras que expôs 

a vestimenta em programa de TV do país. Principalmente quando parte desses 

trajes carregam símbolos importantes para as comunidades de origem, a 

divulgação pode não ser o melhor meio para sua valorização. Sobre este assunto, 

Ana Carolina Quintanilha dos Santos365, ao comentar sobre uso comercial da arte 

Kusiwa, cujos possuidores são os índios da tribo Wajãpi, afirma que:  

 
A patrimonialização da arte Kusiwa e o recente interesse da empresa de 
cosméticos em negociar a utilização desses grafismos em seus produtos 
têm revelado que a valorização desses bens e o seu reconhecimento 

                                            
362 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. Brasília, 7 ago. 2000.  
363 IPHAN. Termo de Referência para a Salvaguarda de Bens Registrados. Brasília: Coordenação-
geral de Salvaguarda, 2015. 
364 FUNAI. Portaria nº 177, de 16 de fevereiro de 2006. Regulamenta o procedimento administrativo 
de autorização pela FUNAI de entrada de pessoas em terras indígenas interessadas no uso, 
aquisição e ou cessão de direitos autorais e de direitos de imagem indígenas. Brasília, 16 fev. 2006. 
365 SANTOS, Ana Carolina Quintanilha dos. O caso da arte gráfica Wajãpi e o embate contra a 
exploração comercial inadequada: limites e potencialidades das políticas públicas de proteção ao 
patrimônio imaterial. Brasília, 2013, 88p. Monografia – Especialização em Gestão de Políticas 
Públicas de Proteção e Desenvolvimento Social, Escola Nacional de Administração Pública.  
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enquanto patrimônio cultural do Brasil traz em seu bojo consequências 
não antecipadas e inevitáveis, dentre elas o assédio de empresas 
interessadas em agregar valor a seus produtos fazendo uso desses bens. 
[...] Ademais, os detentores desse patrimônio cultural veem-se imersos em 
uma conjuntura que expressa a fragilidade ou a inexistência de 
instrumentos jurídicos de proteção dos seus bens no âmbito da política de 
salvaguarda para os bens registrados. É difícil a compreensão 
antropológica ocidental de que não interessa aos Wajãpi a exploração 
comercial do Kusiwa. 
 

Como bem destaca a autora, nem todo detentor de um bem cultural tem 

interesse em trazer para si esse tipo de interação com as possibilidades – muitas 

vezes ainda que rentáveis – de exploração comercial. Também por isso, defende-

se neste estudo que quando se trata de exploração para artigos de vestimenta, o 

registro perante o Iphan não é a única maneira de se comprovar a sua utilização 

indevida. Se o registro não traz claramente a constituição de direitos intelectuais, 

também não os afasta de quem não busca sua inscrição em um dos livros do Iphan. 

Outra questão relevante é que o processo de estudo, montagem de dossiê 

e registro de uma prática cultural demanda recursos de várias formas, além de 

conhecimento do procedimento perante as autoridades responsáveis. Embora o 

próprio Iphan e as secretarias estaduais e municipais, quando existentes, 

disponham de grupos de pesquisa, é inegável que chegam até essas instâncias 

apenas as práticas culturais mais conhecidas. O patrimônio cultural imaterial 

propõe-se a quebrar com a lógica estética e monumental do tombamento material, 

mas por sua estrutura centralizada, acaba também por privilegiar – ainda que não 

intencionalmente – as atividades culturais mais célebres. Claro que o patrimônio 

cultural imaterial deve ser representativo para conquistar o registro – nacional, 

estadual ou municipal – e que não é razoável esperar que práticas pouco difundidas 

ou restritas sejam reconhecidas como representantes de todo um país. A questão 

que se demonstra aqui é que o registro não é constitutivo da natureza de patrimônio 

cultural e que a proteção prevista constitucionalmente e até mesmo na Lei nº 

9.610/1998 não pode se restringir às obras que constem de determinados livros de 

registro. 

Voltando aos objetivos do Iphan, o item 4 concentra-se em “incentivar e 

apoiar iniciativas e práticas de preservação desenvolvidas pela sociedade”. 

Retomando o conceito de moda e traje tradicional do capítulo 1, a moda se 

caracteriza pela alteração constante, enquanto que os trajes tradicionais têm como 

principal característica a sua manutenção com poucas alterações. Ao estabelecer 
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o objetivo de apoiar as iniciativas e práticas de preservação, o Iphan atenta-se para 

essa necessidade de manter o patrimônio cultural imaterial ligado às suas origens, 

ainda que se reconheça que existem mudanças naturais. 

Mas os procedimentos administrativos não são a única forma de atuar na 

preservação do patrimônio cultural imaterial, pois há também ações legislativas. 

Um exemplo interessante do esforço em manter a tradição com o mínimo de 

alterações – no âmbito das vestimentas – é o traje típico alemão, cujo uso é também 

difundido em algumas cidades do sul do Brasil.  

Contextualizando, o traje típico alemão se desenvolveu na área rural do país, 

mantendo-se praticamente inalterado entre os séculos XV e XVI devido à tradição 

de guardarem as peças e passá-las à próxima geração. Com a unificação do país 

(séc. XIX), o governo encorajou o povo a utilizar o traje como um símbolo alemão. 

Até mesmo clubes se estabeleceram para promover a vestimenta, os quais – após 

certo declínio – voltaram a crescer com o fim da Segunda Guerra Mundial ao serem 

vistos como uma representação alemã dissociada do regime nazista366. O traje hoje 

faz parte da tradição de cidades brasileiras colonizadas por alemães, como é o 

caso de Blumenau, no Estado de Santa Catarina. 

Com o objetivo de manter viva a tradição do uso das peças, o município de 

Blumenau editou a Lei nº 7.886/2013367 concedendo descontos em ingressos para 

eventos culturais de origem germânica – como a Oktoberfest – para aqueles que 

estivessem devidamente trajados com as roupas típicas alemãs. O parágrafo 1º de 

referida lei delega à Fundação Promotora de Exposições de Blumenau (PROEB) e 

à Fundação Cultural de Blumenau (FCB) a competência para definir as 

características que configuraram o traje típico germânico para efeitos de referida 

lei.  

Em março de 2015, foi publicada a Portaria Conjunta PROEB/FCB nº 2015/1, 

a qual descreve detalhadamente os modelos de trajes típicos a que a lei municipal 

se refere. De forma ilustrativa, o artigo 2º traz os aspectos do traje masculino, 

conforme segue: 

 

                                            
366 HUGHES, Amy; TORNTORE, Susan; OGLE, Jennifer. Persistence and Change in the Black 
Forest Ethnic Dress Tradition. International Journal of Costume and Fashion. v. 15, n. 1, jun 2015, 
p. 1-18. 
367 BLUMENAU. Lei nº 7.886 de 10 de setembro de 2013. Dispõe sobre o acesso de pessoas 
vestidas em trajes típicos aos eventos culturais promovidos pelo município. Diário Oficial do 
Município, 30 set. 2013. 
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Art. 2º - O traje típico masculino deverá ser composto da seguinte maneira: 
I – Acessórios: Chapéu e lenço são de uso opcional, mas quando 
utilizados devem ser típicos germânicos. II – Camisa: A camisa pode ser 
de manga curta ou comprida, com colarinho. As cores são opcionais, 
sempre harmonizando com todos os tecidos do traje. III – Calça e 
Bermuda: Os trajes folclóricos alemães possuem calças longas ou até a 
altura do joelho ou um palmo acima. A Lederhose, originalmente de couro, 
pode ser confeccionada em outros tecidos, sendo assim considerada 
bermuda típica germânica. IV – Suspensório: Este é de uso opcional, mas 
quando utilizado pode ser preso na calça ou bermuda por botões, 
atravessado na parte de trás, de couro ou tecidos que combinem com todo 
o traje. V – Coletes: Também de uso opcional, quando utilizados, não 
devem ser apertados demais. Sempre em cores e detalhes típicos 
germânicos que combinem com o traje. VI – Meias: São obrigatórias, até 
a altura do joelho ou um palmo abaixo. Podem ser substituídos por 
polainas alemãs – canos de meias em tricô – na altura da panturrilha. VII 
– Sapatos: Será permitido sapato social fechado, botina/bota fechada, e 
sapatênis fechado em cor única e escura. Cadarço, quando utilizado, do 
mesmo tom do calçado. Tamanco de madeira, típico germânico, também 
é aceito.  
 

Percebe-se que a descrição é bastante completa, indicando o que é 

obrigatório ou opcional, materiais, cores, comprimentos e demais características. A 

norma traz também um parágrafo deste artigo enumerando os itens que podem 

descaracterizar o traje, tais como solados claros nos sapatos, meias de futebol ou 

suspensórios com prendedores (jacarés). O artigo seguinte dedica-se a descrever 

o traje feminino com a mesma riqueza de detalhes.  

O exemplo de Blumenau não é o único. Ainda mais ilustrativo para este 

embate sobre patrimônio cultural imaterial e propriedade intelectual é o caso das 

baianas do acarajé. Em 1998, o município de Salvador editou o Decreto nº 

12.175368 para regulamentar o comércio de acarajé na cidade. O principal objetivo 

da norma era nortear questões sanitárias e de ocupação do espaço público, mas 

em seu artigo 2º, § 2º, resolveu dispor sobre questões de vestimenta: “as baianas 

de acarajé, no exercício de suas atividades em logradouro público, utilizarão 

vestimenta típica de acordo com a tradição da cultura afro-brasileira”. O decreto foi 

posteriormente revogado pelo Decreto nº 26.804 de 2015369, o qual trouxe regras 

de vestimenta ainda mais específicas. Agora, o artigo 2º, § 4º afirma que: 

 
As baianas e os baianos do acarajé, no exercício de suas atividades em 
logradouros públicos, utilizarão vestimenta típica de acordo com a tradição 

                                            
368 SALVADOR. Decreto nº 12.175 de 25 de novembro de 1998. Dispõe sobre a localização e 
funcionamento do comércio informal exercido pelas baianas de acarajé e de mingau em logradouros 
públicos e dá outras providências. Salvador, 25 nov. 1998. 
369 SALVADOR. Decreto nº 26.804 de 01 de dezembro de 2015. Dispõe sobre a localização e 
funcionamento do comércio informal exercido pelas baianas e baianos do acarajé e do mingau em 
logradouros públicos e dá outras providências. Salvador, 01 dez. 2015. 
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da cultura afro-brasileira, composta para as mulheres de bata, torso, saia 
de tecido branco ou estampado e para os homens, calça, camisa e bata 
na cor branca e cofió. 
 

Ainda antes da substituição do decreto, o modo de fazer das baianas do 

acarajé foi registrado perante o Iphan no Livro dos saberes em dezembro de 2004. 

O registro também ressalta o traje como elemento essencial do ofício370: 

 
Os elementos essenciais do Ofício das Baianas de Acarajé compreendem 
os rituais envolvidos na produção do acarajé, na arrumação do tabuleiro e 
na preparação do lugar onde as baianas se instalam; [...]; o uso da 
indumentária própria das baianas, como marca distintiva da sua condição 
social e religiosa, presente especialmente nos panos da costa, nos 
turbantes, nos fios de contas e outras insígnias. 
 

Apesar de o registro do patrimônio cultural imaterial ser, a princípio, apenas 

um reconhecimento estatal da prática cultural, como dito pelo Iphan, os titulares do 

bem registrado nutrem um sentimento de constituição de direitos. No caso das 

baianas, foi constatado um sentimento de que elas estariam – de certa forma – 

imunes a algumas normas sanitárias e de ocupação do espaço público em razão 

de representarem parcela importante da cultura local. Hermano Fabrício Oliveira 

Guanais e Queiroz371 explica que: 

 
O entendimento defendido pelas baianas lastreia-se no fato de que, ao 
registrar o seu ofício como patrimônio cultural brasileiro e baiano, no Livro 
dos Saberes, tal ato se deu para fins de reconhecer o valor simbólico da 
atividade. Valor este vinculado ao modo de fazer o acarajé, às roupas 
usadas pelas baianas, à etnicidade e, principalmente, às religiões e cultura 
afro-brasileiras. 
 

As roupas são citadas como parte deste valor atribuído ao ofício das baianas 

e demonstram não apenas a importância que o traje carrega, mas como ele já foi 

considerado importante antes mesmo do registro perante o Iphan. Na realidade, a 

utilização da vestimenta é tratada com seriedade não apenas pelas baianas – que 

mantém uma exposição dedicada no Memorial das Baianas de Acarajé – mas pelo 

ente público que colocou esta obrigação em pé de igualdade com as normas 

sanitárias. 

Percebe-se pelo estudo dos casos de Blumenau e da Bahia que existem 

                                            
370 IPHAN. Ofício das Baianas de Acarajé: Livro de Registro de Saberes. Brasília, 10 dez. 2014. 
371 QUEIROZ, Hermano Fabrício Oliveira Guanais e. Acarajé tem axé: a desafiadora salvaguarda 
do ofício de baiana como patrimônio cultural imaterial. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; 
PRAGMÁCIO, Mário. Tutela jurídica e política de preservação do patrimônio cultural imaterial. 
Salvador: Juspodivm, 2018. p. 403 - 419. 
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diversas formas de preservar as tradições associadas à vestimenta e que, não 

necessariamente, elas passam pelo registro perante o Iphan. Manter a prática da 

tradição – indicando diretrizes e concedendo benefícios aos praticantes – é uma 

forma de dar continuidade ao uso da vestimenta tradicional, ao mesmo tempo em 

que se indica o grupo titular da prática. Esses exemplos tratam de trajes conhecidos 

e largamente difundidos na região e qualquer forma de adaptação ou cópia para a 

moda sazonal seria facilmente identificada, mas o que se busca demonstrar é que 

o reconhecimento da vestimenta como patrimônio cultural não é constitutivo de sua 

natureza nem a única forma de mantê-la viva.  

Conclui-se este terceiro capítulo com a ideia de que o patrimônio cultural 

imaterial foi compreendido constitucionalmente apenas recentemente, juntamente 

com a ideia de valorização da cultura indígena e do saber popular. Esse cenário 

permitiu a evolução da legislação sobre o assunto – antes dedicada apenas ao 

patrimônio material “monumental” – e a ampliação dos órgãos de defesa do 

patrimônio cultural dedicados à pesquisa e registro, com fins de manutenção, dos 

bens culturais imateriais. Porém, entender que este registro é constitutivo de 

direitos seria limitar o conceito de cultura nacional àquilo que foi inscrito nos livros, 

o que contraria a lógica da legislação intelectual do País. A própria forma de 

proteger e salvaguardar as práticas culturais pode se diferenciar, a depender do 

objetivo da comunidade, como demonstrou os casos de Blumenau e da Bahia. De 

acordo com essas conclusões, passa-se ao capítulo 4, em que serão analisados os 

pontos de intersecção da proteção cultural e da propriedade intelectual.  
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4. INTERFACE ENTRE PATRIMÔNIO CULTURAL E 

PROPRIEDADE INTELECTUAL NA MODA 

 

Este último capítulo busca, por fim, unir os conceitos debatidos até aqui – 

moda, traje tradicional, patrimônio cultural e legislação brasileira a esse respeito – 

para responder à questão relativa à possibilidade de a proteção do patrimônio 

cultural imaterial trazer limitações aos direitos de propriedade intelectual e 

exploração comercial dos criadores de moda. Para tanto, analisa-se a figura do 

domínio público, argumento normalmente levantado por aqueles que entendem que 

o patrimônio cultural imaterial não detém qualquer direito intelectual, os impactos 

que a utilização da arte tradicional causa e, por fim, a análise de institutos legais 

que possam equilibrar esses dois lados da indústria da moda.  

 

4.1. Domínio público e outros conceitos de propriedade intelectual 

relacionados às obras tradicionais 

 

Tal qual demonstrado no capítulo anterior, a proteção ao patrimônio 

intelectual se relaciona com os direitos concedidos às obras pertencentes ao 

domínio público, mas esses direitos não se limitam a isso. Para que se possa 

compreender esse núcleo de direitos, nota-se que, nas palavras de Rodrigo 

Moraes372: 

 
o direito autoral tem natureza dúplice: pessoal-patrimonial. Não recai, 
portanto, somente sobre a obra, mas também sobre a pessoa do criador 
intelectual. A teoria do direito real de propriedade não explica nem 
compreende esse elo íntimo e perene que liga o criador à criação. 
 

A natureza dúplice a que se refere o professor é composta pelos direitos 

morais – o citado elo íntimo e perene – e os direitos patrimoniais, sendo estes os 

que se esgotam com o término do prazo de vigência dos direitos autorais. Feita 

esta distinção, este tópico busca compreender a natureza do domínio público e a 

proteção concedida às obras de autor desconhecido, obras coletivas e obras 

derivadas.  

 

                                            
372 MORAES, Rodrigo. Por que obras protegidas pelo direito autoral devem cair em domínio 
público?. In: PIMENTA, Eduardo Salles. (Org.) Direitos autorais: estudos em homenagem a Otávio 
Afonso dos Santos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 295. 
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4.1.1. Domínio público 

 

Uma das principais questões levantadas quando se trata da possibilidade de 

atribuição de direitos intelectuais às obras tradicionais, folclóricas ou do patrimônio 

cultural imaterial é que estariam todas sob domínio público e, portanto, seriam de 

livre utilização. Para que se possa melhor compreender esta questão, cumpre 

analisar esta figura jurídica, seus limites e fundamentos. Eliane Yachouh Abrão373, 

ao falar sobre o domínio público, explica seu principal fundamento social: 

 
É fato inconteste que o autor bebe na fonte da sociedade para construir 
sua visão de mundo e adquirir sua aptidão artística. Daí decorre o fato de 
o direito de autor não ser um direito absoluto, tendo em vista que à 
sociedade deve ser dada uma contrapartida em virtude de haver sido em 
seu contexto circulante de ideias que o autor teve a possibilidade de criar. 
 

Na visão da autora, a limitação temporal ao direito de autor existe como uma 

contrapartida à sociedade por sua contribuição à criação artística. Esta visão é 

relevante para este trabalho ao estipular que o domínio público existe para, 

primordialmente, “remunerar” a sociedade pela participação indireta na criação. 

Esta premissa não está legalmente posta, trata-se de uma interpretação, e não é 

partilhada por todos. Principal autor do Código Civil de 1916, Clovis Bevilaqua 

estabeleceu em seu projeto a perpetuidade dos direitos autorais. Foi por meio de 

uma emenda que passou, naquela legislação, a vigorar por 60 anos contados do 

falecimento do autor374. Bevilaqua entendia que não há razão para que um direito 

de propriedade não fosse transmitido pelos meios comuns de transmissão de 

direitos reais de forma perpétua, mas acabou sendo vencido. 

À época e até os dias atuais, a propriedade intelectual é um direito que 

encontra limites na legislação. Um dos limites é o domínio público, que se 

caracteriza pelo esgotamento da possibilidade exploração dos direitos materiais da 

obra. Conforme estudo de Ascensão375, “o direito de autor pode assim ser 

nuclearmente caracterizado como um exclusivo temporário de exploração 

econômica da obra”. Nota-se que a questão da vigência limitada, na visão do autor, 

constitui o próprio conceito do direito autoral. Sobre o assunto, Denis Borges 

                                            
373 ABRÃO YACHOU, Eliane. A Internet e sua inserção no sistema de direitos autorais. 
direitoautoral.com.br, 2003. 
374 MORAES, Rodrigo. Por que obras protegidas pelo direito autoral devem cair em domínio 
público?. In: PIMENTA, Eduardo Salles. (Org.) Direitos autorais: estudos em homenagem a Otávio 
Afonso dos Santos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 299. 
375 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 616. 
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Barbosa376 explica que: 

 
O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, 
universal e definitivo; a criação passa a ser comum de todos, e todos têm 
o direito de mantê-la em comunhão, impedindo a apropriação singular. 
Não se trata de abandono da obra, res nullius ou res derelicta, suscetível 
de apropriação singular por simples ocupação. [...] Ao contrário, a obra sai 
do domínio privado e entra como valor positivo na comunhão de todos; em 
comum, todos são titulares do direito de usar e transformar, e, como todos 
o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de 
dispor (ou seja, entregar à apropriação singular de terceiro). Mas subsiste 
a de perseguir a obra das mãos de quem a apropria singularmente, 
inclusive através de possessória. 
 

Como afirma o autor, a obra em domínio público não é abandonada, mas 

pertence à coletividade. Nesse sentido, Adolfo et al377 defendem a legitimidade 

ativa do Ministério Público para tutelar obras do patrimônio cultural. No mesmo 

sentido, Barbosa378 conclui que “essencialmente caem em domínio público os 

direitos patrimoniais; remanesce uma parcela dos direitos morais, mas – no sistema 

brasileiro – na titularidade estatal, como parte da tutela que lhe cabe do patrimônio 

cultural; trata-se de poder-dever e não titularidade per se”. O artigo 24, §2º da Lei 

nº 9.610/1998379 estabelece que “compete ao Estado a defesa da integridade e 

autoria da obra caída em domínio público”, mas chama a atenção na fala do 

doutrinador também a referência ao domínio público como parte do patrimônio 

cultural. A questão do domínio público, portanto, está intimamente ligada à proteção 

do patrimônio cultural, visto que as obras que pertencem àquele são protegidas sob 

o mesmo guarda-chuva deste.  

Em alguns países, como o Chile380, o termo “patrimônio cultural comum” 

serve para abarcar tanto as obras em domínio público, cujo período de proteção 

expirou, como a “obra de autor desconhecido, incluindo-se as canções, lendas, 

danças e expressões do acervo folclórico381”. No mesmo sentido, de acordo com a 

Unesco e a OMPI382, existe em algumas legislações a utilização de expressões 

                                            
376 BARBOSA, Denis Borges. Domínio Público e Patrimônio Cultural. 2005. 
377 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva et al. A ação civil pública para a proteção ao patrimônio artístico e 
cultural. Propriedade intelectual: estudos em homenagem ao Min. Carlos Fernando Mathias de 
Souza. São Paulo: Letras Jurídicas, 2010. 
378 BARBOSA, Denis Borges. Direito de autor: questões fundamentais de direito de autor. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 85. 
379 BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Brasília, 20 fev. 1998.  
380 CHILE. Lei nº 17.336 de 28 de agosto de 1970. Santiago, 02 out. 1970. 
381 No original em español: La obra de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, 
danzas y las expresiones del acervo folklórico. 
382 OMPI; UNESCO. Model provisions for national laws on the protection of expressions of folklore 
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como “patrimônio cultural” ou “herança cultural” para se referir ao domínio público. 

José de Oliveira Ascensão383, inclusive, critica a expressão “domínio público”, 

afirmando que “domínio público em relação à obra não representa nenhum domínio 

ou propriedade, mas simplesmente uma liberdade do público”. Por esses exemplos, 

evidencia-se a ligação entre o patrimônio cultural e a limitação temporal ao direito 

de autor, que também se aplica ao Brasil. Sobre o tema, afirma Chaves384 que: 

 
A proteção da integridade de uma obra caída no domínio público não visa 
proteger a personalidade do autor, e seu mundo interior. Esta defesa se 
aplica mais à pessoa do autor (seu nome etc.) é defendida tanto como fato 
objetivo da história, como bem pertencente ao domínio da cultura 
nacional. Por outras palavras, é o domínio da cultura nacional que é aqui 
defendido. 
 

Segundo o autor, a defesa a ser realizada pelo Estado se dá no âmbito de 

resguardar a própria existência da obra – quase que em relação ao seu suporte 

físico – garantindo a sua manutenção no âmbito da cultura nacional. Essa questão 

também está abarcada pela ideia da ação civil pública, já comentada. 

Também se ressalta a separação entre os direitos morais e os direitos 

patrimoniais. É preciso compreender estes dois feixes de direitos para entender o 

domínio público. Sobre a natureza dos direitos morais, Bittar385 afirma que: 

 
Os direitos morais são os vínculos que unem o criador à sua obra para 
defesa de sua personalidade. Como os aspectos abrangidos se 
relacionam à própria natureza humana e desde que a obra é emanação 
da personalidade do autor – que nela cunha, pois, seus próprios dotes 
intelectuais –, esses direitos constituem a sagração, no ordenamento 
jurídico, da proteção dos mais íntimos componentes da estrutura psíquica 
do seu criador.  
 

Sendo os direitos morais o que une a obra ao autor, estes não se encerram 

com o término de prazo de proteção previsto em lei. Parte deles transmite-se aos 

herdeiros386 e, quanto à integridade, cabe ao Estado defendê-la, como já afirmado. 

Portanto, o que se extingue com o domínio público é a vigência dos direitos 

patrimoniais apenas, compostos pelos direitos de reproduzir, editar, adaptar, 

traduzir, distribuir, entre outros enumerados no artigo 29 da lei autoral vigente387. 

                                            
against illicit exploitation and other prejudicial actions. Genebra, 1985, p. 4. 
383 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2. ed., 1997, p. 353. 
384 CHAVES, Antônio. Direito de autor. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 171. 
385 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 4. ed, 2003, p. 
47. 
386 BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Art. 24, § 1º. Brasília, 20 fev. 1998. 
387 BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
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Este entendimento, inclusive, fundamenta a previsão de que as obras de autores 

falecidos que não tenham deixado sucessores e as obras de autor desconhecido 

integram o domínio público388, pois não há quem exerça os direitos patrimoniais 

sobre dita obra. 

E é com base em todos esses entendimentos que se firmou ao longo do 

tempo a concepção de que as práticas culturais tradicionais integram o domínio 

público. Denis Borges Barbosa389 trata do caráter definitivo do domínio público. Em 

sua opinião: “uma vez ingressa no domínio público, a criação nela se enraíza e não 

pode mais ser reapropriada, salvo nas mesmas condições que tornariam lícita uma 

apropriação derivada, como por exemplo, a desapropriação”. Sendo assim, tendo 

a obra sido publicada e o seu autor falecido há mais de 70 anos, esta integra o 

domínio público e não seria diferente em relação às obras folclóricas. O conceito 

de domínio público, conforme estudo da OMPI390, “é uma construção do sistema de 

propriedade intelectual, e não leva em consideração domínios privados 

estabelecidos por costume ou por indígenas”391. A legislação tenta endereçar esta 

exceção, conforme segue392: 

 
Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção 
aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: I – as de autores 
falecidos que não tenham deixado sucessores; II – as de autor 
desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos 
étnicos e tradicionais. [sem grifos no original] 
 

É evidente a exceção prevista na norma, apesar de esta não ter sido 

propriamente regulada. Ao editar o Decreto nº 3.551 de 2000, o legislador perdeu 

a oportunidade de indicar de forma clara como se daria a dita proteção legal aos 

conhecimentos étnicos e tradicionais para além dos instrumentos de salvaguarda. 

Pode-se afirmar, inclusive, que a proteção deve se dar de outra forma, visto que o 

tipo de obra que aqui se trata difere da prevista no conceito autoral. 

Diversos autores demonstram que a questão de não se reconhecer qualquer 

direito às obras tradicionais reside num preconceito contra estas artes que culminou 

                                            
direitos autorais e dá outras providências. Brasília, 20 fev. 1998. 
388 Ibidem, art. 45. 
389 BARBOSA, Denis Borges. Domínio público e patrimônio cultural. Rio de Janeiro, 2005, p. 11. 
390 OMPI. Consolidated analysis of the legal protection of traditional cultural expressions/ 
expressions of folklore. Genebra, 2003.  
391 No original em inglês: Public domain is a construct of the IP system, and it does not take into 
account private domains established by costumary and indigenous laws. 
392 BRASIL, op. cit. 
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em uma legislação que ignorou esta manifestação artística. Rodrigo Moraes393 

critica o lugar em que se pôs as obras tradicionais: “ainda hoje, em pleno século 

XXI, a chamada ‘cultura erudita’, urbana e burguesa, tem a mania de reduzir o 

folclore à condição de criação coletiva anônima, esquecendo diversas autorias”. A 

opinião do autor não é singular. Rodrigo Vieira Costa e Frederico Augusto Barbosa 

da Silva394 também comentam: 

 
As expressões tradicionais, enquanto manifestações casuísticas 
(momentâneas ou pontuais), efêmeras, mutáveis, processuais ou 
sagradas, sem fixação num suporte, sob a ótica autoralista, não seriam 
objeto dos direitos autorais, isto é, consideradas obras intelectuais. 
Quando representam algum estilo ou sistema de símbolos pertencentes à 
determinada cosmovisão de povos indígenas ou comunidades 
tradicionais, em geral, são as expressões consideradas pelo direito de 
autor em domínio público. 
 

Os autores continuam o raciocínio indicando que o fato de o sistema jurídico 

da propriedade intelectual não ser originalmente pensado para compreender esse 

tipo de obra, não significa que estas não devem deter qualquer forma de proteção 

além de um registro declaratório. Como será visto, esta ausência de previsão legal 

sobre a atribuição de proteção intelectual às obras tradicionais não impede que as 

autoridades brasileiras, especialmente o Iphan, ajam para reconhecer diversos 

direitos do espectro autoral.  

Essa aparente incompatibilidade entre o conceito de obra na lei autoral e o 

que se vislumbra no folclore é também comentado por Eliane Moreira395. Tal qual 

indicado, ao falar sobre domínio público, afirma ser este “conhecimento de 

ninguém”, enquanto o conhecimento difuso conta com titulares, ainda que 

indetermináveis: 

 
Importa, finalmente, esclarecer que o conceito de conhecimentos difusos 
quando aplicados aos conhecimentos tradicionais jamais poderá ser 
confundido com conceito de conhecimento de domínio público, posto que 
relacionados com um feixe de direitos originários dos povos tradicionais 

                                            
393 MORAES, Rodrigo. Por que obras protegidas pelo direito autoral devem cair em domínio 
público?. In: PIMENTA, Eduardo Salles. (Org.) Direitos autorais: estudos em homenagem a Otávio 
Afonso dos Santos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 304. 
394 COSTA, Rodrigo Vieira; SILVA, Frederico Augusto Barbosa da. Os usos do registro do patrimônio 
cultural imaterial para reconhecimento de direitos intelectuais coletivos: o que dizem os processos 
administrativos do Iphan sobre os direitos culturais. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; PRAGMÁCIO, 
Mário. Tutela jurídica e política de preservação do patrimônio cultural imaterial. Salvador: 
Juspodivm, 2018. p. 343-402, (p. 351). 
395 MOREIRA, Eliane. O direito dos povos tradicionais sobre seus conhecimentos associados à 
biodiversidade: as distintas dimensões destes direitos e seus cenários de disputa. In: BARROS, 
Benedita da Silva; et. al. Proteção aos Conhecimentos das Sociedades Tradicionais. Belém: Museu 
Paraense Emílio Goeldi: Centro Universitário do Pará, 2006, p. 26.  
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que lhes imprime a marca dos direitos consuetudinários. Ora, domínio 
público é o conhecimento de ninguém, conhecimento difuso é 
conhecimento de alguém: titulares indetermináveis, mas existentes. 
 

Permite-se discordar em parte com a colocação de que a obra em domínio 

público seria conhecimento de ninguém, visto que os direitos morais – incluindo os 

da paternidade, que indicam autoria – permanecem vigentes e há previsão de 

guarda pelo próprio Estado. Sobre esta aparente confusão, Stéphanie Choisy396 

explica que o domínio público não se confunde com a propriedade pública, que 

seria aquilo que pertence a uma pessoa de direito público. Ainda neste caso, o 

domínio não seria de “ninguém”, mas do ente público. A reflexão é válida no sentido 

de que, concordando com os autores anteriormente citados, Moreira ressalta 

diferenças básicas na formação das obras tradicionais em contraposição às 

descritas na lei de direitos autorais. 

Vislumbra-se também que existe uma percepção de existência de direitos 

intelectuais sobre essas obras por parte das comunidades – retratada, inclusive, na 

citada portaria da Funai sobre direitos autorais397. A Carta de Kari-Oca, elaborada 

pelos índios no I Encontro Nacional de Escritores Indígenas em 2004, e 

disponibilizada por Daniel Munduruku398, explica que: 

 
Nosso conhecimento tradicional é coletivo e está vivo e presente em nosso 
país muito antes dos conquistadores europeus aportarem em nossas 
praias. É um conhecimento que abrange o material, mas 
principalmente o espiritual de nossa gente e não pode ser 
considerado domínio público, pois o uso indevido pode empobrecer 
seu verdadeiro valor moral e social e deturpar seu sentido poético e 
simbólico. [sem grifos no original] 

 

A expressão do desejo de distanciar-se do domínio público é evidente e até 

justificável. As comunidades tradicionais foram, como visto no capítulo 3, 

historicamente ignoradas pelas políticas públicas, sendo que por vários anos houve 

a tentativa declarada de assimilá-los à cultura nacional. Não é razoável pensar que 

neste momento estes grupos enxerguem no Estado o guardião da materialidade de 

sua obra. Como ali refletido, não se trata apenas de obra autoral, mas também 

espiritual que os importa.  

                                            
396 CHOISY, Stéphanie. Le domain public en droit d’auteur. Paris: LITEC, 2002, p. 24. 
397 FUNAI. Portaria nº 177, de 16 de fevereiro de 2006. Regulamenta o procedimento administrativo 
de autorização pela FUNAI de entrada de pessoas em terras indígenas interessadas no uso, 
aquisição e ou cessão de direitos autorais e de direitos de imagem indígenas. Brasília, 16 fev. 2006. 
398 MUNDURUKU, Daniel. A escrita e a autoria fortalecendo a identidade. In: RICARDO, Beto; 
RICARDO, Fany (Org.). Povos Indígenas no Brasil 2001/2005. São Paulo: Instituto 
Socioambiental, 2006. p. 202. 
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O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul399 protagonizou decisão 

importante sobre o enquadramento de práticas culturais no conceito de domínio 

público e proteção de direitos autorais no âmbito da moda, mais especificamente 

de design de joias. O litígio se deu entre a H. Stern, relevante joalheria brasileira, 

hoje com presença internacional, dedicada à produção de peças autorais400 e uma 

designer de joias. A designer Maria Bernadete Conte, segundo consta, havia 

elaborado coleção de joias baseada em artesanato indígena. Nos termos do voto 

da relatora dos embargos infringentes:  

 
As jóias idealizadas pela autora reproduzem modelos das tribos 
Muiraquitãs (fls. 95, 97, 98,99), Wai-Wai (fls. 101/102, 104), Arumã I (fl. 
105), Krixaná (fls. 106, 107), Karajá I (fl. 109, 110, 11, 112, 113, 114, 115), 
Maiongong (fls. 127, 127), Asurini (fls. 136,137), Apaial (fl. 141, 142). 
 

Em relação às tribos citadas, cumpre destacar que desde 2012, uma das 

expressões da arte da tribo Karajá ali citada está registrada no livro de Registro das 

Formas de Expressão do Iphan, mas não era o caso à época de julgamento do 

caso. As demais tribos mencionadas não têm ainda artes registradas como 

patrimônio cultural imaterial.  

Voltando ao conflito, a autora da ação alegava que havia mostrado a sua 

coleção à H. Stern, com objetivo de comercializá-la na linha de produtos desta, 

sendo que não foi demonstrado interesse. Porém, oito anos depois, deparou-se 

com peças bastante similares sendo comercializadas pela joalheria e moveu a ação 

alegando, primeiramente, plágio e, caso o juízo entendesse pela não ocorrência 

deste, pela derivação de obra. O resultado, apesar de não ter sido unânime, 

reconheceu o plágio. Para demonstrar o conflito, verifica-se aqui parte de um dos 

votos do revisor, Des. Luís Augusto Coelho Braga401, parte da tese vencida, ou 

seja, pela não caracterização de ofensa aos direitos autorais: 

 
Decorrido todo este tempo, a peritagem chega à conclusão de que não 
houve plágio, talvez até um furto, uma apropriação de idéia, mas de uma 
idéia que circulou de forma notória pelo Brasil. Especialmente num país 
em que somos, em grande parte, originários de índios, negros, alemães, 
e não há por que achar que a autora fosse a dona desta idéia e dela 

                                            
399 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Acórdão nº 70005218722. Relator: 
Desembargadora Mara Larsen Chechi. Porto Alegre, RS, 20 de agosto de 2004. Diário da Justiça. 
Porto Alegre, 04 nov. 2004. 
400 H. STERN. Sobre a H. Stern. Disponível em: <https://www.hstern.com.br/institucional/sobre-
hstern>. Acesso em: 09 set. 2018. 
401 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Acórdão nº 70005218722. Relator: Desembargadora 
Mara Larsen Chechi. Porto Alegre, RS, 20 de agosto de 2004. Diário da Justiça. Porto Alegre, 04 
nov. 2004. 
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pudesse se apropriar, como se fosse a única representante do povo 
indígena, para fazer os trabalhos que fez. Como se fosse uma novidade 
os desenhos que elaborou, que, o perito, disse ser comum e semelhantes 
aos já existentes na cultura indígena. 
 

Como se lê, na visão do revisor, não houve plágio e a apropriação de ideia 

que circulou de forma notória no País afasta esta questão. Pelo voto vencedor, por 

outro lado, aqui explicado pelo Desembargador Luiz Ary Vessini de Lima402, o 

redator designado explica que: 

 
[...] embora a temática indígena seja do folclore, seja do uso comum, a 
verdade é que, neste caso, houve um projeto, uma obra elaborada por um 
artista, esta obra foi entregue a um estabelecimento de grande poderio 
econômico e financeiro, e, algum tempo depois, este grande 
estabelecimento colocou uma coleção no comércio que apresenta, 
inegavelmente, coincidências que permitem a conclusão da ocorrência de 
plágio, não de contrafação, mas de plágio. 
 

O curioso neste caso é que a tese vencedora parte da mesma premissa – o 

acesso das partes ao acervo comum da arte indígena – para chegar a conclusões 

distintas: não há plágio porque ambas usaram o patrimônio cultural ou há plágio 

porque houve originalidade na pesquisa e desenvolvimento da obra a partir da 

temática indígena. Nota-se, portanto, que em nenhum momento é suscitada a 

possibilidade de uma autoria indígena ou até mesma uma derivação de arte 

tradicional. Para melhor analisar esta questão, verifica-se brevemente o conceito 

de plágio. Nas palavras de Eduardo Lycurgo Leite403: 

 
O plágio pode ser definido como a cópia dissimulada ou disfarçada, do 
todo ou de parte da forma pela qual um determinado criador exprimiu as 
ideias, ou seja, da obra alheia, com a finalidade de atribuir-se a autoria da 
criação intelectual e, a partir daí, usufruir o plagiador das vantagens 
advindas da autoria de uma obra. 
 

Pelo conceito do autor, a cópia não é necessariamente literal ou completa e, 

a princípio, caberia ao caso das joias aqui analisadas, como concordou a maioria 

dos desembargadores. Ressalta-se, contudo, que o plágio configurado pelo tribunal 

se deu entre as obras de autora e ré, sem considerar eventual infração à arte 

indígena que, em sua concepção, está em domínio público e plenamente acessível 

a todos. Rodrigo Vieira Costa404 comenta a decisão:  

                                            
402 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Acórdão nº 70005218722. Relator: Desembargadora 
Mara Larsen Chechi. Porto Alegre, RS, 20 de agosto de 2004. Diário da Justiça. Porto Alegre, 04 
nov. 2004. 
403 LEITE, Eduardo Lycurgo. Plágio e outros estudos em direito de autor. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009, p. 21. 
404 COSTA, Rodrigo Vieira. O registro do patrimônio cultural imaterial como mecanismo de 
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A polêmica entre os desembargadores, em verdade, centrava-se na 
questão se os modelos da designer foram copiados (contrafação) ou 
plagiados pela H.Stern. Assim, os magistrados concentraram-se em 
fundamentar seus votos na originalidade da obra da autora ou na 
originalidade de ambas as coleções para excluir a hipótese do plágio e/ou 
da contrafação. No entanto, o curioso é que ambas as posições 
divergentes, inclusive a manifesta no laudo pericial integrante dos autos, 
admitem, de maneira consensual e inquestionável, que os modelos das 
querelantes se baseariam em cultura indígena em domínio público. 
 

Concorda-se com a visão do autor, pois a questão dos limites do domínio 

público não foi abordada pela decisão. Como já visto, domínio público não configura 

obra sem autor ou sem titularidade, pois permanecem os direitos morais e prevê-

se, inclusive, a guarda do Estado. O autor continua afirmando que405: 

 
Assim, para os magistrados, tanto ela quanto a empresa, em tese, 
poderiam se apropriar de elementos das expressões culturais de 
determinada etnia sem quaisquer limitações. Somente a obra derivada 
desses artefatos, fruto da individualidade original de designer de joias e 
outros criadores, mereceria proteção jurídica a ponto de responsabilizar 
civilmente empresa de ourivesaria por plágio de ideia nela contida. Como 
considerou que a arte indígena é de domínio público, a decisão não 
adentra nos direitos dos povos originários em questão de serem 
consultados sobre o uso de peças de seu artesanato em joias derivadas 
de suas representações e fora de seu contexto usual, seja pela designer 
de joias, seja pela empresa H. Stern. 
 

O autor coloca de forma clara a ambiguidade da decisão aqui estudada: há 

originalidade da autora e, para parte dos desembargadores, também da joalheira, 

mas não se considera original a arte tradicional. Além disso, apesar de a relatora 

citar em determinado momento que a arte indígena é mais representativa da 

comunidade em que está inserida do que do indivíduo que a cria, não se pensou 

em momento algum que havia um direito moral a estes povos. Lucas Lixinski406 

também aponta os problemas da decisão: 

 
No caso, uma designer de joias processa uma joalheria por apropriar-se 
indevidamente de seus desenhos baseados em folclore indígena. 
Nenhuma menção foi feita em nenhum momento em relação aos 
interesses da população indígena no uso de seu patrimônio cultural, ainda 
que a designer não seja indígena.407  

                                            
reconhecimento de direitos intelectuais coletivos de povos e comunidades tradicionais: os efeitos do 
instrumento sob a ótica dos direitos culturais. 2017. 523 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-
graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017, p. 402-403. 
405 Ibidem. 
406 LIXINSKI, Lucas. Intangible Cultural Heritage in International Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2013, p. 120. 
407 No original em inglês: In the case, a jewellery designer sued a jewellery company for 
misappropriating her designs based on indigenous folklore. No mention was made at any time 
concerning the interest of the indigenous peoples in the use of their intangible heritage, regardless 
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Em breve síntese, Lixinski pontua que, apesar de o cerne da demanda 

judicial ser a arte tradicional, esta é tratada em segundo plano e não há 

questionamento sobre a legitimidade de as partes envolvidas apropriarem-se de 

tais obras. Por fim, Edson Beas Rodrigues Junior408 também estudou o caso: 

 
[...] em momento algum o litígio tratou da incidência de direitos autorais de 
titularidade das etnias citadas sobre as ETCs [Expressão Cultural 
Tradicional ou Folclórica] que serviram de base às obras das partes 
litigantes. Muito pelo contrário, quatro dos votos proferidos sustentaram 
que as obras artísticas das comunidades indígenas integram o domínio 
público brasileiro, apesar dos termos da lei aplicável ao caso, que 
determina pertencer ao domínio público, “além das obras em relação às 
quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais [...] [aquelas] 
“de autor desconhecido, transmitidas pela tradição oral”. As ECTs 
indígenas que serviram de base para as obras dos litigantes estão fixadas 
em suporte permanente – as peças de artesanato e os livros que as 
reproduzem – logo, não são transmitidas apenas por tradição oral. Por 
conseguinte, não se poderia presumir que as ECTs utilizadas pertencem 
ao domínio público, sem antes examinar se o prazo de proteção, conferido 
pela lei aplicável às obras de autores desconhecidos, já expirou. E ainda 
que se concluísse que as ECTs indígenas, utilizadas no processo criativo 
das partes litigantes, pertencem ao domínio público, a lei aplicável ao caso 
estabeleceu um regime de domínio público pagante, que demanda dos 
usuários de obras caídas em domínio público, quando “a utilização visar a 
lucro [...] [o pagamento de] importância correspondente a cinquenta por 
cento da que caberia ao autor da obra”, se as ECTS não integrasse o 
domínio público. 

 
Este autor traz mais uma reflexão relevante para a análise do domínio 

público e do patrimônio cultural: a lei vigente à época (Lei nº 5.988/1973409) 

estabelecia que pertencia ao domínio público, entre outras, as obras de “autor 

desconhecido, transmitidas pela tradição oral”. Como bem pontuou o autor, estando 

a arte expressa em suporte físico, estas não integrariam o domínio público.  

Além disso, como dito, pelo artigo 93 da Lei nº 5.988/1973, lei autoral anterior 

à vigente, a utilização de obra em domínio público visando ao lucro dependeria de 

pagamento ao extinto Conselho Nacional de Direito Autoral de “importância 

correspondente a cinquenta por cento da que caberia ao autor da obra, salvo se se 

destinar a fins didáticos, caso em que essa percentagem se reduzirá a dez por 

cento”410. Até 1983, quando dito artigo foi revogado, o Brasil adotava um sistema 

                                            
of the fact the designer was not an indigenous person.  
408 RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. A proteção internacional do patrimônio biocultural imaterial 
a partir da concepção de desenvolvimento sustentável. 2009. 555 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Pós-graduação em Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 97-98. 
409 BRASIL. Lei nº 5.988 de 14 de dezembro de 1973. Regula os direitos autorais e dá outras 
providências. Brasília, 18 dez. 1973. 
410 Ibidem. 
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de domínio público remunerado, similar ao que utiliza a Bolívia atualmente. Este 

modelo também é o indicado pela legislação modelo sugerida pela OMPI e pela 

Unesco, como lembra Bittar411. 

Sobre o domínio público remunerado – sistema que não se defende neste 

trabalho – José de Oliveira Ascensão412 explica que a renda se destinava ao 

Conselho Nacional de Direito Autoral, órgão extinto, e que se trataria, portanto, de 

um tributo, visto que a remuneração não se dá à obra ou aos sucessores do autor. 

Ele entende que o domínio público remunerado “autojustifica-se normalmente pela 

proteção da cultura. Suporíamos que a cultura deveria ser destino e não fonte das 

receitas do Estado”. Por esta ótica, o domínio público remunerado serve ao Estado, 

mas não necessariamente ao povo, que necessita pagar para utilizar a obra.  

Com base em toda esta análise, percebe-se que não é claro, pela legislação 

atual, o enquadramento das obras pertencentes ao patrimônio cultural, registradas 

ou não, como parte do acervo em domínio público, visto que a lei prevê exceção. 

Em todo caso, ainda que dessa forma se entendesse, ressalta-se que o domínio 

público não é acervo disponível à apropriação por todos, sem indicação da 

paternidade ou desrespeitando a integridade da obra. Isto, por si só, afastaria a 

possibilidade de que outro indivíduo pretendesse atribuir tal autoria a si. Com esse 

norte, parte-se à análise da questão da exceção legal às obras do folclore. 

 

4.1.2. Obras de autor desconhecido 

 

Como explorado no tópico anterior, a questão das obras tradicionais – 

comumente tratadas sob a expressão folclore – e as de autor desconhecido são 

intimamente ligadas, sendo que a própria Convenção de Berna413 as considera 

praticamente sinônimos, como observado quanto à construção do artigo 15, item 4. 

Porém, não apenas na lei brasileira, elas são tratadas como espécies distintas de 

um mesmo gênero, uma vez que a lei estabelece que as obras de autor 

desconhecido pertencem ao domínio público, “ressalvada a proteção legal aos 

                                            
411 BITTAR, Carlos Alberto. Contornos atuais do direito do autor. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 160. Revista, atualizada e ampliada de conformidade com a Lei nº 9.610/98 por 
Eduardo Carlos Bianca Bittar. 
412 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2. ed., 1997, p. 356. 
413 BRASIL. Decreto nº 75.699, de 06 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a 
Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho 
de 1971. Diário Oficial da União. Brasília, 09 mai. 1975. 
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conhecimentos étnicos e tradicionais”414. Isso indica que a lei entende que os 

conhecimentos étnicos e tradicionais se encontram na categoria de obras de autor 

desconhecido, mas que considera estarem sujeitas a uma proteção diversa. 

O termo autor desconhecido aparece na lei de direitos autorais também no 

artigo 5º, VIII, “b” ao definir obra anônima como aquela em que “não se indica o 

nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido”415. A lei traz certa 

confusão de conceitos, pois as obras anônimas, ao contrário daquelas de autor 

desconhecido, têm regulados seus direitos patrimoniais e morais de autor. Nos 

termos do artigo 40416 “tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá a 

quem publicá-la o exercício dos direitos patrimoniais do autor”. O parágrafo único 

estabelece ainda que “o autor que se der a conhecer assumirá o exercício dos 

direitos patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros”. José de 

Oliveira Ascensão417 explica que esse tipo de obra é lícita, pois “o autor tem direito 

ao nome; mas não tem a obrigação do nome”. O autoralista português discorre que 

não há, em relação a esse tipo de obra, qualquer dúvida sobre a incidência de 

direitos patrimoniais e morais. A única questão é quem os exercerá e isso a lei 

explicita, como já indicado. Portanto, não é possível confundir as obras anônimas 

daquelas de autor desconhecido, visto que claramente há tratamentos 

diferenciados: uma com direitos autorais e outra em domínio público. 

Retornando à análise das obras de autor desconhecido e a exceção posta 

no artigo 45 da Lei nº 9.610, Guilherme Coutinho Silva418 comenta que: 

 
Desta forma, se entende que devem ser preservados não só os direitos 
morais (que são imprescritíveis), mas também os direitos patrimoniais dos 
conhecimentos étnicos e tradicionais no Brasil. Isto significaria que 
qualquer exploração econômica destes conhecimentos deveria ser 
prescindida de autorização prévia (art. 29, Lei nº 9.610/1998) e, 
consequentemente, implicaria em uma possível contrapartida financeira 
aos titulares destes direitos, já que os contratos presumem-se onerosos 
(art. 50, Lei nº 9.610/1998). Porém não é isso que se percebe no cotidiano 
e não há na legislação regras específicas para a forma de utilização 
econômica deste tipo de obra. 
 

Na visão do autor, ao entender estarem presentes os direitos patrimoniais, 

                                            
414 BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Art. 24, § 1º. Brasília, 20 fev. 1998. 
415 Ibidem, artigo 5º, VIII, b. 
416 Ibidem, artigo 40. 
417 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2. ed., 1997, p. 117. 
418 SILVA, Guilherme Coutinho. Direitos autorais e diversidade cultural. In: Congresso Nacional do 
Conpedi, 18., 2009, São Paulo. Anais. São Paulo: Compedi, 2009. p. 9751 - 9764.  



144 
 

não se aplicaria a regra pura do domínio público, em que sobreviveriam apenas os 

direitos morais. Interessante também a colocação da presunção de onerosidade 

dos contratos. Trata-se de um princípio que protege o autor – objetivo principal da 

lei autoral – mas que também não se vê aplicado às obras do patrimônio cultural, 

registradas ou não. 

Isso porque, tal qual estudado neste trabalho, esta proteção legal não foi 

regulada no Brasil e o registro do patrimônio cultural imaterial não objetiva – no 

estrito termo da lei – a dar esta proteção. Pela ideia do Iphan quando da redação 

do referido decreto, o registro é meramente declaratório. Isso não quer dizer que 

as comunidades que se organizam para levar suas tradições a registro entendam 

não haver proteção e – em última análise – o próprio Iphan atuar para proteger 

direitos intelectuais, especialmente mediante provocação. José de Oliveira 

Ascensão419, sobre o folclore, explica que: 

 
Há certas manifestações culturais que podem ser referidas ao espírito 
coletivo. Baseiam-se necessariamente em atos individuais de criação, 
pois só o espírito de cada homem cria, mas esses contributos dissolvem-
se no conjunto de modo inextrincável. Não podem ser isoladas para ser 
atribuídas individualmente, nem permitir a afirmação de autoria sobre a 
criação coletiva. Cabe aqui o chamado folclore. 
 

O autor ressalta que o problema de atribuição de direitos autorais às obras 

de folclore reside no fato de não ser possível a atribuição de autoria individual. A 

legislação analisada na obra do autoralista português é a anterior lei de direitos 

autorais, cujo artigo equivalente ao que aqui se trata substitui a expressão 

“conhecimentos étnicos e tradicionais” por obras “transmitidas pela tradição oral”. 

Com base nesta redação, o autor afirma que a previsão legal compreende os 

contos, cantigas, lendas e outras tradições normalmente contadas de geração em 

geração, mas que420: 

 
Não se compreendem outras realidades englobadas no folclore, como as 
danças tradicionais. Seria ir longe demais querer empurrá-las para a 
previsão legal. Pelo que teremos sempre de concluir que a matéria do 
folclore, como tal, está omissa da lei brasileira. Seria por isso adequada 
uma consideração global do assunto, uma vez que o Brasil, com as suas 
ricas tradições culturais, aparece como um país exportador de folclore.  
 

Estendendo esta interpretação de que as danças tradicionais não estariam 

contempladas na expressão “transmitidas pela tradição oral”, também não 

                                            
419 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2. ed., 1997, p. 54. 
420 Ibidem, p. 55. 
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poderiam estar ali incluídos os trajes típicos. A questão que surge é se a lei atual, 

utilizando as palavras “conhecimentos étnicos e tradicionais” passou a englobar 

outros tipos de obra.  

A Lei nº 13.123/2015421 conceitua o “conhecimento tradicional associado” 

como sendo “informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional 

ou agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos 

associada ao patrimônio genético”, conforme artigo 2º, inciso II. Portanto, o conceito 

do conhecimento tradicional é mais relacionado à biologia e à discussão acerca da 

apropriação de tais saberes pela indústria dos medicamentos.  

A questão é difícil, pois a Constituição estabelece uma proteção especial ao 

patrimônio cultural, sem especificar como se daria a proteção. A lei de direitos 

autorais estabelece uma exceção com aplicação restrita e, mesmo que se 

considere a legislação anterior – que tratava da tradição oral – não contempla os 

trajes tradicionais. Dada essa análise conjunta, tem-se uma lacuna. Diante desse 

ponto, Anita Campos entende que não é possível afastar a previsão constitucional 

de proteção a tais obras e que a exceção deveria ser vista de forma ampla, não 

restrita422: 

 
A LDA reconhece que o patrimônio cultural de comunidades ou povos 
tradicionais identificáveis não integra o domínio público e somente aquele 
patrimônio que de fato já esteja difundido, em esfera nacional e regional, 
a tal ponto que não seja mais possível identificar seu vínculo ou relação 
com comunidade ou povo tradicional específicos, estaria em domínio 
público. 
 

Assim, fica entendido que as obras artísticas tradicionais fixadas em suporte 

tangível não estariam em domínio público, apesar de serem fruto do espírito de um 

autor não identificável. Portanto, conjugando este entendimento com o do tópico 

anterior, que tratou do domínio público, entende-se que os trajes tradicionais, 

quando claramente atribuídos a determinada comunidade, não integram o domínio 

público. Esse exercício interpretativo também decorre da dificuldade em aplicar ao 

patrimônio cultural a lógica própria das demais criações. Como será melhor 

entendido ao longo desse capítulo, a dificuldade do tema reside na 

incompatibilidade entre esse sistema e a lógica de criação do patrimônio cultural, 

                                            
421 BRASIL. Lei nº 13.123 de 20 de maio de 2015. Brasília, 24 mai. 2015.  
422 CAMPOS, Anita Pissolito. Direitos morais no patrimônio cultural imaterial. 2014. 207 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 80. 
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que trabalha com obras coletivas, em constante evolução, mas identificável e 

atribuível a uma coletividade. 

 

4.1.3. Obras derivadas 

 

Considerando que os trajes tradicionais não integram o domínio público, 

cabe analisar como se dá, perante a legislação, a utilização de tais obras como 

base para novas obras. A Lei nº 9.610/1998423 conceitua a obra derivada como “a 

que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra 

originária”. A norma424 entende que o autor que derivou a nova obra é titular de 

direitos de autor, mas é necessária a prévia autorização do autor da obra primígena, 

conforme segue: 

 
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização 
da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I – a reprodução parcial 
ou integral; II – a edição; III – a adaptação, o arranjo musical e quaisquer 
outras transformações; IV – a tradução para qualquer idioma; V – a 
inclusão em fonograma ou produção audiovisual; [...]. 

 

Depreende-se desse artigo que não seria possível a adaptação ou 

transformação da obra sem a prévia autorização do autor originário. Porém, 

também pode-se pensar que as obras são alteradas constantemente no âmbito 

privado sem que haja a autorização do autor. Sobre este ponto, José Mauro 

Gnaspini425 argumenta que: 

 
A plasmação artística em si, a inserção no universo plástico de uma 
realidade estética antes inexistente, não depende de sua viabilidade legal 
ou da intenção de fazê-la circular, depende de um impulso individual, 
mútuo ou coletivo de invenção ou intervenção. [...] A aludida autorização 
prévia só é necessária, na verdade, para inserção da obra derivada 
no sistema editorial vigente, de modo a valer-se da lógica e das 
ferramentas mercantis consagradas para sua circulação, ou antes, 
veiculação, ou antes ainda, publicação. [sem grifos no original] 

 

Na visão do autor, obras derivadas são realizadas a todo momento, seja por 

um rabisco em cima de uma obra fotográfica, por exemplo, seja por novos arranjos 

musicais – especial tema de sua tese. Estes não contemplam o problema em si, 

                                            
423 BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Art. 5º, VIII, g. Brasília, 20 fev. 1998. 
424 Ibidem, art. 29. 
425 GNASPINI, José Mauro. Derivação não consentida e proteção ao acréscimo criativo no Direito 
Autoral. 2008. 125 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-graduação em Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2008, p. 97. 
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mas sim a exploração comercial da obra derivada. No caso deste trabalho, a 

indústria da moda utiliza-se das vestimentas tradicionais como ponto de partida de 

sua criação para exploração comercial, ou seja, para venda das peças ao público. 

Portanto, se as vestimentas tradicionais não integram o domínio público, seria 

necessária a prévia autorização das comunidades que detêm a prática.  

Ressalta-se que, as obras em domínio público, ao contrário das que ainda 

têm direitos patrimoniais vigentes, podem ser livremente adaptadas, como se vê no 

artigo 14426 que segue: “é titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja 

ou orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra 

adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua”. A parte 

final aponta para a única possibilidade de oposição à nova obra derivada: se houver 

plágio. Nesse caso, não se trata de um problema de obras derivadas, mas de 

violação de direitos autorais como um todo. 

Retornando à necessidade de autorização, o curioso é que, embora até 

mesmo a jurisprudência entenda que a arte indígena, por exemplo, está em domínio 

público, os próprios criadores, algumas vezes, buscam a autorização. É o caso da 

já comentada estampa nas sandálias Havaianas encomendadas pela Alpargatas. 

Tal qual visto anteriormente, a empresa firmou um contrato de licença de 

direitos autorais tendo como objeto a estampa desenvolvida dentro da estética da 

arte Yawalapiti. Se fossemos aqui aplicar o precedente do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, bastaria que um artista contratado pela Alpargatas fizesse uma 

pesquisa na comunidade e desenvolvesse uma estampa similar, pois a obra estaria 

em domínio público. Ocorre que, obedecendo à própria Portaria da Funai sobre o 

tema, a empresa optou por contratar junto ao ilustrador indígena, sem prever que 

aquela obra, embora fixada naquele suporte por aquele indivíduo, pertence a um 

coletivo maior de pessoas ligadas àquela tradição. 

A questão é reconhecida por advogados da área, como disse em entrevista 

ao El País427, Andreia de Andrade Gomes, especialista em propriedade intelectual 

da TozziniFreire Advogados, afirma que:  

 
O interessado (em reproduzir qualquer elemento artístico indígena) tem 
que pedir a autorização ao chefe da etnia. O direito autoral indígena é um 
direito coletivo da própria etnia. Nos parece que, neste caso, o grafismo 

                                            
426 BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Art. 14. Brasília, 20 fev. 1998. 
427 NOVAES, Marina. As sandálias da polêmica. El País. São Paulo, 14 fev. 2015. 
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seria de várias etnias do Parque Indígena do Xingu. Ou seja, é um direito 
coletivo-coletivo. Em casos assim (que envolvem elementos comuns a 
mais de uma etnia), eles teriam de pedir a autorização do chefe de todas 
as etnias envolvidas naquela criação. Só assim seria um ato jurídico 
perfeito. 
 

A advogada argumenta haver ali um direito autoral coletivo da etnia e que a 

pessoa a ser consultada é o chefe das etnias, como representante daquele grupo. 

Trata-se de claro reconhecimento de que a obra não está em domínio público e que 

para adaptá-la para o mundo da moda comercial, é necessária a prévia autorização 

da comunidade tradicional, na pessoa do seu líder.  

Com esta análise entende-se que, seja pela ótica do conceito de autor 

desconhecido, que aqui não se aplica, seja pelo entendimento de que é necessária 

a autorização da comunidade para adaptar a obra, como demonstrado no caso 

concreto e seguindo a Portaria da Funai, vislumbram-se direitos intelectuais 

associados às vestimentas tradicionais, desde que seja claro o seu vínculo com 

comunidades identificadas. Tal como dito, inclusive, o próprio Iphan reconhece 

esses direitos, quando ocasionalmente provocado a se manifestar.  

 

4.1.4. Obras coletivas 

 

As obras coletivas são previstas constitucionalmente e na legislação autoral, 

como se discorrerá aqui. Sua relação com as obras folclóricas advém da 

perspectiva de que as criações de comunidades tradicionais são feitas de forma 

comum, modificando-se com o passar das gerações mediante os acréscimos e 

alterações de cada um do grupo, ainda que de forma inconsciente. José Carlos 

Costa Netto428 explica que: 

 
É comum o equívoco de ser considerado o folclore como “obra de domínio 
público”. Na verdade, as “expressões” ou “produções” de folclore 
consistem bens susceptíveis à tutela, dentro de seu contexto peculiar de 
pertencerem ao patrimônio artístico de uma comunidade ou uma nação. 
Aproxima-se, portanto, mais do conceito de uma obra coletiva, de 
titularidade da comunidade em que foi criada, do que de obra caída em 
domínio público. 
 

O autor concorda com a posição adotada no tópico anterior, de que as 

vestimentas tradicionais, enquanto obras folclóricas, não estão em domínio público. 

Além disso, posiciona-se no sentido de serem estas criações obras coletivas. Da 

                                            
428 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. São Paulo: FTD, 2. ed., 2008, p. 118  



149 
 

mesma forma, a advogada Andreia de Andrade Gomes, como visto, afirmou que as 

comunidades tradicionais detêm um direito autoral coletivo sobre as suas peças 

tradicionais. Cabe, portanto, analisar o que isso significa e se refere-se de alguma 

forma ao direito autoral aplicável às obras coletivas.  

Como preceitua o artigo 5º, XXVIII, da Constituição Federal429, são 

assegurados, nos termos da lei, “a proteção às participações individuais em obras 

coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 

desportivas”. Esta ideia é replicada na Lei nº 9.610, artigo 5º, VIII, h430 ao definir o 

conceito de obra coletiva: 

 
a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa 
física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída 
pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem 
numa criação autônoma.  
 

A obra coletiva, portanto, tem em seu cerne de definição a participação de 

diversos autores sob a batuta de uma só pessoa, que pode ser física ou jurídica. 

Ela faz parte do rol de obras consideradas como obras plúrimas, em que se 

encontra, por exemplo, a obra em coautoria. Forma-se pela união da contribuição 

de todos esses autores e descaracteriza-se pela retirada de suas partes. A 

coautoria diferencia-se da obra coletiva principalmente pela maior indivisibilidade 

desta última. Em relação à coautoria, Antônio Chaves431 afirma que: 

 
teremos então obra formada por partes divisíveis, em que não há dúvida 
ser cada um o criador único de sua parcela, distinta do conjunto, podendo 
assim ser por ele livremente utilizada, independentemente do 
consentimento dos autores de outra ou outras partes do conjunto, 
ressalvadas as cláusulas contratuais. 
 

Como se vê, a obra em coautoria pode assumir este caráter divisível – sendo 

seu principal exemplo as junções de letra e melodia para formar uma canção – mas 

não se identifica apenas dessa forma. A própria lei prevê, de forma implícita, a 

possibilidade de indivisibilidade na obra em coautoria. A distinção de uma obra 

entre coletiva ou em coautoria nem sempre é óbvia.  

Voltando à questão das obras coletivas, Antônio Carlos Morato432 explica 

                                            
429 BRASIL. Constituição (1988). Brasília, 05 out. 1988. 
430 BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Art. 14. Brasília, 20 fev. 1998. 
431 CHAVES, Antônio. Direito de autor. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 96. 
432 MORATO, Antonio Carlos Os direitos autorais na Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo: a obra coletiva e a titularidade originária decorrente da organização da 
obra. In: R. Fac. Dir. Univ. São Paulo v. 109, p. 115, jan./dez. 2014. 
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que a separação das participações individuais pode ou não ocorrer na obra coletiva. 

O critério distintivo está “na fusão das contribuições em uma única obra somada ao 

fato de que uma pessoa a organizou e divulgou sob seu nome”. Portanto, o que 

leva à distinção está na fusão das contribuições em nome de uma única pessoa, 

distinguindo, por exemplo, da obra em coautoria, que será de titularidade de todos 

os coautores. 

Anita Campos433 concorda e afirma que “é modalidade de obra que se 

caracteriza pela incindibilidade, em função de todas as obras individuais terem sido 

inseridas na obra coletiva a partir do projeto idealizado pelo organizador, com 

objetivo de constituir a obra em si”. Portanto, ainda que as partes possam ser 

individualizadas para motivos de atribuição de autoria, a obra é um todo único. 

Diante dessa análise, verifica-se que os conceitos e definições 

contemplados pela obra coletiva não contemplam as necessidades de proteção às 

manifestações artísticas culturais. Essas ainda que coletivas, não são criadas ou 

elaboradas da forma concebida pela legislação. Mais uma vez depara-se com a 

questão de o sistema de direito autoral – não apenas no Brasil, mas em suas bases 

internacionais – ter sido pensado apenas para obras novas de autores identificados.  

Se, por um lado, uma coleção de uma confecção de vestuário pode ser uma 

obra coletiva, caso existam diversas pessoas envolvidas em sua criação, como 

estilistas, criadores de estampa etc., o traje tradicional nasce e se desenvolve ao 

longo de gerações, sem identificação dos envolvidos. Há apenas a atribuição 

daquela vestimenta a determinada comunidade, mas não caberia atribuir a autoria 

a membros específicos. Sobre a impossibilidade de utilização deste instituto jurídico 

para a proteção do patrimônio cultural imaterial, Anita Campos434 conclui: 

 
[...] não há como superar o fato de que não é possível identificar todos os 
autores que contribuíram para o desenvolvimento dessas manifestações 
culturais. A consequência disso é o fato de não ser possível identificar o 
momento da criação e como consequência não poderem ser garantidos 
os direitos às participações individuais a todos aqueles que contribuíram 
para a criação. Ora, se o direito de autor surge da relação entre autor e 
obra, a partir de sua criação, se não é possível identificar o autor, 
tampouco o momento da criação, não é possível sustentar que há relação 
tutelada pelo direito de autor nesse caso.  
 

                                            
433 CAMPOS, Anita Pissolito. Direitos morais no patrimônio cultural imaterial. 2014. 207 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014, p. 134. 
434 Ibidem, p. 137. 
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A autora é bastante clara ao indicar os obstáculos intransponíveis a essa 

caracterização como obra coletiva. O conceito de obra coletiva, portanto, não 

significa o direito autoral coletivo mencionado por Andreia de Andrade Gomes. O 

direito aqui mencionado são os direitos morais buscados pelas comunidades por 

sua identificação com a obra e por serem, até hoje, aqueles responsáveis pela sua 

manutenção e produção, por deterem o conhecimento necessário à sua produção. 

Como já foi dito, os direitos morais não encontram limitação temporal – ao contrário 

dos direitos patrimoniais – e podem serem coletivamente requeridos. 

 

4.1.5. Indicação geográfica 

 

As indicações geográficas ganharam relevância nesse ambiente que une 

propriedade intelectual e patrimônio imaterial, uma vez que as comunidades 

tradicionais têm interesse não apenas em salvaguardar sua arte, mas em protegê-

la e até mesmo explorá-las economicamente. Nas palavras de Siloá Merkle435: 

 
É nesse contexto que está sendo atribuído às Indicações Geográficas 
(Igs) grande destaque, pois as Igs são um peculiar mecanismo presente 
na legislação de propriedade intelectual que abrangem formas de tutelar 
as produções coletivas, tradicionais e locais. 
 

A autora ressalta ainda que o uso da indicação geográfica ocorre desde o 

século XII por artesãos europeus, tendo ficado célebre principalmente no setor de 

vinhos. No mesmo sentido, Lívia Reis436 afirma que: 

 
A Indicação Geográfica foi paulatinamente construída através da história, 
na medida em que produtores e comerciantes apresentavam produtos 
cujas qualidades particulares podiam ser atribuídas à sua origem. Inicia-
se assim um processo de valorização de determinados produtos através 
da designação geográfica de procedência, pressupondo um vínculo de 
qualidade, reputação ou outras características do produto que poderiam 
ser atribuídas essencial ou exclusivamente à região produtora. 
 

Pelo trecho, nota-se que as indicações geográficas já guardam, 

historicamente, uma ligação com a tradição na produção de determinados produtos, 

                                            
435 MERKLE, Siloá Haynosz. Indicação geográfica e patrimônio cultural sob a ótica do 
desenvolvimento sustentável: o caso do Vale dos Vinhedos. 2015. 126 f. Dissertação (Mestrado) - 
Curso de Patrimônio Cultural e Sociedade, Direito, Universidade da Região de Joinville, Joinvile, 
2015, p. 55. 
436 REIS, Livia Liberato de Matos. Indicação Geográfica no Brasil: determinantes, limites e 
possibilidades. 2015. 270 f. Tese (Doutorado) - Curso de Geografia, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2015. 
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visando a identificar a origem, conceito importante para a questão do uso de trajes 

tradicionais pela moda sazonal. A ausência de atribuição e de respeito à origem é 

uma das principais questões apontadas nos casos de apropriação cultural na moda, 

como se demonstrará no item 4.3.1. 

Atualmente, conforme título IV da Lei nº 9.279/1996437, a indicação 

geográfica se divide em (i) indicação de procedência e (ii) denominação de origem. 

Nos termos dos artigos 177 e 178 de referido diploma normativo438: 

 
Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de 
país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado 
conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de 
determinado produto ou de prestação de determinado serviço. 
Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de 
país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto 
ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou 
essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.  
 

As duas espécies do gênero indicação geográfica diferem-se principalmente 

pela participação de componentes naturais no produto a ser identificado. A 

denominação de origem requer a comprovação de que aquele produto detém 

determinadas qualidades em razão da região em que é produzido. Por esse motivo, 

dos dezenove registros de denominação de origem no INPI, dezesseis se referem 

a alimentos ou bebidas, nicho em que essas diferenças são mais facilmente 

percebidas. A indicação de procedência, por outro lado, é mais flexível em seus 

requisitos e requer apenas a comprovação de que determinada localidade é 

reconhecida pela produção de determinado bem ou serviço, sem que a natureza 

tenha papel decisivo.  

Por esse motivo há mais registros de indicações de procedência e é também 

neste âmbito que se encontram os registros de arte tradicional relacionados à 

moda. De 2011 a 2016, foram deferidos seis registros de indicação de procedência 

para produtos aplicáveis à moda: (i) o artesanato em capim dourado (TO); (ii) os 

calçados de Franca (SP); (iii) os têxteis de algodão naturalmente colorido (PB); (iv) 

a renda de agulha em Lacê (SE); (v) a renda renascença (PB); e (vi) o bordado filé 

(AL). Desses registros, chama a atenção a renda de agulha em Lacê, que além do 

registro de indicação de procedência – requerido em setembro de 2011 e deferido 

                                            
437 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. Brasília, 15 maio 1996. 
438 Ibidem. 
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em dezembro de 2012 – detém uma inscrição no Livro dos Saberes desde janeiro 

de 2009439.  

A ideia do registro de indicação de procedência é restringir a possibilidade 

de uso do nome que tornou aquela prática célebre às pessoas estabelecidas no 

local, nos termos do artigo 182440: “o uso da indicação geográfica é restrito aos 

produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em 

relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade”. O 

registro é realizado por associações, sindicatos ou outras pessoas jurídicas que 

possam atuar como substitutos processuais, nos termos do artigo 5º441. Verifica-se, 

portanto, que a comunidade deve ser organizada documentalmente para poder 

proceder ao registro. Além disso, para obter o registro de indicação de procedência, 

o pedido deverá conter442: “[...] VI – Em se tratando de Indicação de Procedência, 

documentos que comprovem ter o nome geográfico se tornado conhecido como 

centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação de serviço; 

[...]”. Os atos constitutivos da entidade requerente do registro também devem 

apontar o objetivo de gerir a área e a abrangência territorial de atuação. 

Por se tratar a regra de registro por pessoa jurídica representante dos 

produtores e por ser necessário o controle organizado sobre eles, nota-se que a 

prática cultural de comunidades tradicionais isoladas, por exemplo, teria dificuldade 

de se encaixar no conceito. Além disso, tal qual já tratado neste estudo, nem 

sempre o objetivo dessas comunidades é tornar-se conhecido como um centro de 

fabricação daquele traje, sendo que as vestimentas podem fazer parte de rituais 

privados. Esses requisitos acabam impondo uma lógica própria das criações 

individuais a essa proteção e isso fica claro se verificarmos os locais em que se 

concentram os registros de patrimônio cultural imaterial e os de indicação 

geográfica, conforme figura da página que segue. 

 
 
 

                                            
439 Este não é o único episódio de duplo registro, sendo também o caso, por exemplo, do Ofício das 
Paneleiras de Goiabeiras, da Cajuína, dos queijos do serro e doce de pelotas. 
440 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. Brasília, 15 maio 1996. 
441 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Instrução Normativa nº 95, de 28 de 
dezembro de 2018. Estabelece as condições para o Registro das Indicações Geográficas. Rio de 
Janeiro, 28 dez. 2018. 
442 Ibidem, art. 7º. 
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Figura 1 – Distribuição de registros de patrimônio cultural imaterial e 

indicação geográfica no Brasil. 

 

 

Fonte: Elaboração da autora com auxílio da ferramenta Google Maps. 

Os pontos azuis indicam os registros de patrimônio cultural imaterial, os 

verdes as indicações geográficas e os vermelhos as práticas que detêm os dois 

registros. É possível notar que as indicações geográficas (pontos verdes) se 

concentram no litoral do País, que é também a região com o maior número de 

habitantes, mais urbana e com mais concentração de renda. Esses locais podem 

prover melhores estruturas para a organização necessária ao registro da 

propriedade intelectual, sendo que alguns dos registros foram feitos com auxílio de 

instituições públicas ou ligadas ao Sistema S.  

Os pontos azuis também se distribuem por áreas mais remotas, havendo 

uma concentração importante na região Norte do País, que é pouco populosa, mas 

abriga diversas tribos nativas e práticas culturais importantes na formação 

brasileira. O Estado do Pará, por exemplo, ainda443 não tem qualquer registro de 

                                            
443 Em 30 de outubro de 2018 foi publicado o pedido de registro da Associação Cultural e Fomento 
Agrícola de Tomé-Açu – ACTA para a indicação de procedência do cacau da região, mas até a 
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indicação geográfica, mas conta com cinco inscrições de patrimônio cultural 

imaterial. 

Outra questão relevante a ser entendida sobre esta ferramenta de proteção 

intelectual é que o direito concedido não impede a produção do bem, mas apenas 

veda a indicação da procedência ou origem do produto, nos termos do registro. O 

objetivo com o registro é atribuir maior valor ao produto indicado, uma vez que a 

indicação geográfica funciona como um selo de qualidade e autenticidade. Dessa 

forma, nas palavras de Liliana Locatteli444: 

 
Outra potencialidade bastante importante do reconhecimento das 
indicações geográficas é a possibilidade de agregar valor aos produtos, 
sobretudo em razão de estes possuírem características especiais e 
gozarem de maior credibilidade em relação aos demais produtos 
oferecidos no mercado consumidor. 
 

As indicações geográficas também são comumente entendidas como um 

instrumento capaz de fomentar o desenvolvimento econômico sustentável de 

comunidades tradicionais. Ainda que o instituto não sirva apenas para a proteção 

de conhecimentos tradicionais445, ele tem essa vocação e, ao aumentar o valor dos 

produtos, melhora a economia local e incentiva a salvaguarda das tradições.  

Ocorre que a indicação geográfica, desde sua concepção, se presta a 

proteger o nome de uma localidade que foi, ao longo do tempo, sendo relacionada 

à qualidade ou autenticidade de determinado produto. Os casos de apropriação 

cultural da forma a ser demonstrada nesse capítulo não têm como fundo este 

problema. Na moda, quando uma confecção se apropria de um desenho tradicional 

para produzir uma peça de forma abusiva, ela não busca com isso associar a sua 

marca a uma comunidade tradicional. Ela busca, muitas vezes, justamente apagar 

as origens da peça e tomá-la para si como uma peça original. Como a indicação 

geográfica não veda a produção do bem por terceiros, mas apenas a utilização do 

nome da localidade no produto, este instituto é incapaz de solucionar o problema 

da apropriação cultural na moda. 

É por isso que o povo Maasai, como será melhor explicado no item 4.3.2, 

registrou suas estampas características como marca nos Estados Unidos da 

                                            
presente data não foi deferido. 
444 LOCATELLI, Liliana. Indicações geográficas: a proteção jurídica sob a perspectiva do 
desenvolvimento econômico. Curitiba: Juruá, 2008, p. 281. 
445 No Brasil, há registro de denominação de origem inclusive para o “Porto Digital de Recife”, região 
que concentra cerca de 200 empresas de tecnologia.  
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América, pois esta é uma ferramenta capaz de impedir terceiros de utilizar aquelas 

figuras em outras peças, ao contrário da indicação geográfica. A marca, o desenho 

industrial ou os direitos autorais não precisam ser previamente (re)conhecidos para 

serem oponíveis contra terceiros: ao contrário, o registro da marca, por exemplo, 

normalmente é feito antes de haver o investimento naquele signo distintivo. 

Por outro lado, a indicação geográfica é um direito de propriedade intelectual 

coletivo atribuído a uma comunidade, que é justamente uma das principais 

dificuldades de atribuir direitos intelectuais às vestes tradicionais. Este instituto não 

se refere ao direito a uma obra coletiva ou de autor desconhecido, mas à 

autenticidade de um saber proveniente de uma localidade. Sendo assim, embora 

seja pouco eficiente para solucionar o problema da apropriação cultural na moda, 

ele pode servir como base para um sistema de proteção próprio, que enderece as 

peculiaridades do patrimônio cultural, como as constantes evoluções, a ausência 

de autoria identificada, a necessidade de se garantir o fluxo cultural e a atribuição 

de origem. 

 

4.2. Propriedade intelectual da moda 

 

Estudados os conceitos que se referem à possibilidade de proteção 

intelectual ao patrimônio cultural, cumpre este capítulo a trazer uma análise sobre 

as principais questões atinentes à proteção dos artigos de vestuário pelo sistema 

de proteção intelectual brasileiro. Para isso, analisar-se-á a possibilidade de 

proteção pelo direito autoral, pelo desenho industrial e pelo instituto do trade dress 

e como estas esferas se relacionam entre si.  

Antes de adentrar esta análise, indica-se que, da mesma forma que a 

proteção às artes tradicionais, a proteção à moda não encontra previsão expressa 

na legislação brasileira. Os estudos aqui elaborados pretendem indicar se o 

vestuário se encaixa dentro da lógica legislativa, das categorias expressamente 

mencionadas e do rol não taxativo de proteção. 

 
4.2.1. Moda e direito autoral 

 
A Lei nº 9.610/1998446, como já dito neste trabalho, traz em seu artigo 7º um 

                                            
446 BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
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rol de obras protegidas pelo direito de autor. Entre estes incisos, não há menção às 

peças do vestuário ou às criações da moda sazonal, seguindo o exemplo francês. 

Porém, isso não significa que não exista qualquer proteção a estas obras. Como 

explica José Carlos Costa Netto447, “a regra geral – tanto em relação à legislação 

interna brasileira quanto às normas internacionais – é que não deve haver um 

elenco que inclua as diversas modalidades de obras intelectuais protegidas em 

caráter restritivo”. Este é também o entendimento da Convenção de Berna448 que, 

em seu artigo 2º, estabelece que “os temas ‘obras literárias e artísticas’, abrangem 

todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o 

modo ou a forma de expressão”. O artigo também inclui em seu rol as obras de arte 

aplicada. 

Portanto, o fato de as criações de moda não estarem expressamente 

previstas não afasta a possibilidade de proteção pela lei autoral, 

independentemente de registro, nos termos da legislação (artigo 18), desde que 

cumpridos os demais requisitos. Como bem explica Newton Silveira449, 

“fundamentalmente, o trabalho criativo é de um só tipo, seja no campo das ideias 

abstratas, das invenções ou das obras artísticas”. Com esse fundamento, analisa-

se aqui os requisitos a serem cumpridos por determinada peça de vestuário para 

que possa ser protegida pelo direito autoral. 

Transcrevendo o caput do artigo 7º da lei autoral450, “são obras intelectuais 

protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em 

qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, 

[...]”. Nota-se aqui as partes que compõem o conceito das obras intelectuais 

protegidas: ser uma criação do espírito expressa por qualquer meio. A doutrina 

especializada451 também enumerou os sete requisitos que a obra deve cumprir para 

ser protegida intelectualmente: (i) ser o autor pessoa física; (ii) ser a obra atribuível 

                                            
direitos autorais e dá outras providências. Art. 14. Brasília, 20 fev. 1998. 
447 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. São Paulo: FTD, 2. ed., 2008, p. 106.  
448 BRASIL. Decreto nº 75.699, de 06 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a 
Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de 
julho de 1971. Diário Oficial da União. Brasília, 09 mai. 1975. 
449 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, 
cultivares, nome empresarial. Barueri: Manole, 4. ed., 2011, p. 13. 
450 BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Art. 14. Brasília, 20 fev. 1998. 
451 BARBOSA, Denis Borges; SOUTO MAIOR, Rodrigo; RAMOS, Carolina Tinoco. O contributo 
mínimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem 
mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 434. 
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ao autor; (iii) ser a obra uma criação intelectual – ou criação do espírito, nos termos 

da lei; (iv) ser fixada em suporte tangível ou intangível; (v) não ser proibida; (vi) ser 

nova (requisito da novidade); (vii) ser dotada de um contributo mínimo, ou seja, um 

mínimo de contribuição ao conhecimento comum.  

Em relação ao primeiro requisito, destaca-se que, apesar de se considerar a 

possibilidade de titularidade da pessoa jurídica, como já dito neste trabalho, a 

criação advém da contribuição individual das pessoas físicas. O segundo requisito, 

ao tratar da necessidade de a obra ser atribuível ao autor, reforça a dificuldade em 

relação ao patrimônio cultural, como visto no item relativo ao autor desconhecido 

(4.1.2). Quanto ao terceiro requisito, as criações do espírito, no âmbito deste ramo 

de direito, são as “obras de caráter estético, ou seja, destinadas à sensibilização 

ou à transmissão de conhecimentos”452. Como demonstrado no capítulo 1 deste 

estudo, as roupas podem ter caráter estético e servir à sensibilização, inclusive. No 

mesmo sentido, Daniela Santana453 exemplifica: 

 
Não obstante a maioria das criações de moda pertencer ao campo das 
criações industriais, protegidas pela propriedade industrial, [...], existem 
criações de moda em que predominam seus aspectos estéticos, como, 
por exemplo, as criações de Roberto Capucci para a Bienal de artes 
visuais de Veneza em 1995, intituladas “Esculturas em tecido”, bem como 
o modelo de vestido Alaïa para a Bienal de Florença de 1996 e os figurinos 
desenhados por Christian Dior para a peça de teatro “Phèdre” que, por 
serem criações exclusivas e originais, devem ser consideradas obras de 
arte, assim como uma pintura, escultura ou uma música, merecendo a 
proteção pelo direito de autor. 
 

A autora demonstra que algumas peças têm tanto valor estético como as 

obras mencionadas no rol exemplificativo da lei e não poderiam ser excluídas de 

proteção. São obras estéticas em que a função de cobrir o corpo ocupa espaço 

secundário, sendo que assim já o eram nos primórdios da costura e confecção. 

Portanto, entende-se que cumpre o este requisito.  

Quanto ao suporte, quarto requisito, seja o tecido ou os próprios desenhos 

das vestimentas anteriores à sua produção, feito pelos estilistas, são suficientes 

para que se considere que as obras foram expressas. No caso dos croquis, lembra-

                                            
452 BITTAR, Carlos Alberto. Contornos atuais do direito do autor. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 27. Revista, atualizada e ampliada de conformidade com a Lei nº 9.610/98 por 
Eduardo Carlos Bianca Bittar. 
453 SANTANA, Daniela Cristina Alves. As criações de moda e o direito de autor. 2007. 202 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2007, p. 53. 
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se que a própria lei autoral454 prevê a proteção de projetos e esboços em seu artigo 

7º, inciso X. Sendo assim, não apenas a peça acabada, mas também o seu projeto 

merece a proteção autoral, não se exigindo que a roupa esteja expressa em tecido 

para ter sua forma compreendida como obra intelectual. 

O quinto requisito trata da não vedação legal à obra, o que não se vislumbra 

no caso das criações de moda. O sexto requisito trata da novidade, ou seja, não 

configurar cópia de outro modelo já disponível no mercado. Em relação a isso, 

relata-se caso judicial em que o autor, Gilson Pereira Martins, ajuizou demanda 

requerendo indenização por danos morais e materiais com base em alegada cópia 

de seus modelos de bolsas pela varejista C&A. Nos termos da ementa455: 

 
Diversas matérias jornalísticas apontando o Primeiro Suplicante como 
famoso designer de bolsas e apresentando fotografias de vários modelos 
por ele criados, alguns com autoria de criação reclamada na demanda. 
Desenhos das bolsas “Boca” e “Chinelo de Dedo” que foram ainda objeto 
de registro de direitos autorais na Escola de Belas Artes. 
 

Como se vê, os modelos das bolsas foram registrados na Escola de Belas 

Artes, o que indica a clara aceitação da proteção autoral aos modelos. O próprio 

acórdão afirma haver a violação aos direitos intelectuais com base na proteção 

prevista no artigo 7º, VIII da Lei nº 9.610/1998456. Nas palavras do 

desembargador457, “assim, impende reconhecer a violação dos direitos autorais do 

Primeiro Demandante, configurando danos de ordem moral e material com 

repercussão na Sociedade Autora criada para venda desses produtos, parte 

legítima na demanda”. Não resta dúvida, de acordo com a decisão, a possibilidade 

da proteção dos modelos pelo direito autoral. 

Por fim, o mais relevante a este estudo, o sétimo requisito trata do contributo 

mínimo. Para ser digna de proteção, a peça deve ser suficientemente diferente e 

acrescer uma parcela minimamente relevante ao mundo da moda. Ficariam 

excluídas da proteção, portanto, seja pelo requisito sexto ou sétimo, as peças de 

uso comum e cotidiano sem qualquer alteração. Da mesma forma, a utilização de 

modelos próprios de trajes tradicionais, ainda que adaptados, pode afastar a 

                                            
454 BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Brasília, 20 fev. 1998. 
455 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Acórdão nº 0072174-63.2004.8.19.0001. Gilson Pereira 
Martins e outra. C&A Modas Ltda. Relator: Desembargador Reinaldo Pinto Alberto Filho. Rio de 
Janeiro, 01 de junho de 2010. Diário da Justiça. Rio de Janeiro, 08 jun. 2010. 
456 BRASIL, op. cit. 
457 RIO DE JANEIRO, op. cit. 
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possibilidade de proteção a esta peça pelo direito autoral, pois não há contribuição 

mínima para isso.  

O mesmo vale para a utilização de estampas tradicionais, que são protegidas 

de forma independente da modelagem. As estampas, que podem ser aplicadas em 

qualquer peça, são também consideradas obras de desenho, nos termos do artigo 

7º, VIII da Lei nº 9.610/1998458. Também a varejista C&A protagonizou em 2003 um 

dos primeiros julgados459 relacionados à proteção das criações de moda no Brasil. 

A lide versa sobre a utilização de estampa para biquínis criada e divulgada por outra 

confecção, a Le Garage Indústria e Comércio de Roupas Ltda. (que opera sob a 

marca Poko Pano).  

Esta última exibiu sua coleção em julho de 2003 em evento de moda e a 

C&A, segundo testemunha ouvida no processo, desenvolveu os desenhos entre 

julho e agosto do mesmo ano, indo ao mercado no mês de outubro. A estampa em 

questão é identificada pelo desenho de uma boneca. Nos termos da sentença, a 

criação do desenho é obra intelectual e, além disso, ao contrário do que alegou a 

requerida: “não se cogita, na hipótese, de privilegiar a ideia, a tendência de 

estampar bonecas, uma vez que tal situação não está amparada pelo Direito 

Autoral (artigo 8º, inciso I, da lei 9.610/98)”. A juíza menciona claramente que não 

é o caso de desconsiderar a criação da estampa em razão de se tratar de uma 

tendência de moda a utilização de estampa de bonecas, indicando serem coisas 

distintas. 

Entendido como possível a proteção das criações originais de moda pelo 

direito autoral, tanto dos modelos como das estampas, cumpre verificar brevemente 

quais os termos em que se dá esta proteção e os efeitos que traz à indústria da 

criação da moda. Tal qual brevemente explicado no item 4.1, o direito autoral é 

formado pela junção de duas faces: o direito patrimonial e o direito moral. Enquanto 

o primeiro se esgota após o término do prazo de vigência, o segundo é inalienável 

e irrenunciável, além de que sua maior parcela passa aos herdeiros do autor sem 

limitação. Cumpre salientar que, historicamente, não foi sempre assim, tendo a 

parte patrimonial sido privilegiada. O texto original da Convenção de Berna 

                                            
458 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Brasília, 20 fev. 1998. 
459 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença nº 0015039-28.2003.8.26.0068. Autor: 
Le Garage Industria e Comercio de Roupas Ltda. Barueri, 31 de julho de 2007. DJE. São Paulo, 02 
ago. 2007. 
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(1886)460, por exemplo, não trazia qualquer menção ao aspecto moral do direito de 

autor. Apenas em 1928, após a alteração proposta na Convenção de Roma, que o 

direito moral foi contemplado nesse diploma internacional. Sobre as duas faces, 

José de Oliveira Ascensão461 explica que “o setor pessoal e o setor patrimonial 

esgotam o conteúdo de afetação do direito de autor”.  

Diante desse leque de direitos, a doutrina passou a analisá-los na tentativa 

de identificar se eram dois direitos distintos ou duas faces de um mesmo direito 

autoral. À primeira corrente deu-se o nome de dualista e à segunda, monista ou 

unitária. Como bem resume José Carlos Costa Netto462: 

 
A teoria dualista estabelece a mesma coexistência – de dois direitos de 
natureza diferente – só que derivados de uma única fonte: a obra 
intelectual. [...] A pertinência da concepção dualista como uma ‘verdadeira 
evolução’ de todas as teorias é defendida, a exemplo da maioria dos 
autoralistas, por Henry Jessen, concluindo que esta conciliaria as teses 
anteriores, pois veria na proteção à criação intelectual um instituto 
autônomo que enfeixa dois direitos diversos interdependentes, porém 
distintos um do outro: o patrimonial, transferível, e o pessoal, insubrogável. 
Remata, relatando que, como derivação dessa tese, surgiu 
modernamente a chamada ‘teoria unitária’ que, em contraposição, 
apresenta o direito de autor como um direito único, que contém 
prerrogativas de ordem pessoal (direito moral) e prerrogativas de ordem 
patrimonial (direito pecuniário), ambas indissoluvelmente ligadas entre si. 
 

A teoria monista entende, em síntese, que o direito moral é a base e o limite 

do direito patrimonial. Um não subsiste sem o outro. O direito de exploração 

econômica da obra é exclusivo do autor, que o detém justamente em razão do 

direito de poder ter, entre outras prerrogativas, a paternidade daquela obra 

associada ao seu nome. A teoria dualista, por outro lado, entende que o direito de 

autor é formado por dois direitos dissociados, um de caráter patrimonial, outro de 

caráter moral. Os defensores dessa corrente entendem que esses direitos, ainda 

que distintos, coexistem sob a autoridade do autor. Um dos principais argumentos 

que sustentam essa teoria reside no fato de que o direito patrimonial tem 

características distintas do moral. Prescritibilidade, alienabilidade, penhorabilidade 

etc. são atributos exclusivos da face patrimonial e que não servem ao direito moral.  

Embora, aparentemente, as teorias pareçam tratar de aspectos acadêmicos 

e filosóficos, a adoção de uma ou outra traz diversos impactos práticos na aplicação 

                                            
460 BRASIL. Decreto nº 75.699, de 06 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a 
Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho 
de 1971. Diário Oficial da União. Brasília, 09 mai. 1975. 
461 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2. ed., 1997, p. 157. 
462 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. São Paulo: FTD, 2. ed., 2008, p. 75-77. 
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e interpretação do direito de autor. A corrente dualista vislumbra maior 

independência entre o direito patrimonial e o moral. Desde os primeiros atos 

criativos percebe-se o direito moral do autor, que existirá independentemente da 

sua vontade de explorar a obra economicamente.  

A teoria monista, por outro lado, considera que uma face embasa e depende 

da outra. Nesse sentido, os autores e juristas que se filiam a esta corrente, 

vislumbram a proteção do direito moral como uma forma de proteção ao direito 

patrimonial. Na realidade, também pela análise da legislação, a identificação de 

uma infração puramente material sem reflexo moral – e vice-versa – é rara. O que 

se vislumbra na prática é que a infração de um dos âmbitos do direito gera, quase 

que invariavelmente, reflexos na outra. Em relação a esse tema, Daniela Santana 

entende463 que: 

 
Enquanto nos outros países que têm tradição na moda já existe um 
sistema de proteção às criações da indústria da confecção, inclusive com 
a grande vantagem da proteção dos direitos morais pelo direito de autor, 
que refletem na proteção da paternidade e integridade da obra, no Brasil, 
diante desse recente desenvolvimento, não houve até agora nenhuma 
preocupação com esses direitos.  
 

Seja por uma ou outra corrente, a proteção às criações de moda pelo direito 

autoral difere-se daquela feita pelo desenho industrial especialmente pelos direitos 

morais do autor. O direito patrimonial de autor compreende “o direito exclusivo de 

utilizar, fruir e dispor da obra [...]”, conforme artigo 28 da legislação464. O artigo 

seguinte descreve os usos da obra que dependem de autorização do seu criador, 

incluindo aqui a reprodução, a adaptação, a distribuição, a utilização direta ou 

indireta e ainda “quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que 

venham a ser inventadas”465. Esses direitos patrimoniais visam a dar ao autor a 

possibilidade de remuneração pelo tempo dispendido em criar, o que é bastante 

similar às bases da propriedade industrial. 

 Ao adicionar um outro feixe de direitos, relacionados ao autor da obra, a 

proteção das criações de moda pelo direito autoral ganha um caráter pessoal. 

Porém, aplica a essas obras, caracterizadas normalmente por sua sazonalidade, 

                                            
463 SANTANA, Daniela Cristina Alves. As criações de moda e o direito de autor. 2007. 202 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2007, p. 145. 
464 BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. Brasília, 20 fev. 1998. 
465 Ibidem. 
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prazos que ultrapassam gerações. Esses prazos já são alvo de críticas por parte 

dos estudiosos do direito autoral, que entendem que a proteção excessiva limita o 

acesso à cultura e até mesmo as possibilidades de criação, conforme segue466: 

 
Não existe previsão legal nos tratados e acordos internacionais dos quais 
o Brasil seja signatário que exijam um prazo protetivo maior do que 
cinquenta anos após a morte do autor, e, neste sentido, qualquer proteção 
que exceda tal prazo significa um avanço desnecessário de interesses 
privados sobre o domínio público.  
 

Não apenas os prazos podem ser excessivos, mas a proteção da forma 

colocada pode prejudicar o desenvolvimento da indústria da moda. Há nos Estados 

Unidos da América uma teoria denominada “O paradoxo da moda”467, a qual visa a 

demonstrar que a indústria da moda lucra com a ausência de proteção intelectual 

por copyrights. Em síntese, os autores afirmam que o consumo de peças de roupa 

não obedece à simples regra de necessidade, mas – como explicado no capítulo 1 

– do desejo de ser exclusivo, de pertencer a grupos sociais, de expor uma posição. 

Sendo assim, quando uma peça deixa de ser exclusiva ou passa a ser usada por 

um grupo social distinto daquele que primeiramente a utilizou, surge a necessidade 

de consumir novos itens de vestuário. Esse ciclo só se completa em razão de haver 

cópias mais baratas dos itens exclusivos que deram origem àquela tendência de 

moda. Caso contrário, o caráter diferenciador da peça manter-se-ia por mais tempo, 

diminuindo a demanda por peças novas. 

Há no Tribunal de Justiça de São Paulo um caso interessante sobre esse 

aspecto da moda. A estilista Patrícia Bonaldi ingressou com uma “ação ordinária 

de obrigação de não fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais” contra 

uma empresa de aluguel de vestidos de São Luís do Maranhão468. A estilista e sua 

confecção requeriam, em síntese, que a sociedade maranhense cessasse a 

comercialização e aluguel de produtos da marca Patrícia Bonaldi, deixando de fazer 

qualquer referência ao nome da estilista, além de pagar danos morais à Patricia 

Bonaldi Moda Feminina Ltda. e danos morais à estilista, estes últimos 

                                            
466 WACHOWICZ, Marcos (Org.). Por que mudar a Lei de Direito Autoral?: Estudos e pareceres. 
Florianópolis: Funjab, 2011. 
467 RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher. The piracy paradox: innovation and intellectual 
property in fashion design. Virginia Law Review, Charlottesville, v. 8, n. 92, p.1687-1777, dez. 2006. 
468 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão nº 2017622-68.2017.8.26.0000. 
Agravantes Patricia Vieira Bonaldi e Patricia Bonaldi Moda Feminina Ltda. Agravado Camilamito 
Vestuarios Eireli - ME. Relator: Carlos Dias Motta. São Paulo, 08 de maio de 2017. Diário da Justiça. 
São Paulo, 09 mai. 2017. 
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fundamentados na “violação do seu direito autoral sobre as peças de sua criação e 

de utilização de seu nome como estilista de renome para a comercialização e 

locação de roupas com o intuito de lucro”469. 

Para ver todos esses pedidos concedidos, a estilista e sua confecção 

alegaram, principalmente, a exclusividade de seus modelos, o caráter artístico e 

artesanal de suas produções, comparando à pintura de um quadro ou a escrita de 

um livro. O tribunal470, porém, não se convenceu dos argumentos das autoras e, 

em sede de agravo de instrumento, entendeu que a prática não traz danos e que a 

popularização da marca não se confunde com a vulgarização: 

 
Mercado de locação de vestidos de festa e modelos de alta costura 
assinados por renomados estilistas. Prática comum que possibilita o 
acesso de um maior número de consumidoras a produtos antes restritos 
ao mercado de luxo. Popularização da marca que não se confunde com 
vulgarização. Inexistência de indícios de contrafação dos vestidos, não 
sendo possível antever, ao menos neste momento, perigo de dano à 
marca. Desvio de clientela igualmente não configurado. Público alvo 
distinto (aquisição de modelos novos X aluguel de modelos usados). 
 

O curioso deste caso está justamente na tentativa da estilista de barrar a 

popularização da marca e de manter o caráter exclusivo de suas criações por meio 

de ordem judicial. Por essa visão, é possível afirmar que a marca Patrícia Bonaldi 

não vê vantagem em perceber que suas criações estão se tornando obsoletas para 

a finalidade de serem exclusivas. Por outro lado, concordando tacitamente com a 

teoria do paradoxo da moda, o tribunal entende que a popularização não significa 

vulgarização e que – salvo se comprovada contrafação dos modelos – não haveria 

dano471. Para melhor compreender as contradições desse paradoxo, Kal Raustiala 

e Christopher Sprigman472 explicam que: 

 
De fato, as leis de propriedade intelectual falham em proteger o principal 
da moda, o design. Apesar dessa falta de proteção, a indústria da moda 
continua a criar novos modelos de forma regular. A falta de proteção 
autoral para os modelos de moda não dissuadiu os investimentos na 
indústria. Nem reduziu a inovação nos modelos, os quais são abundantes 
a cada estação. [...] Não apenas a falta de proteção autoral para modelos 

                                            
469 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão nº 2017622-68.2017.8.26.0000. 
Agravantes Patricia Vieira Bonaldi e Patricia Bonaldi Moda Feminina Ltda. Agravado Camilamito 
Vestuarios Eireli - ME. Relator: Carlos Dias Motta. São Paulo, 08 de maio de 2017. Diário da Justiça. 
São Paulo, 09 mai. 2017. 
470 Ibidem. 
471 Não sendo os vestidos criações de artes plásticas, não cabe a eles o exercício do direito de 
sequência (droit de suite) e, portanto, a primeira alienação da peça esgota os direitos de autor sobre 
o suporte da obra, configurando a exaustão dos direitos autorais. 
472 RAUSTIALA, Kal; SPRIGMAN, Christopher. The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual 
Property in Fashion Design. Virginia Law Review, Charlottesville, v. 8, n. 92, p.1687-1777, dez. 2006. 
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de moda não destruiu o incentivo à criação em vestuário, ela pode ter a 
promovido. Esta afirmação – que a pirataria é paradoxalmente benéfica 
aos estilistas – se baseia em atributos específicos da moda, em particular 
a natureza de vestuário que confere status ou posição. Nós não afirmamos 
que estilistas escolhem este sistema de baixa proteção intelectual de 
maneira consciente ou deliberada. Mas afirmamos que o equilíbrio político 
altamente incomum na moda é explicável uma vez que reconhecemos 
seus efeitos dinâmicos: que a natureza cíclica da moda é promovida e 
acelerada por um regime de apropriação aberta.473 
 

Os autores elucidam que, ao contrário dos outros ramos da propriedade 

intelectual, a indústria da moda beneficia-se da cópia. Isso se explica, inclusive, em 

razão do conceito de tendência de moda, sendo esta “a palavra usada para 

classificar temas, usos, modelagem e movimentos que serão abordados durante 

uma estação de moda”474, conforme citado no capítulo 1. Se a tendência se 

configura pela repetição desses usos e modelagens, a repetição faz parte da moda 

e o seu impedimento acabaria por impedir seu desenvolvimento da forma que se 

conhece. 

Em contraponto, há autores que defendem que apenas as grandes marcas 

e redes e aqueles que copiam essas peças seriam beneficiados pela ausência de 

proteção intelectual. O estilista ou a confecção de médio porte se vê desprotegido 

e incapaz de competir com os grandes nomes do mercado. Nas palavras de Susan 

Scafidi475:  

se um designer famoso é afetado, os consumidores podem ainda querer 
pagar pela versão de marca. Designers emergentes menos conhecidos, 
em contrapartida, não podem depender no reconhecimento do público 
para manter uma base de consumidores476. 
 

Buscando uma solução para este problema, Anuli Akanegbu477 determinou 

                                            
473 No original em inglês: Indeed, IP law fails to protect the core of fashion, the design. Despite this 
lack of protection, the fashion industry continues to create new designs on a regular basis. The lack 
of copyright protection for fashion designs has not deterred investment in the industry. Nor has it 
reduced the innovation in designs, which are plentiful each season. (…) Not only does the lack of 
copyright protection for fashion designs seem not to have destroyed the incentive to innovate in 
apparel, it may have actually promoted it. This claim – that piracy is paradoxically beneficial for 
fashion designers – rests on attributes specific to fashion, in particular the status-conferring, or 
positional, nature of clothing. We do not claim that fashion designers chose this low‐IP system in any 
conscious or deliberate way. But we do claim that the highly unusual political equilibrium in fashion 
is explicable once we recognize its dynamic effects: that fashion's cyclical nature is furthered and 
accelerated by a regime of open appropriation. 
474 SABINO, Marco. Dicionário de moda. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 574. 
475 SCAFIDI, Susan. F.I.T.: Fashion as Information Technology. Syracuse Law Review, vol. 59:69, 
nov. 2008, p. 83. 
476 No original em inglês: If a famous designer is knocked off, consumers may still be willing to pay 
for the trademark version. Less familiar emerging designers, by contrast, cannot depend on public 
recognition to maintain a customer base. 
477 AKANEGBU, Anuli. Fashion's Moral Dilemma: Exploring How a Lack of Moral Rights in the United 
States Disproportionately Harms Emerging Fashion Designers. 2012. 26 f. Monografia 
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em seu estudo que: 

 
A melhor forma de proteger a propriedade intelectual de designers 
emergentes não é pela aprovação de uma legislação generalizada, mas 
pelo emprego de uma licença “código aberto” que contenha atribuição de 
autoria ao designer original e reconheça estilistas como artistas com 
direitos morais sui generis.478 
 

Esta reflexão mostra-se essencial para a compreensão do problema que 

este estudo visa a compreender: se o designer menos conhecido pode já se sentir 

lesado pela falta de proteção, visto que será copiado sem que ninguém nem 

perceba a cópia, o mesmo se aplica a trajes e estampas tradicionais, especialmente 

menos conhecidos. Como indicado pela autora, a referência de autoria, nesses 

casos, pode ser crucial para o desenvolvimento do estilista ou para a proteção da 

comunidade. 

 
4.2.2. Moda e desenho industrial 

 
Neste trabalho, optou-se por estudar, dentro da propriedade industrial, o 

desenho industrial, visto que as patentes de invenções se aplicam, no ramo da 

moda, prioritariamente aos novos tecidos e máquinas de confecção. As marcas, 

por sua vez, serão melhor analisadas no âmbito do trade dress, no tópico seguinte. 

O desenho industrial é o ramo da propriedade industrial mais comumente 

relacionado aos direitos autorais e também intimamente ligado à moda, como 

reconheceu a OMPI479, ao afirmar ser este o melhor caminho para a proteção da 

moda. Daniela Santana480 relembra que: 

 
A proteção jurídica dos desenhos ornamentais está intrinsecamente ligada 
às criações de moda tendo origem, ainda que de forma rudimentar, na 
Itália, na cidade de Florença, em 1580, com o estatuto de “Arte di Por 
Santa Maria”, no âmbito das artes e corporações renascentistas. O 
estatuto da Arte di Por Santa Maria protegia os tecidos contra a 
contrafação, dispondo que ninguém poderia desfrutar, por dois anos do 
término da obra, sem a devida licença, do mesmo desenho do tecido 

                                            
(Especialização) - Curso de Comunicação, Departamento de Comunicação e Cultura, Howard 
University, Washington, 2012. 
478 No original em inglês: This study determined that the best way to protect the intellectual property 
of emerging designers is not through a passing of widespread legislation, but through the 
employment of “open source” licenses that contain attribution authorship to the original designer and 
acknowledge fashion designers as artists with sui generis moral rights. 
479 OMPI. Um ponto no tempo: o uso inteligente da Propriedade Intelectual por empresas do setor 
têxtil. Genebra: OMPI, 2005. 
480 SANTANA, Daniela Cristina Alves. As criações de moda e o direito de autor. 2007. 202 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2007, p. 66. 
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utilizado por um fabricante, sob pena de multa e ressarcimento do dano.  
 

A autora demonstra a ligação que este instituto tem com as criações de moda 

e, inclusive, chama a atenção para a importância que o tema tem em um dos berços 

da moda, a Itália. A questão dos tecidos é até hoje tratada com especial atenção, 

tendo menção expressa e específica no próprio acordo TRIPS. O artigo 25, item 1, 

afirma que os estados signatários do TRIPS481 “estabelecerão proteção para 

desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais”. 

Num segundo momento, o dispositivo estabelece que cada país poderá determinar 

que os desenhos não serão considerados novos ou originais “se estes não diferirem 

significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de 

desenhos conhecidos”. Essa segunda parte é relevante para a ideia de proteção 

de moda, visto que muitas vezes novas peças são releituras ou agregações de 

formas já consagradas. O item 2 do mesmo artigo é bastante específico para a 

indústria da moda. Transcreve-se o item482: 

 
Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a 
padrões de tecidos – particularmente no que se refere a qualquer custo, 
exame ou publicação – não dificulte injustificavelmente a possibilidade de 
buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade para 
cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou 
mediante lei de direito autoral.  

 
Como se vê, a proteção mencionada pelo TRIPS é destinada aos padrões de 

tecido (textile design, na versão em inglês do texto), que indica basicamente 

estampas. Tal qual indicado, os Estados são livres para proteger por desenhos 

industriais ou lei de direito autoral.  

Combinando esses dois itens do artigo 25, tem-se que, para ser protegido, um 

desenho precisa ser novo ou original, o que é aplicável também aos padrões de 

tecidos. Portanto, se um desenho tradicional (indígena, africano ou outro) é utilizado 

para estampar um tecido, não é possível considerá-lo novo ou original. Isso acaba 

protegendo as comunidades tradicionais de uma apropriação indevida de suas 

tradições, ainda que o texto não seja explícito em relação a isso.  

Continuando a análise da intersecção dos institutos legais, João da Gama 

                                            
481 BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os 
Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Diário Oficial da 
União. Brasília, 31 dez. 1994. 
482 Ibidem. 
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Cerqueira483 afirma que: 

 
Os autores de desenhos e modelos industriais equiparam-se ao inventor, 
ao escritor, ao artista; e seu direito possui a mesma natureza e 
fundamento que os demais direitos de autor, sendo uma propriedade 
fundada no direito natural. Por esse motivo, o Estado limita-se a 
reconhecer e proteger o direito sobre a sua criação, regulando-lhe a 
aquisição e o exercício, de acordo com as exigências do direito natural e 
com as do em comum. 
 

Este caráter ornamental em objetos úteis não é uma característica ou 

invenção recente, sendo observada em objetos de povos primitivos. Daniela 

Cristina Alves Santana484 complementa ainda, citando a doutrina italiana, que: 

 
O desenho industrial teve, assim, sua origem na reprodução em massa 
dos objetos úteis e estéticos, a custo baixo, fruto da revolução industrial. 
Considera-se o desenho industrial, portanto, uma evolução do artesanato, 
misturando arte e indústria em um único objeto. 
 

Complementando, Antônio Chaves485 também expõe sua posição de 

intersecção dos dois institutos: 

 
As criações das “artes aplicadas à indústria”, mais geralmente 
denominadas desenhos ou modelos industriais, estão situadas no ponto 
de convergência de dois sistemas jurídicos diferentes, divididas entre a 
atração do direito de autor que protege tradicionalmente toda obra do 
espírito e a necessidade de uma legislação específica melhor adaptada 
aos imperativos do comércio e da indústria. 
 

Se vê pelos diversos autores que o objetivo do desenho industrial é proteger 

de forma mais objetiva as peças industriais de caráter ornamental. Sendo este 

instituto uma evolução da produção artesanal e uma representação de um hábito 

histórico de ornamentar os objetos, sua análise relaciona-se diretamente com o 

tema deste estudo. Verifica-se aqui a possibilidade de proteção das criações de 

moda pelo desenho industrial. Nos termos do artigo 95 da Lei nº 9.279/1996486: 

 
Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto 
ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um 
produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua 
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 
 

Como se vê no conceito legal, só pode ser considerado um desenho 

                                            
483 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. 1, Rio de Janeiro: Forense, 
1946, p. 293. 
484 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. 1, Rio de Janeiro: Forense, 
1946, p. 48. 
485 CHAVES, Antônio. Direito de autor. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 276. 
486 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. Brasília, 15 maio 1996. 
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industrial se houver caráter ornamental, ou seja, decorativo, um resultado visual 

novo e aplicação industrial. Gama Cerqueira487, sobre este requisito, explica que: 

 
Conquanto criados com intuitos artísticos ou estéticos, o que 
principalmente distingue os desenhos e modelos industriais é o seu 
caráter ornamental, que reputamos essencial ao seu conceito doutrinário. 
Não se deve procurar o característico dessas criações no seu cunho 
artístico, não só porque seus desenhos e modelos dele podem carecer, 
em certo grau, como também porque o conceito de arte é tão variável e 
arbitrário como a noção ou concepção de belo, não se podendo, assim, 
subordinar a proteção legal a uma condição sujeita a dúvidas e 
controvérsias e que implicaria num juízo de valor sobre o caráter artístico 
da obra e seu mérito intrínseco. [...] Ao contrário, o critério proposto, isto 
é, o caráter ornamental do produto, é mais positivo e seguro, dependendo 
de simples inspeção ocular e dispensando, por outro lado, qualquer juízo 
a respeito do caráter artístico do desenho ou modelo e seu valor estético. 
[...] Basta o caráter intencionalmente artístico ou estético para que seu 
considere o objeto como desenho ou modelo industrial suscetível de ser 
protegido pela lei. 
 

O autor é claro ao observar que não deve o responsável pelo registro ou o 

juiz de eventual conflito envolvendo obras intelectuais apreciar se o objeto é 

decorativo no sentido de agradável, pois isso retiraria o caráter técnico da análise. 

Como não cabe ao INPI ser crítico de arte, basta que haja intenção ornamental 

para que esteja cumprido o requisito. Tal qual explicado neste trabalho, embora as 

vestimentas sejam funcionais – cobrir, aquecer etc. – são também ornamentais. 

Caso contrário, todos se vestiriam de forma igual, sem distinção, apenas pelo 

conforto da utilização de uma ou outra peça. Foi demonstrado no primeiro capítulo 

deste trabalho que as roupas cumprem outras funções além dessas e, portanto, 

atendem ao critério da intenção ornamental. Complementando este pensamento, 

Newton Silveira488 afirma que: 

 
O desenho industrial compõe-se de dois elementos que no mundo 
moderno não mais se contrapõem: a funcionalidade e a estética. A 
separação lógica entre tais conceitos, além de carecer de aplicação 
prática, não chega nem mesmo a constituir mais uma separação lógica 
visto o novo conceito estético de que o feio é incômodo. 
 

O autor é claro ao demonstrar que a inserção de elementos artísticos não é 

incompatível com a proteção pela propriedade industrial. As ideias se 

complementam da mesma forma que as peças de roupa servem às duas funções. 

Destacando o caráter novo, Denis Borges Barbosa489 demonstra 

                                            
487 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. v. 1, Rio de Janeiro: Forense, 
1946, p. 316-317. 
488 SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. São Paulo: Saraiva, 2. ed., 2012, p. 45. 
489 BARBOSA, Denis Borges. Da novidade nos desenhos industriais. 2013. 
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comparativamente que os requisitos de originalidade aplicáveis aos desenhos 

industriais são os mesmos das patentes de invenção. Isso quer dizer que é 

considerado desenho industrial passível de proteção aquele que não esteja 

compreendido pelo estado da técnica490. Comparando a originalidade requerida no 

âmbito autoral com a verificada no desenho industrial, tem-se que a primeira é 

subjetiva e a segunda objetiva.  

No direito autoral, “novo é aquilo que era ignorado pelo autor”491, enquanto 

na propriedade industrial, a novidade deve ser verificada comparativamente com 

os demais objetos existentes. Sendo assim, não é possível a proteção pelo 

desenho industrial de criações de moda que imitem trajes tradicionais, mas pode-

se cogitar de uma proteção autoral caso exista contributo relevante ou sua 

semelhança fosse desconhecida do autor492. Concluindo a questão da novidade e 

da originalidade, o artigo 100, II da Lei nº 9.279/1996493 reforça que não é passível 

de proteção a forma “necessária, comum ou vulgar do objeto”, excluindo a 

possibilidade de proteção dos objetos sem qualquer criação adicional. 

Encerrando a análise dos requisitos, a aplicação industrial é o principal 

elemento diferenciador entre a proteção autoral e esta do desenho industrial. Para 

que se apliquem os preceitos da Lei nº 9.279/1996, deve haver a possibilidade de 

produção em escala industrial do bem. Por esse motivo, as peças de moda de 

caráter puramente artístico e, normalmente, de feitio manual e bastante dedicado 

– a chamada alta costura – não encontra proteção pelo desenho industrial.  

Complementando, destaca-se o artigo 98 da Lei nº 9.279/1996494, que afirma 

que “não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente 

artístico”. Como visto, as vestimentas sempre têm alguma utilidade – cobrir o corpo, 

aquecer etc. Inclusive, este é o argumento utilizado nos Estados Unidos da América 

para vedar a proteção de tais peças pela lei do copyright. No caso do desenho 

industrial, porém, a utilidade é necessária e, presente esta e os demais requisitos, 

não haveria motivo para indeferir a proteção à moda pelo instituto. 

Quanto a essa motivação para o registro, inclusive, a legislação é clara em 

                                            
490 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. Brasília, 15 maio 1996. 
491 SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design. São Paulo: Saraiva, 2. ed., 2012, p. 101. 
492 Há autores que discordam da teoria da novidade subjetiva no direito autoral e defendem critérios 
objetivos de auferição da novidade também no âmbito autoralista. 
493 BRASIL, op. cit. 
494 Ibidem. 
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seu artigo 106495 ao afirmar que o procedimento realiza apenas um exame formal, 

ou seja, depositado o pedido e cumpridos os requisitos, o registro é concedido. O 

exame de mérito quanto aos aspectos da novidade e da originalidade só será feito 

a pedido do titular, nos termos do artigo 111496. Este caráter sumário do 

procedimento é novo em relação à legislação anterior, que previa exame material 

e prazo para oposição497.  

A simplificação de uma legislação para outra está de acordo com o TRIPS. 

Como anteriormente mencionado neste estudo, o TRIPS498 endereçou, dentro do 

artigo dedicado aos desenhos industriais, a proteção a estampas de tecidos, e deus 

aos Membros a liberdade para cumprir a obrigação por meio da lei de desenho 

industrial ou da lei autoral. Conforme demonstrado, há jurisprudência no Brasil 

tratando da proteção às estampas pela legislação anterior. Em todo caso, a norma 

pátria não vedou a dupla proteção pelos dois institutos, sendo que o 

reconhecimento da característica de arte plástica não afasta necessariamente a 

possibilidade de registro como desenho industrial. 

Tanto é verdade que a Classificação de Locarno499, que fornece as classes 

indicativas de desenho industrial, conta com uma classe específica (número 2) para 

artigos de vestuário e costura, incluindo subclasses para peças de roupa, 

chapelaria, calçados, gravatas e lenços, entre outras; e outra classe (número 5) 

para mercadorias têxteis. Em rápida busca no sistema do INPI verifica-se que há 

numerosos registros de estampas em tecidos e modelos de itens do vestuário de 

diversos tipos, incluindo formas bem comuns, com descrições como “vestido 

básico”. Daniela Santana500 comenta os registros encontrados no INPI: 

 
Como pudemos constatar dos desenhos presentes nos registros em 
comento, as criações de moda ali descritas não são dotadas de nenhuma 
característica que lhes possibilite ser protegidas pelo direito de autor, 
tratando-se de meras formas ornamentais, bastante simples, diga-se de 

                                            
495 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. Brasília, 15 maio 1996. 
496 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. Brasília, 15 maio 1996. 
497 BRASIL. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial, 
e dá outras providências. Brasília, 31 dez. 1971. 
498 BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os 
Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Diário Oficial da 
União. Brasília, 31 dez. 1994. Seção 1, p. 21.394.  
499 BRASIL. Classificação de Locarno nº 11, de 2017. Locarno, 01 jan. 2017. 
500 SANTANA, Daniela Cristina Alves. As criações de moda e o direito de autor. 2007. 202 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2007, p. 52. 
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passagem, de roupas que serão reproduzidas industrialmente, servindo 
de protótipos para a confecção de peças semelhantes.  
 

A autora defende a posição de que são dignas de proteção autoral apenas 

as peças cujo caráter estético se sobrepõem de forma clara à sua funcionalidade. 

Considerando essa premissa, a dificuldade reside na separação do caráter artístico 

do útil, que nem sempre é evidente. Com uma tendência minimalista, por exemplo, 

haveria menos peças dignas de proteção autoral. Da mesma forma, para o desenho 

industrial o requisito da originalidade é objetivo: só pode ser registrado aquilo que 

não se encontra no estado da técnica. Roupas puramente funcionais e sem 

qualquer distinção não serviriam à proteção por qualquer das modalidades. 

Continuando a comparação entre a proteção autoral e aquela própria do 

desenho industrial, verifica-se que a primeira concede prazo substancialmente 

superior. O registro de desenho industrial é valido por dez anos, prorrogável por 

três períodos de cinco, somando 25 anos ao todo501. Portanto, o enquadramento 

das criações nos parâmetros da lei autoral pode ser vantajoso aos criadores, que 

gozarão de prazo de proteção superior, além de direitos morais imprescritíveis. 

Sobre tais direitos morais, explica-se que é concedida aos desenhos 

industriais a mesma proteção concedida às patentes, ou seja, a prerrogativa do 

titular “de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à 

venda, vender ou importar com estes propósitos”502 o produto descrito no registro 

do desenho industrial. Trata-se de direito de ordem patrimonial, uma vez que os 

direitos morais de autor não são próprios da propriedade industrial. 

A proteção das criações de moda pelo desenho industrial obedece à lógica 

própria da propriedade industrial, que conta com prazos menores – o que pode ser 

mais compatível com o caráter sazonal da moda – e não inclui os direitos morais. 

Essas alterações apontam para a proteção de itens mais simples, menos artísticos 

e mais úteis, distanciando-se da alta costura e aproximando-se do prêt-à-porter. O 

próximo tópico, ao tratar do trade dress, busca identificar em que ponto desse 

espectro é possível vislumbrar outras formas de proteção à moda. 

 
4.2.3. Moda e trade dress 

 
O trade dress ou, em português, conjunto-imagem, pode ser definido como 

                                            
501 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Art. 108. Brasília, 15 maio 1996.  
502 Ibidem, art. 42. 
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o “vínculo entre o empresário e o consumidor, levando este último a optar pelo 

produto ou serviço baseado na memória da aparência ou da roupagem que os 

identificava em experiência satisfatória passada”503. O conceito de José R. Gusmão 

e Laetitia P. D’Hanens aqui citado traz a expressão roupagem, que pode ser 

aplicada a produtos, estabelecimentos e roupas. A principal característica do 

conjunto-imagem é a associação que o público faz em razão de formatos, cores, 

linhas etc. Denis Daniel504 também conceitua, como segue: 

 
Consiste num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, 
uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do 
produto, sinais, frases disposição, estilização e tamanho de letras, 
gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou 
ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto ou 
diferenciá-lo dos demais. 
 

Ambos os conceitos destacam o vínculo com o consumidor, a identificação 

e a diferenciação dos concorrentes. Por causa dessa característica, o conceito de 

conjunto-imagem pertence ao âmbito da concorrência desleal. Não 

necessariamente a violação de direitos ocorre contra marca ou desenho industrial 

registrados ou mesmo contra direitos autorais: a violação pode se dar na confusão 

causada ao consumidor, ainda que nenhuma cópia fiel tenha sido feita.  

Também é essa a posição de Michele Copetti505 ao afirmar que o trade dress 

é “o conjunto de características que diferenciam os produtos uns dos outros e que 

é copiada na tentativa de ludibriar os consumidores”. Sendo assim, a proteção ao 

conjunto-imagem extrapola esses conceitos e indica a intenção de um concorrente 

– normalmente menos conhecido naquele ramo – de se associar a um produto com 

melhor posição no mercado. Segundo Apostolos Chronopoulos506,  

 
A proteção à diferenciação do produto pelo trade dress seria inviável se o 
escopo da proteção fosse definido com base na possibilidade de 
confusão. O banimento da imitação deve ir além disso para garantir ao 
titular do direito a proteção do seu posicionamento de produto no mercado. 
O conceito de marca relevante é o da “confusão subliminar” o que é 
basicamente a aplicação da doutrina da apropriação indevida no contexto 

                                            
503 GUSMÃO, José Roberto; D’HANENS, Laetitia Pablo. Breves comentários sobre a proteção ao 
trade dress no Brasil. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 919, p. 585, mai. 2012. 
504 DANIEL, Denis Allan. Tribunais ignoram concorrência desleal em conjunto-imagem. Consultor 
Jurídico, São Paulo, mar. 2007.  
505 COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 14. 
506 CHRONOPOULOS, Apostolos. Emerging Scholars Series: Trade Dress Rights as Instruments of 
Monopolistic Competition: Towards a Rejuvenation of the Misappropriation Doctrine in Unfair 
Competition Law and a Property Theory of Trademarks. Marquette Intellectual Property Law Review, 
Milwaukee, v. 16, n. 1, p. 151, 2012. 
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de marca. [...]. Mais especificamente, concorrentes não conseguem se 
apropriar indevidamente das associações favoráveis dos consumidores 
em relação à marca superior.507  
 

Como destaca o autor, a proteção ao trade dress deve se dar no âmbito de 

verificar se houve a associação deliberada por parte do concorrente, sendo esta 

capaz de causar confusão ou não. No mesmo sentido, a autora Jeanne 

Belhumeur508 afirma que “a jurisprudência considera que não se trata de saber se 

existe confusão, mas de suprimir a economia de pesquisa e desenvolvimento que 

o processo de cópia forneceu ao imitador”509. Fica claro por meio da leitura dos 

conceitos que a proteção ao conjunto-imagem é levantada diante da eventual 

infração: não há registro ou reconhecimento legal prévio, sendo que sua proteção 

se dá pela limitação às práticas anticoncorrenciais. Também se extrai dos conceitos 

aqui apresentados que a principal questão é o visual do produto, suas linhas e 

formas e, por isso, o trade dress é tão relevante para o estudo da proteção 

intelectual às criações de moda. 

O artigo 124, VIII da Lei nº 9.279/1996510 estabelece que as cores não são 

registráveis como marcas. Isso quer dizer que o registro de uma marca figurativa 

ou mista contém a imagem da marca registrada, além da indicação ao INPI das 

principais cores que a compõe. Porém, isso não dá ao seu titular a exclusividade 

de utilizá-las, sendo uma indicação meramente informativa. Um caso célebre dessa 

limitação para o direito aplicado à moda é o das solas dos calçados Louboutin.  

Os calçados Louboutin são famosos por seu solado vermelho, tendo sido o 

seu primeiro exemplar confeccionado no início dos 1990, quando o estilista pintou 

com esmalte vermelha a sola de um de seus sapatos511. A empresa conseguiu 

registrar nos Estados Unidos a marca relativa ao uso do tom de vermelho em solado 

                                            
507 No original em inglês: The protection of differentiation through trade dress rights would be 
unattainable if the scope of protection was defined on the basis of likelihood of confusion. The 
imitation ban has to go beyond that to guarantee for the right-holder the protection of his choice of 
location in the product space. The relevant trademark concept is that of “subliminal confusion”, which 
is basically an application of the misappropriation doctrine in the trademark context. (…) More 
specifically, competitors may not misappropriate the favorable associations of the consumers with 
regard to the senior mark. 
508 BELHUMEUR, Jeanne. Droit international de la mode. Treviso: Canova Società Libraria Editrice, 
2000, p. 91. 
509 No original em francês: La jurisprudence considère qu'il ne s'agit pas de savoir s'il y a confusion, 
mais de réprimer les économie de recherche et de mise au point que le procédé de la copie a 
procurées à l'imitateur. 
510 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Art. 108. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. Brasília, 15 maio 1996. 
511 PATON, Elizabeth. Can Christian Louboutin Trademark Red Soles? The New York Times. Nova 
Iorque, 6 fev. 2018. 
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de sapato. Em 2011, a concorrente Yves Saint Laurent lançou um calçado 

inteiramente vermelho – inclusive o solado – o que a levou a ser processada pela 

grife Louboutin por violação de marca. Yves Saint Laurent apresentou contestação 

em que, inclusive, pede a nulidade do registro com base na vedação à proteção de 

cor. O tribunal, porém, entendeu que há caráter distintivo suficiente na aplicação da 

cor ao solado o sapato, mas apenas quando este solado se destaca do restante do 

calçado. Portanto, a sola pode ser objeto de registro de marca, mas isso não 

impede a criação de sapatos monocromáticos naquele tom. A possibilidade de 

registro do solado vermelho como marca foi também confirmado pelo Tribunal 

Europeu mais recentemente512. 

Como se vê, ainda que as cores não sejam registráveis como marca, os 

tribunais estrangeiros aqui mencionados entenderam que esta característica é tão 

fortemente relacionada à grife que merece proteção. Eles alegam, inclusive, que o 

solado vermelho indica a origem dos produtos vendidos por Christian Louboutin. 

Trata-se da necessidade de indicar o seu correto criador e fabricante, evitando a 

confusão e a associação errônea com as características próprias da marca. Essa 

discussão específica ainda não chegou ao Brasil. 

Porém, aqui também há casos relacionados à proteção do trade dress na 

moda. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou em 2008 apelação da Boutique 

Monne São Paulo Ltda. contra a Bonpoint SAS513, grife francesa de roupa infantil, 

que moveu ação alegando concorrência desleal em virtude de imitação do seu 

conjunto-imagem. A requerida se defendeu alegando que não havia criação original 

e que os produtos utilizam estampas de padrões e texturas de domínio público. O 

argumento não foi acatado, com base, inclusive, em argumento da obra de Newton 

Silveira: “a novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do 

conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas”514. Assim, a apelação 

confirmou a existência de concorrência desleal, condenando a ré a se abster de 

praticá-la e a pagar indenização a ser apurada na liquidação. O julgado515 afirma 

                                            
512 WOOD, Zoe. Christian Louboutin wins ECJ ruling over red-soled shoes. The Guardian. Londres, 
12 jun. 2018. 
513 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Apelação cível com revisão nº 594.003-4/7-00. Relator: 
Desembargador Vitor Guglielmi. Julgado em 02 de outubro de 2008. Publicado em 04 de novembro 
de 2008. 
514 SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual. Barueri: Manole, 3. ed., 2005, p. 7 
515 SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. Apelação cível com revisão nº 594.003-4/7-00. Relator: 
Desembargador Vitor Guglielmi. Julgado em 02 de outubro de 2008. Publicado em 04 de novembro 
de 2008. 
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ainda que: 

 
Corrobora a ocorrência de efetiva prática ilícita de imitação do conjunto-
imagem pela requerida o elevado número de produtos em que se nota a 
absoluta similitude com os modelos desenhados e comercializados pela 
requerente. Malgrado aduza a requerida não haver proteção a padrões 
fabris de domínio público, a hipótese se cuida de reprodução de peças, 
estampas e cortes específicos (desenhos industriais) comprovadamente 
originais, que, são, precisamente, os alvos da proteção legal pela Lei de 
Propriedade Industrial.  
 

Como se vê, embora não aprofunde a questão do domínio público das 

estampas, o órgão julgador entendeu pela proteção ao conjunto dos elementos 

associados, ou seja, o conjunto-imagem da coleção. Também como é salientado 

nesse julgado, esta proteção deriva da necessidade de limitar a concorrência 

desleal. De acordo com o artigo 10-bis da Convenção de Paris516: 

 
(1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países 
da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. (2) Constitui ato 
de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos 
honestos em matéria industrial ou comercial. (3) Deverão proibir-se 
particularmente: 1. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, 
estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a 
atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2. As falsas 
alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o 
estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um 
concorrente; 3. As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do 
comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, 
modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou 
quantidade das mercadorias. (sem grifos no original) 

 
O artigo demonstra a preocupação dos países signatários em resguardar 

não somente aquilo que goza de uma proteção específica pela propriedade 

intelectual, mas também os conjuntos que, ainda que não se enquadrem em 

nenhum dos conceitos, possam causar confusão. Esta ideia também encontra 

correspondência na legislação nacional, conforme artigo 209 da Lei nº 

9.279/1996517: 

 
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos 
em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos 
de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos 
nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a 
criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou 
prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no 
comércio. 

                                            
516 BRASIL. Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a 
Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Brasília, 10 abr. 1975. 
517 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. Brasília, 15 maio 1996. 
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Referido dispositivo legal expressa exatamente a ideia de que pode haver 

ressarcimento por prejuízos causados por atos de violação. Esta regra também está 

exposta nos artigos 195 da mesma lei, que trata dos crimes de concorrência 

desleal. Porém, apesar da larga proteção legal, o que deve prevalecer é a 

originalidade da primeira peça e sua clara distinção em relação às demais. 

Quanto a isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo518 julgou improcedente 

ação movida pela Cavalera contra a M. Officer por suposta infração ao trade dress 

e concorrência desleal de seus calçados masculinos. A lide torna-se um pouco mais 

complexa em razão das alegações de quebra de confidencialidade por parte da 

fabricante dos sapatos – que é a mesma para as duas marcas – mas analisa-se 

aqui apenas a questão atinente à suposta infração ao conjunto-imagem. Alega-se 

na inicial justamente o desrespeito aos dispositivos legais citados neste estudo, 

entendendo pela concorrência desleal e infração ao conjunto-imagem. A defesa – 

apresentada intempestivamente – afirma que519: 

 
Impossível, pelo simples olhar na vitrine, dizer-se qual o fabricante, a não 
ser após a identificação da marca aposta no calçado. Até porque, como 
dito, existem calçados de diversas marcas ostentando semelhante 
desenho industrial, que nada mais é do que uma tendência de moda. Por 
ser assim, não existe qualquer risco de dúvida no espírito do consumidor 
ou mesmo de possível associação mental entre os produtos da ré e os das 
autoras, tanto quanto em relação aos dos demais concorrentes. Nestas 
condições, o que diferencia o calçado de um fabricante do outro, insista-
se é a marca que os identifica. 
 

Ressalta-se no trecho da defesa a utilização do argumento da tendência de 

moda e da existência de outras marcas utilizando modelos bastante similares aos 

das partes, sem que isso constitua concorrência desleal ou cause confusão. E, 

nesse sentido, o tribunal acolheu a argumentação. Em primeira instância, o juiz da 

causa afirmou que a requerente não conseguiu comprovar a distintividade capaz 

de valer a proteção aos modelos dos calçados, concordando com o laudo pericial 

elaborado no âmbito do processo. Da mesma forma, em segunda instância520, os 

desembargadores entenderam não haver originalidade e, ainda que fossem 

similares, o conjunto-imagem não trata apenas de similaridade, mas de 

distintividade: 

                                            
518 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação nº 1017473-43.2014.8.26.0405. Cavalera v. 
M.Officer. Diário da Justiça. São Paulo, 29 ago. 2018, fls. 309. 
519 Ibidem. 
520 Ibidem. 
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O conjunto-imagem, porém, envolve não só a forma geométrica, o 
tamanho e o desenho do produto, mas, também, a disposição de letras ou 
sinais nas etiquetas, as cores e desenhos sobrepostos e, nesse sentido, 
comparadas as fotos mencionadas (fls.4/6), são diversas as 
apresentações visuais nos calçados enfocados, não cabendo cogitar de 
imitação do “trade dress”, conjunto-imagem dos calçados, [...]. Os 
calçados [...], inclusive, se aparentam com outros já existentes no 
mercado, (....). Não há, portanto, como identificar, no caso concreto, uma 
violação a um conjunto-imagem específico e vinculado ao produto 
fabricado pelas requerentes.  
 

Opondo as duas decisões brasileiras aqui estudadas, verifica-se a correta 

aplicação do conceito de trade dress: este não serve a proteger indistintamente 

aquilo que não é passível de proteção pelos outros institutos de propriedade 

intelectual, mas para impedir o aproveitamento de sinais distintivos alheios. Quando 

não há originalidade suficiente, ainda que haja indícios de cópia, estas não 

configuram infração ao conjunto-imagem. Portanto, de forma similar à proteção da 

moda pelo direito autoral, a avaliação da existência de proteção ao trade dress 

passa necessariamente pela análise da originalidade do modelo, que deve ser 

atribuído a determinado criador de forma clara e inconfundível. 

 

4.3. Impactos da utilização comercial dos trajes tradicionais 

 

Tendo sido analisadas as questões relativas à proteção intelectual das 

expressões culturais e da moda, cabe aqui estudar em que pontos estes dois 

sistemas interagem. Verifica-se quais os impactos que a utilização do patrimônio 

cultural pela indústria da moda traz às comunidades tradicionais e quais as 

consequências para a indústria da moda. Para tanto, verifica-se na bibliografia e 

por meio da análise de casos os efeitos deste problema. 

 

4.3.1. Impactos nas sociedades tradicionais 

 

Tal qual demonstrado nos capítulos anteriores, a vestimenta é uma forma de 

comunicação e representação. A utilização de determinados trajes tradicionais 

pode ser carregada de significados, sendo que o mau uso leva até mesmo à 

exclusão de membros de determinadas comunidades, como foi visto no caso da 

senhora boliviana. Este tópico busca trazer reflexões sobre alguns desses casos, 

demonstrando como a utilização não autorizada de algumas peças de vestuário 

pode trazer consequências para as sociedades que detém aquela prática cultural – 
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ainda que não registradas como patrimônio cultural. Guilherme Coutinho Silva521 

ressalta a relevância do problema: 

 
Durante muitos séculos, os adornos coloridos – cocares e tangas – usados 
pelos indígenas, feitos com penas de pássaros, não foram considerados 
arte. Só recentemente, quando os artistas e críticos se tornaram sensíveis 
a manifestações artísticas mais livres e diversificadas, é que foram 
capazes de apreciar essa arte indígena e reconhecer nela a criação de 
beleza, aceitando-a, enfim, nas exposições artísticas. 

 

A colocação do autor ressalta um dos principais problemas dessa temática: 

a desconsideração do saber tradicional como arte até determinado ponto da 

história, a partir do qual se entende pelo seu valor e passa-se a não só admirá-lo 

como também a apropriar-se dele. Essa mudança no pensamento coletivo, porém, 

não é acompanhada de alterações substanciais na legislação do tema. Como já se 

demonstrou neste trabalho, a concepção dos direitos autorais e até mesmo das 

normas de proteção ao patrimônio cultural não respondem com clareza ao 

tratamento que se deve dispensar a estas manifestações culturais. Essa lacuna 

gera conflitos, prejuízos, desentendimentos e também frustrações às comunidades 

tradicionais. 

Ainda que esse fenômeno aconteça em diversos âmbitos das manifestações 

artísticas – artes plásticas, música, literatura etc. – na moda ela é dotada de um 

poder de propagação maior: as peças podem ser utilizadas por muitas pessoas e 

o esvaziamento do significado daquele traje acontece em massa. Esse problema 

está diretamente ligado às tensões próprias existentes entre aqueles que ocupam 

camadas sociais distintas, normalmente separados entre colonizador e colonizado 

ou opressor e oprimido, por exemplo.  

Como foi visto no primeiro capítulo desse estudo, há diversas teorias sobre 

os fluxos de influência da moda – se ocorre por imposição dos criadores ou por 

influência da base para o topo – mas não há divergência sobre o poder que as 

marcas têm de estabelecer as tendências de moda. Essa disputa, no campo 

artístico e da moda, ocorre pela capacidade de influência que o grupo dominante 

detém sobre os demais. 

Sobre esse conflito, Pierre Bourdieu522 discorre em sua obra sobre quem 

                                            
521 SILVA, Guilherme Coutinho. Direitos autorais e diversidade cultural. In: Congresso Nacional do 
Conpedi, 18., 2009, São Paulo. Anais. São Paulo: Compedi, 2009. p. 9751 - 9764. 
522 BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard 
University Press, 1984, p.228. Tradução de Richard Nice.  
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determina o que é bom e o que não é, tratando da ideia de gosto. Ele demonstra 

que a utilização de obras de um povo por outro – seja pela diferença de cultura ou 

de geração – tende a tornar raro e valioso o que antes era comum para aquela 

comunidade. Ele explica que: 

 
a apropriação cultural de produtos pressupõe disposições e competências 
que não são distribuídas universalmente (ainda que pareçam ser inatas), 
esses produtos são sujeitos a apropriação exclusiva, material ou 
simbólica, e, funcionando como um capital cultural (materializado ou 
internalizado), eles produzem um benefício em distinção, proporcional à 
raridade dos meios para se apropriar deles, e um benefício em 
legitimidade, o benefício por excelência, que consiste no fato de se sentir 
justificado em ser (o que é), ser o que é certo ser. Essa é a diferença entre 
a cultura legítima da sociedade de classes, um produto de dominação 
predisposta a expressar ou legitimar a dominação, e a cultura das 
sociedades pouco diferenciadas ou indiferenciadas, em que o acesso aos 
meios de apropriação do patrimônio cultural é igualmente distribuído, tal 
que a cultura é dominada por todos os membros do grupo de forma justa 
e igual e não pode servir como capital cultural [...]523. 
 

Como demonstra o autor, a ideia de um fluxo livre de bens culturais entre as 

comunidades só pode ser pensado em uma sociedade igualitária, em que a 

utilização da cultura de um grupo pelo outro não representaria um benefício ou a 

materialização de uma relação de poder. Com base nos estudos de Bourdieu, 

diversos autores estudaram esse fenômeno no fim do século XX, mas 

especialmente pela ótica da arte como um instrumento de poder e do esvaziamento 

de certas obras pela perda do contexto – como uma arte tradicional exposta em 

museu, por exemplo. 

Já no início do século XXI, baseado em pesquisas e trabalhos apresentados 

anos antes, James Young publicou a obra “Cultural Appropriation and the Arts”524, 

a qual se firma como um dos principais estudos sobre o assunto. Em relação aos 

efeitos da apropriação sobre uma comunidade tradicional, a posição do autor é de 

que é preciso avaliar quanto uma comunidade ficou ofendida em relação ao ato de 

                                            
523 Na versão traduzida para o inglês: Because the appropriation of cultural products presupposes 
dispositions and competences which are not distributed universally (although they have the 
appearance of innateness), these products are subject to exclusive appropriation, material or 
symbolic, and, functioning as cultural capital (objectified or internalized), they yield a profit in 
distinction, proportionate to the rarity of the means required to appropriate them, and a profit in 
legitimacy, the profit par excellence, which consists in the fact of feeling justified in being (what one 
is), being what it is right to be. This is the difference between the legitimate culture of class societies, 
a product of domination predisposed to express or legitimate domination, and the culture of little-
differentiated or undifferentiated societies, in which access to the means of appropriation of the 
cultural heritage is fairly equally distributed, so that culture is fairly equally mastered by all members 
of the group and cannot function as cultural capital. 
524 YOUNG, James. Cultural Appropriation and the Arts. Victoria: Blackwell, 2008. 
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apropriação e o quanto a obra que se apropria trouxe de contribuição ao mundo. 

Assim, em suas palavras525, “às vezes, uma obra de arte terá um nível de valor 

social que pode contrabalancear a ofensa sentida pelos membros da cultura que 

foi apropriada”526.  

Sem retirar a importância do trabalho do autor para essa discussão, essa 

ideia pode levar à necessidade de que cada caso seja analisado individualmente e 

de acordo com os valores de arte e ofensividade de cada julgador. Trata-se do 

mesmo problema discutido anteriormente nesse estudo: entender, por exemplo, 

que só merece a proteção intelectual o trabalho esteticamente agradável. Não 

parece que o juízo de valor é uma saída justa em um tema que envolve percepção 

cultural e relações de poder, ou seja, aquele que julga estará avaliando do seu 

ponto de vista apenas.  

O autor gerou diversas discussões sobre o tema, mas uma das principais 

contribuições foi de entender o conceito de apropriação cultural com um significado 

primeiramente neutro, pois a apropriação cultural pode se dar de formas positivas. 

Essas situações, nas obras de outros autores, são chamadas de trocas ou 

intercâmbios culturais. Trata-se das contribuições que são feitas ao 

desenvolvimento das culturas e que, em geral, pressupõe comunidades 

socialmente equivalentes, sem hierarquia, como indicou Pierre Bourdieu. Também 

não seria ofensiva a apropriação cultural feita pelo dominado com a cultura do 

dominador, visto que essa dinâmica é própria da colonização527. Esse último caso 

é chamado de assimilação cultural, termo que se relaciona à própria política de 

assimilação indígena antes descrita na Constituição Federal brasileira, como visto. 

Com isso, para este estudo, adota-se o termo apropriação cultural com o 

significado da prática depreciativa, quer dizer, aquela praticada pela sociedade 

hierarquicamente superior utilizando cultura de sociedades historicamente 

marginalizadas. Nesse sentido e avançando no estudo da apropriação na moda, 

busca-se a opinião de autores negros sobre a apropriação de seus símbolos na 

moda. Nota-se justamente a questão de perceber na atitude da indústria a 

                                            
525 YOUNG, James. Profound offense and cultural appropriation. The Journal Of Aesthetics And Art 
Criticism, Nova Iorque, v. 2, n. 63, p.139, mar. 2005. 
526 No original em inglês: Sometimes, an artwork will have a degree of social value that can 
counterbalance the offense felt by the members of a culture whose has been appropriated. 
527 MATTHES, Erich Hatala. Cultural appropriation without cultural essentialism?. Social Theory and 
Practice, v. 2, n. 42, p. 343-366, abr. 2016. 
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banalização de um símbolo que, até então, era mesmo visto com preconceito pelos 

demais. Nas palavras de Djamila Ribeiro528: 

 
É extremamente importante apontar isso: falar sobre apropriação cultural 
significa apontar uma questão que envolve um apagamento de quem 
sempre foi inferiorizado e vê sua cultura ganhando proporções maiores, 
mas com outro protagonista. [...] A crítica deve ser feita às indústrias que 
lucram com isso. 
 

A estudiosa destaca que o problema, embora possa ser replicado por 

indivíduos, é principalmente um problema estrutural e de responsabilidade da 

indústria da moda. Stephanie Ribeiro529 também analisa a questão e entende que 

o problema da utilização de símbolos de comunidades tradicionais como acessório 

que segue apenas uma tendência de moda reside justamente na elitização. Ela 

destaca, como segue, que embora não se possa impedir as pessoas de utilizar 

determinados artefatos, isso não encerra o debate: 

 
O caso é que ninguém é realmente proibido de nada, mas vivemos num 
mundo onde há séculos uma cultura é dominante e imposta, o modelo a 
ser seguido é o europeu, consequentemente, o padrão estético é o 
ocidental e branco. Quando se nota o interesse nos casos citados, esses 
símbolos sofrem um processo de embranquecimento, elitização e 
exclusão dos costumes. [...] O pior lado disso tudo é que a exclusão vem 
quando a tradição se torna um bem de consumo caro e de acesso restrito, 
[...]. 
 

Nota-se nas palavras das duas autoras que, ao ser incorporado a uma 

coleção de moda sazonal, as peças do vestuário adquirem um novo significado, 

sem que se altere a percepção negativa que se tem sobre eles quando utilizados 

da forma tradicional por um membro da comunidade que os criou. Também nesse 

sentido, Yanka Basile Catão e Allan Rocha de Souza530 explicam que: 

 
Deste modo, o que tem sido defendido acerca do tema da apropriação 
cultural é que, por muito tempo, os símbolos e elementos culturais da 
cultura negra foram marginalizados, de forma que sua absorção e uso 
irrestrito pela indústria da moda tende a banalizá-los, esvaziando, 
portanto, seus significados, sendo certo que uma das principais 
reivindicações do movimento negro sobre o assunto é evitar tal perda. 
 

O texto dos autores acaba por focar nos elementos culturais da população 

                                            
528 RIBEIRO, Djamila. Apropriação cultural é um problema do sistema, não de indivíduos. Azmina, 
São Paulo, abr. 2016. 
529 RIBEIRO, Stephanie. O que é apropriação cultural?. Capitolina, São Paulo, n. 11, fev. 2015. 
530 CATÃO, Yanka Basile; SOUZA, Allan Rocha de. Apropriação cultural e direitos culturais: 
primeiras reflexões. In: Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, 11., 2017, Curitiba. Anais. 
Curitiba: UFPR, 2017. p. 886. 
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negra, mas importante salientar que o fenômeno ocorre com quaisquer grupos 

historicamente marginalizados. Aqui reside a principal diferença entre a 

apropriação cultural e o intercâmbio de culturas, ainda que este leve a uma 

assimilação cultural. Enquanto na primeira existe a ressignificação por uma cultura 

dominante e normalmente opressora de um bem cultural originalmente atribuído a 

uma comunidade marginalizada, na troca cultural não existe essa hierarquia ou 

relação de poder.  

Por esse motivo, não se considera apropriação cultural – no sentido negativo 

da palavra – o fato de brasileiros comerem comida italiana, por exemplo, pois a 

vinda desse povo ao País não foi marcada pelo desejo de excluí-los ou apagá-los. 

Os índios e negros, por outro lado, enfrentaram historicamente as diversas 

tentativas de escravidão, extermínio e assimilação cultural, como visto no capítulo 

3 no estudo das constituições. Uma característica da apropriação cultural é também 

que se perde a identificação da origem do bem cultural, sendo este tido como 

nacional ou até mesmo original. Voltando ao exemplo da alimentação, a pizza é 

identificada como um alimento italiano, enquanto o acarajé, de origem africana, é 

identificado como brasileiro. 

Em relação à apropriação cultural na moda, a dificuldade que se coloca é 

que, de um lado, tem-se tais comunidades oprimidas e, de outro, os demais 

indivíduos que buscam a sua liberdade de expressão. Se não há direitos capazes 

de impedir a utilização por outros – o que é questionável, como visto neste trabalho 

– o cerceamento da utilização dessas peças de vestuário acabaria por ser uma 

limitação a um direito constitucionalmente garantido de forma injustificada. Yanka 

Basile Catão e Allan Rocha de Souza531 tecem alguns comentários: 

 
É inevitável perceber que existe um conflito permanente entre a proteção 
dos direitos culturais dos grupos tradicionais e a liberdade de expressão 
dos demais grupos, sendo necessário verificar qual desses direitos deve 
preponderar, ou ainda, se realmente há preponderância entre eles, 
analisando-se em que condições e em até que ponto um limita o outro. 
 

A questão é que, ainda que se adote a corrente de que tais peças são 

protegidas por direitos intelectuais ou culturais e, portanto, não pertencem à 

coletividade como um todo, isso não impede que pessoas utilizem os artefatos 

                                            
531 CATÃO, Yanka Basile; SOUZA, Allan Rocha de. Apropriação cultural e direitos culturais: 
primeiras reflexões. In: Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, 11., 2017, Curitiba. Anais. 
Curitiba: UFPR, 2017. p. 896-897. 
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depois de produzidos. Da mesma maneira, mesmo que se proteja uma vestimenta 

por desenho industrial, ao produzi-la e vendê-la, não há como impedir a utilização 

desta, ainda que de forma diversa do originalmente concebido. Porém, o que se 

debate aqui – para além da titularidade do indivíduo em utilizar as peças – é a 

legitimidade da indústria em produzi-las e o que isso traz para as comunidades. 

Com esse norte, analisam-se alguns casos. 

 

4.3.1.1. Mola Kuna (Panamá) 

 

A Mola é um tipo de tecido bastante colorido e estampado feito à mão pelas 

mulheres do povo Kuna (ou Guna), habitante do arquipélago de San Blas no 

Panamá, que são posteriormente unidas para formar peças de roupas. 

 
Figura 2 – Mola Kuna 

 

 
 
Fonte: MACELWEE, Kent. Mola by Kuna women, Playon Chico. San Ignacio de Tupile, 23 nov. 
2010. 

 
Essa arte tradicional indígena – originada no hábito de pintar o corpo que, 

após a invasão espanhola, passou aos tecidos – sofreu diversos tipos de 

apropriação cultural, especialmente para produção e venda de souvenires para 

turistas, além de utilização por marcas de roupas. A produção em massa de bens 

tradicionais para o turismo é capaz de desvirtuar a tradição no sentido em que a 

arte sofre diversas alterações para se adequar ao mercado de pessoas que não 
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pertencem àquela cultura. Mudam os desenhos, as qualidades de estilo, materiais 

e funções532.  

Como relata Harpaz, a arte Kuna esteve em museus ingleses e inspirou 

estilistas e pessoas interessadas em copiar o estilo artesanalmente533. Todo esse 

contexto fez os índios da tribo iniciarem um movimento para verem seus direitos 

coletivos sobre as peças reconhecido, além de ter a possibilidade de impedir que 

esses atos de apropriação continuassem.  

Essa organização resultou na aprovação da Lei nº 20 de 26 de junho de 

2000534, a qual dispõe sobre o regime especial de propriedade intelectual sobre os 

direitos coletivos dos povos indígenas no Panamá. A lei estabelece a proteção 

sobre suas criações, inclusive os trajes, e a competência do escritório de 

propriedade intelectual do país de registrar tais peças. O artigo 3º de referida lei 

descreve as vestimentas tradicionais dos povos indígenas nacionais e o artigo 7º 

afirma que tais direitos de propriedade intelectual coletivo não caducam: as obras 

registradas nos termos desta lei não entram em domínio público. 

Ao contrário de outros casos que serão retratados neste trabalho, o conflito 

do povo Kuma não se deu com um estilista ou uma marca específica, mas com o 

constante esvaziamento de suas tradições. O país prevê um regime especial de 

autonomia aos povos indígenas, o que também facilitou a organização de tais 

populações para a aprovação da lei e pelo reconhecimento desses direitos. Chama 

a atenção também a saída legal encontrada. Equiparou-se as vestimentas 

tradicionais às demais obras protegidas intelectualmente, ao mesmo tempo em que 

se indica que não haverá domínio público.  

O registro realizado perante o escritório de propriedade intelectual 

panamenho compreende a edição de um regulamento de uso da Mola Kuna. De 

acordo com o documento535, em seu artigo 9º, “as pessoas autorizadas por lei para 

utilizar o direito coletivo são os membros da coletividade do povo Kuna, e de 

maneira especial as mulheres Kuna produtoras de Mola na República do 

                                            
532 MORENO, Josephine; LITTRELL, Mary Ann. Negotiating tradition: tourism retailers in Guatemala. 
Annals of Tourism Research, Londres, v. 28, n. 3, p.658-685, dez. 2001. 
533 HARPAZ, Beth. Mola tradition from Panama has fans worldwide. The Washington Times. 
Washington, 23 fev. 2016. 
534 PANAMÁ. Lei nº 20, de 26 de junho de 2000. Del régimen especial de propiedad intelectual sobre 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas, para la protección y defensa de su identidad 
cultural y de sus conocimientos tradicionales, y se dictan otras disposiciones. Gaceta Oficial. 25.083. 
ed. Cidade do Panamá, 27 jun. 2000. 
535 PANAMÁ. Regulamento de uso do Direito Coletivo "Mola Kuna", de 2002. 
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Panamá”536. O regulamento estabelece também os requisitos para licenciar os 

direitos sobre a Mola:537 (a) ata do acordo de autorização expressa dos congressos 

generais dos Kunas; (b) cópia do contrato de licença de uso; (c) prazos de utilização 

do direito coletivo por pessoas autorizadas; (d) os requisitos do decreto que 

regulamenta a lei, os quais incluem a obrigação da parte licenciada de informar 

periodicamente o status da utilização; (e) outros requisitos que as partes acordem. 

As disposições do regulamento deixam claro que o objetivo do registro é 

passar aos indígenas o controle sobre seu patrimônio cultural imaterial, afastar a 

ideia de que a arte está em domínio público e impedir o esvaziamento das tradições. 

Sendo o sistema de propriedade intelectual internacional inteiramente baseado em 

um privilégio temporário de exclusividade – exceto pelas marcas, que por seu 

caráter de signo distintivo, podem ser renovadas indefinidamente –, essa solução 

de proteção própria pela propriedade intelectual por tempo indefinido foge às 

premissas básicas. Por outro lado, ignorar a existência do conflito seria negar aos 

índios direitos de autodeterminação.  

A apropriação de trajes por entes privados causa transtornos importantes, 

afetando direitos de povos nativos. Todavia, fica cada vez mais evidente que a 

simples adoção de partes dos institutos próprios da propriedade intelectual para 

obras criadas de forma distinta das premissas que embasam os sistemas traz 

certas contradições. 

 

4.3.1.2. Matthew Williamson e traje típico etíope 

 

A Etiópia tem como uma de suas tradições a chamada cerimônia do café, a 

qual inclui a torra do café, sua moagem e posteriormente o preparo da bebida pelas 

mulheres como uma honra e uma grande importância social538. Há um vestido 

tradicional utilizado na cerimônia do café e, em 2007, um estilista inglês chamado 

Matthew Williamson lançou uma coleção baseada nesses trajes sem atribuir a 

origem. Como demonstram as imagens, as semelhanças vão além de inspiração 

ou utilização de estampas similares. As cores, modelagem e padrões foram 

                                            
536 No original em espanhol: Las personas autorizadas por Ley para utilizar el Derecho Colectivo 
son los miembros de la colectividade del pueblo Kuna, y de manera especial las mujeres Kuna 
productoras de Mola em la República de Panamá. 
537 PANAMÁ. Regulamento de uso do Direito Coletivo "Mola Kuna", de 2002. 
538 MEISTER. Coffee traditions: Ethiopian Coffee Ceremony. Serious Eats, maio 2011. 
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claramente copiados, como o corte da gola e a amarração na cintura. 

 
Figura 3 – Vestido tradicional etíope Figura 4 – Coleção Matthew Williamson 

  

Fonte: DMV Africans. Ethiopian Coffee Dress. 
Disponível em: <http://dmvafricans.blogspot.com/ 
2011/09/ethiopian-coffee-dress.html>. Acesso 
em 13 nov. 2018. 

Fonte: DUROSOMO, Damola. 8 Recent Times 
Luxury Fashion Brands Used African Designs 
Without Including Africans. Okayafrica, 04 out. 
2017. 

    

Diante do fato, Abdurazak Omer, do escritório de propriedade intelectual da 

capital do país se manifestou539: “estamos descontentes com as ações do Sr. 

Williamson. Estes são os vestidos das nossas mães e avós. Eles simbolizam nossa 

identidade, fé e orgulho nacional. Ninguém tem o direito de chamar esses modelos 

de seus”540. A colocação do etíope relata o principal argumento construído neste 

trabalho, de que não se trata apenas de não serem desenhos originais, mas de que 

há violação de direitos morais da comunidade. 

À época, a polêmica causou discussão na comunidade etíope na internet. 

Segundo artigo de jornal publicado no período, sugeriu-se que o estilista deveria 

doar parte do lucro com suas criações a ações de caridade no país ou que ele 

poderia, ao menos, contratar modelos etíopes para desfilar os vestidos. O estilista, 

entretanto, optou apenas por justificar suas escolhas afirmando que541: 

 
Historicamente, Matthew Williamson baseia suas coleções na ideia de 
uma mulher moderna, que é uma viajante global. O estilo dela é em parte 
definido pela incorporação de diferentes culturais, tradições e vestimentas. 
A coleção primavera/verão de 2008 foi particularmente inspirada na ideia 

                                            
539 HAILESELASSIE, Hewete. Anger over African designs. The Independent. Londres, 9 dez. 2007.  
540 No original em inglês: We are very unhappy with the actions of Mr. Williamson. These are the 
dresses of our mothers and grandmothers. They symbolise our identity, faith and national pride. 
Nobody has the right to claim these designs as their own. 
541 BARNETT, Leisa. Williamson's African Dream. Vogue. Londres, 13 dez. 2007. 
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de modernizar e celebrar certos tecidos e vestes tradicionais africanos542. 
 

A resposta do estilista não tentou desculpar-se ou atribuir parte de sua 

criação à tradição etíope. Pelo contrário, ele salienta que a mulher que inspira suas 

peças incorpora diferentes culturas. Há mais de uma década, quando ocorreu o 

caso, o debate sobre apropriação cultural não tinha o alcance de hoje, mas chama 

a atenção a naturalidade em que a marca enxerga seu direito de utilizar as criações. 

Percebe-se que ao mesmo tempo em que existe do lado etíope um sentimento de 

haver direitos intelectuais sobre seu patrimônio cultural – justificando a 

manifestação de um representante do escritório nacional de propriedade intelectual 

–, há do outro lado a ideia de haver legitimidade na utilização dos modelos. 

A Etiópia não conta com leis específicas aplicáveis às artes tradicionais, 

havendo apenas uma lei ampla para patrimônio cultural e conhecimentos 

tradicionais, mas que pouco endereça a questão da utilização dos bens imateriais. 

Pela norma543, patrimônio cultural imaterial inclui performances, rituais, folclore, 

crenças, costumes etc., mas a legislação regula principalmente os bens tangíveis. 

Além da declaração do representante do escritório de patrimônio cultural imaterial, 

não foram documentadas outras ações governamentais ou das comunidades para 

receber indenização. Em comparação com o caso panamenho, percebe-se como a 

organização das comunidades e a existência de um marco legal podem ser 

importantes para ações mais incisivas contra a apropriação cultural. 

 

4.3.1.3. Isabel Marant e Indígenas Tlahuitoltepec Mixe (México) 

 

No ano de 2015, a grife da estilista francesa Isabel Marant lançou uma 

coleção primavera/verão que continha uma blusa bastante similar à peça tradicional 

confeccionada pelos indígenas Tlahuitoltepec Mixe em Oaxaca, México. A questão 

ganhou relevância não apenas pela cópia, mas pelo fato de a lei francesa proteger 

expressamente as peças da moda sazonal. As figuras abaixo demonstram a 

extrema similaridade das peças. O corte, as cores, os bordados e os detalhes são 

praticamente iguais. Para fins de comparação, a blusa de Isabel Marant era vendida 

                                            
542 No original em inglês: Historically, Matthew Williamson bases his collections on the idea of a 
modern girl who is a global traveler. Her style is in part defined by incorporating many different 
cultures, traditions and customs. 
543 ETIÓPIA. Proclamação nº 209, de 27 de junho de 2000. Federal Negarit Gazeta. Addis Abeba, 
27 jun. 2000. 
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em sua loja online por 290 dólares à época, enquanto a peça tradicional era 

comercializada pela tribo por aproximadamente 38 dólares (valores do período)544. 

 
Figura 5 - Indígenas Tlahuitoltepec 

Mixe 

Figura 6 - Blusa de Isabel Marant 

  

Fonte: SHEPPARD, Shannon Pixley. 
Guelaguetza desfile, July 28, 2012. Oaxaca, 
30 mai. 2015. 

Fonte: MILLIGAN, Lauren. Mexican Media 
Storm Erupts Over Marant "Copying". Vogue. 
Londres, 20 nov. 2015. 

  

Maria Castillo545 cita uma comunicação pessoal que teve com Raquel Diego, 

uma antropóloga pertencente à etnia Mixe, indicando o que esse traje significa para 

o povo ayuuk, forma como esse povo se denomina em sua própria língua: 

 
Xaamkëjxpït nïxuy é o nome da blusa de nossa comunidade 
tlahuitoltepecana e como tal representa uma oferenda à paisagem 
territorial onde habitamos dia a dia. [...] Tlahuitoltepec está longe de ver a 
blusa como uma peça de moda e se vendem-se peças na comunidade é 
como parte de uma economia familiar e são mulheres daqui quem as 
elabora. Não propomos nos fechar em nosso mundo, o que questionamos 
é que, com a ação de Marant, que se apropria da blusa, que para nós é 
identidade, se reproduz uma sistemática e assimétrica relação entre o 
mundo rural e ocidental. Mais uma vez se nega nossa concepção de 
mundo nas obras de arte que modelamos. Propomos que se propicie uma 
economia justa e solidária e em todo caso que as aquisições das peças 
sejam com critério ético e direto com as pessoas que as produzem.546 

                                            
544 BRANDOLI, Javier. Las indígenas Tlahuitoltepec acusan a la diseñadora francesa Isabel Marant 
de plagiar su blusa típica. El Mundo. Cidade do México, 04 jun. 2015. 
545 CISNEROS, María del Carmen Castillo. La blusa de Tlahuitoltepec Xaam nïxuy es identidad. In: 
ISASMENDI, Erika Galicia; GARCÍA, Fernando Quiles; ROMERO, Zara Ruiz (Ed.). Acervo 
mexicano: legado de culturas. Sevilla: Acer-vos, 2017. p. 177. 
546 No original em espanhol: “Xaamkëjxpït nïxuy se nombra a la blusa de nuestra comunidad 
tlahuitoltepecana y como tal, representa una ofrenda al paisaje territorial en donde habitamos día a 
día. (…) Tlahuitoltepec está lejos de mirar la blusa como prenda de moda y si se venden piezas en 
la comunidad, es como parte de una economía familiar y son mujeres de aquí quienes las elaboran. 
No proponemos encerrarnos en nuestro mundo, lo que cuestionamos es que, con la acción de 
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A explicação da antropóloga demonstra o significado que a peça tem para 

aquele povo e como gostaria de ser respeitado. A utilização do modelo por uma 

marca conhecida causou polêmica com autoridades indígenas, representantes do 

governo mexicano e com a população em geral. Primeiramente, a empresa se 

posicionou dizendo que a coleção traz elementos tribais não literais547, mas a 

comunidade mexicana não concordou com essa ideia.  

Em 3 de junho de 2015, os indígenas organizaram uma coletiva de imprensa 

no Museu Têxtil de Oaxaca para se posicionar sobre o caso. Eles declararam que 

estavam considerando tomar ações legais contra a confecção, visto que548: 

 
Isabel Marant está cometendo plágio porque a coleção Etoile 
primavera/verão 2015 contém os elementos gráficos específicos da blusa 
Tlahuitoltepec, um modelo que transcende fronteiras, e não é uma criação 
nova como afirmou a estilista.  
 

Cerca de duas semanas depois, o jornal inglês The Guardian publicou uma 

notícia afirmando que a Antik Batik – também francesa – havia ingressado com uma 

ação judicial contra Isabel Marant alegando que a dita blusa era plágio de um 

vestido comercializado na sua coleção de 2014. Segundo a Antik Batik, sua criação 

era protegida pela lei autoral francesa e, portanto, não poderia ser utilizada pela 

grife de Marant. 

Para se defender, Isabel Marant549 apresentou-se diante da corte distrital de 

Paris para afirmar expressamente que o modelo tem origem na vila de Santa Maria 

Tlahuitoltepec na província de Oaxaca, México, e que não requer a autoria das 

peças. A cópia – para além da inspiração – que inicialmente havia sido negada, 

passou a ser a principal linha de defesa da empresa. Em dezembro do mesmo ano, 

o tribunal parisiense decidiu que o dito modelo não era propriedade de nenhuma 

das duas marcas, visto que provém da vila aqui citada550.  

O interessante deste caso é que, além do conflito com a comunidade, Isabel 

                                            
Marant, que se adjudica la blusa, que para nosotros es identidad, se reproduce una sistemática y 
asimétrica relación entre el mundo rural y occidental. Una vez más se niega nuestra concepción del 
mundo en las obras de arte que plasmamos. Proponemos que se propicie una economía justa y 
solidaria y en todo caso que las adquisiciones de las prendas sean con criterio ético y directo con la 
gente que las produce”. 
547 LARSSON, Naomi. Inspiration or plagiarism? Mexicans seek reparations for French designer’s 
look-alike blouse. The Guardian. Londres, 17 jun. 2015. 
548 Ibidem. 
549CONLON, Scarlett. Isabel Marant Accused of Plagiarism. Vogue. Londres, 19 jun. 2015.  
550 THE FASHION LAW. Isabel Marant Wins Case Over "Stolen" Tribal Design. The Fashion Law, 
Nova Iorque, 7 dez. 2015. 



191 
 

Marant enfrentou processo judicial movido por outra empresa que clamava serem 

seus os desenhos utilizados. Em caso similar ao das joias analisado no item 4.1.1 

deste trabalho, as duas empresas entenderam possível a utilização deste modelo, 

independentemente de qualquer autorização dos índios, clamando inclusive por 

direitos autorais próprios (no caso da Antik Batik). Enquanto o Brasil – apesar de o 

utilizar o mesmo argumento – entendeu pelo plágio, o tribunal francês afastou a 

ilicitude da prática, considerando que se trata de obra tradicional dos Tlahuitoltepec, 

sem se embrenhar na questão da legalidade da utilização destes modelos. 

Os três casos aqui apresentados certamente não são os únicos. Buscou-se 

demonstrar que eles podem ter diferentes desfechos, seja com a organização da 

comunidade para a edição de uma nova lei, seja por um simples pedido de 

desculpas ou até pelo tribunal entendendo livre a utilização, desde que não haja 

requisição de autoria. Nos três casos, porém, fica clara que a apropriação cultural 

sofrida pelas comunidades foi considerada por elas bastante ofensiva, 

especialmente no âmbito moral.  

Essa constatação é relevante para entender que o pagamento de 

indenização nem sempre é suficiente para cessar o dano. Nesses casos, a 

produção e venda das peças torna o dano continuado, uma vez que é difícil impedir 

a utilização por aqueles que já adquiriram a peça ou até mesmo controlar todas as 

outras criações que acabam seguindo aquela tendência. Analisam-se agora as 

principais consequências que essas questões trazem para a indústria da moda. 

 

4.3.2. Impactos na indústria comercial da moda 

 

Para compreender o impacto da utilização de modelos tradicionais pela 

indústria comercial da moda é necessário dividir esse problema em duas frentes: 

(i) o ganho financeiro das empresas e (ii) a possibilidade de requerer direitos 

intelectuais sobre essas criações. Como já dito no item 4.2.3, a questão 

concorrencial ocupa um lugar importante na discussão sobre propriedade 

intelectual e moda, o que deve nortear a análise da primeira questão. Quanto à 

possibilidade de conceder direitos de propriedade intelectual às marcas, será 

preciso entender o ponto de intersecção entre essas criações e os direitos relativos 

ao patrimônio cultural. 

A questão concorrencial que se coloca aqui é caracterizada pelo 



192 
 

aproveitamento parasitário. Não é possível afirmar que há desvio de clientela ou 

competição direta entre uma comunidade tradicional e uma marca de luxo. Porém, 

existe um ganho da marca ao vender peças sem que houvesse um investimento na 

criação. Pimentel551 também tece comentários sobre o tema: 

 
No caso de parasitismo por associação de imagem de marca, não se dá 
o engano entre um serviço e outro: induz-se a uma escolha que se quer 
racional por parte do consumidor, mas que reflete indução a erro. A 
associação ilícita se dá pelo aproveitamento da imagem construída em 
torno do serviço ou de outros elementos significativos, como é o caso da 
marca (mesmo antes do seu registro) 
 

Como também explica Marcos Elidius M. De Almeida552, “o problema relativo 

ao aproveitamento parasitário surge com maior gravidade quando se trata da 

utilização da fama, renome ou prestígio de signos distintivos alheios”. Essa teoria 

tem origem francesa no século XX e o nome deriva exatamente das relações de 

parasitismo encontradas na natureza, em que um animal se aproveita da energia 

ou do trabalho de outro, muitas vezes sem oferecer nada em troca. O jurista francês 

Sébastien Petit553 contextualiza a ideia que embasou essa teoria: 

 
A teoria do parasitismo econômico, no entanto, viu crescer gradualmente 
a complexidade do seu conteúdo. Na verdade, a teoria do comportamento 
parasitário teve fundamento na concorrência desleal para as situações de 
"não-competição", que esta última - pela lógica estrita das palavras - não 
permitia compreender, a prática só poderia ser satisfeita com uma simples 
distinção entre a teoria da concorrência desleal - aplicável às relações 
entre os concorrentes - e a de comportamento parasitário, por sua vez 
aplicável a atos ilícitos cometidos fora de qualquer relação de 
concorrência.554 
 

O autor deixa clara a ideia de que a origem da teoria é justamente endereçar 

os problemas relativos a atos típicos de concorrência desleal na relação entre não-

concorrentes, como é o presente caso. Outro fator que complica o entendimento 

                                            
551 PIMENTEL, Luiz Otávio. A marca “Jurerê Internacional” utilizada ilegitimamente como nome de 
domínio: parecer. Florianópolis, 31 jan. 2012. 
552 ALMEIDA, Marcus Elidius M. Propriedade industrial frente à concorrência desleal. In: SIMÃO 
FILHO, Adalberto; DE LUCCA, Newton. Direito Empresarial Contemporâneo. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2000, p. 131. 
553 PETIT, Sébastien. Le parasitisme économique: passé, présent et avenir. 2002. 196 f. Memoire 
(Doctorat sciences juridiques, politiques et sociales) - Université Lille 2, Lille, p. 15. 
554 No original em francês: La théorie du parasitisme économique a cependant progressivement vu 
son contenu se complexifier. En effet, la théorie des agissements parasitaires ayant été engendrée 
par celle de la concurrence déloyale pour l'appréhension des situations "extra-concurrentielles" que 
cette dernière - par une stricte logique des mots d'ores et déjà soulignée - ne permettais pas 
d'appréhender, la pratique ne pouvait que se satisfaire d'une distinction simple entra la théorie de la 
concurrence déloyale - applicable aux relations entre concurrents - et celle des agissements 
parasitaires, quant à elle applicable aux actes déloyaux commis en dehors de tout rapport 
concurrentiel. 
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desses casos é pelo fato de não haver confusão: aquele que compra a peça 

vendida por Isabel Marant sabe que não está adquirindo peça autêntica dos 

indígenas mexicanos. Da mesma forma, quem compra a peça direto da 

comunidade sabe que não se trata de uma blusa “de marca”. Na doutrina brasileira, 

encontra-se também a análise de Newton Silveira555: 

 
A questão que se coloca, entretanto, é se a imitação servil deva ser 
reprimida mesmo quando não ocorra a hipótese de confundibilidade. Os 
autores favoráveis à proibição da imitação servil a fundamentam na 
tutela do fruto do trabalho do empresário e do aviamento. [...]O 
problema se coloca, portanto, sob o angulo do parasitismo econômico, da 
chamada concorrência parasitária, servindo-se do fruto da atividade de 
pesquisa do empresário, da criatividade do concorrente, de que é um 
exemplo o aproveitamento do segredo industrial. A imitação, nessa 
hipótese, cria um desequilíbrio na concorrência, ficando o imitador 
em posição vantajosa em relação ao imitado, já que o imitador, 
tirando proveito do investimento em pesquisas do imitado, pode 
opor a este um produto idêntico de menor custo. (sem grifos no 
original) 
 

O autor demonstra claramente o benefício que aquele que se aproveita 

recebe. Tal qual explicado, a ação da empresa causa um desequilíbrio e, como já 

demonstrado, um desvirtuamento da arte tradicional. Ao se utilizar de um design de 

uma comunidade tradicional e muitas vezes pouco conhecida, ela faz com que o 

grande público entenda aquela peça como uma criação original, não uma réplica 

de uma veste típica, como inicialmente foi o caso da coleção do estilista Matthew 

Williamson. Também por esse motivo é difícil acatar argumentos de que a utilização 

dos modelos são uma homenagem àquele povo, pois se não há atribuição, 

autorização ou remuneração, não há valorização. Não se presta homenagem a 

alguém sem comunicá-lo de tal. A questão relevante ao tema desse estudo é que 

a comunidade tradicional possivelmente não tem interesse em se tornar uma 

grande marca. Porém, a utilização das suas peças pela indústria comercial leva a 

um enriquecimento sem causa da empresa. 

Em relação a isso, o povo Maasai se organizou em uma associação para 

defesa de seus direitos intelectuais. Eles criaram a “Maasai Intellectual Property 

Initiative (MIPI)” e, com ajuda da organização não governamental Light Years IP, 

começou a lutar contra a apropriação cultural que sofre pela indústria da moda556. 

                                            
555 SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1982, p. 141. 
556 HILARY, Kimuyu. Maasai NGO fighting to protect and profit from community’s multi-million 
shillings brand. Naiorbi News. Nairobi, 27 jan. 2018. 
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Eles utilizam algumas estampas bem características e um dos casos mais famosos 

de apropriação se deu em 2012 pela Louis Vuitton, conforme imagens que seguem: 

 
Figura 7 - Povo Maasai em vestes 

típicas 

Figura 8 - Coleção Louis Vuitton 
primavera/verão 2012 

  

Fonte: THE Maasai Shuka: Origin and 
other facts about the traditional garnment. 
Origin and other facts about the traditional 
garnment. Answer Africa. Enugu, dez. 
2012.  

Fonte: MITEI, Jessica. Were These Designs By 
Louis Vuitton “Stolen” From Maasai Culture?. 
Zumi. Nairobi, 18 nov. 2016. 

 

As fotos demonstram que as estampas tipicamente elaboradas e utilizadas 

pelo povo Maasai foram copiadas, inclusive em parte na forma de utilização, pela 

Louis Vuitton e, segundo a Light Year IP, por mais de mil outras empresas ao longo 

da história557. De acordo com a mesma organização, os Maasai estariam deixando 

de ganhar 10 milhões de dólares ao ano em licenciamento pela sua arte. Eles 

estimaram também que a marca registrada dessa estampa valeria 250 milhões de 

dólares558. A possibilidade de registro de marca nos Estados Unidos é comparada 

à proteção dada ao xadrez característico da Burberry, que é registrado como marca 

desde 1996 nos Estados Unidos da América e que permite à empresa buscar 

indenizações e impedir cópias. 

Fica claro, portanto, que as empresas se beneficiam da cópia ao 

comercializar produtos sem o necessário esforço de desenvolvimento de novos 

modelos ou estampas, aproveitando-se dos trajes tradicionais. Essa prática, além 

de constituir um enriquecimento sem causa, como disse Denis Borges Barbosa, 

levaria à impossibilidade de se requerer direitos intelectuais sobre essas peças, o 

                                            
557 HILARY, Kimuyu. Maasai NGO fighting to protect and profit from community’s multi-million 
shillings brand. Naiorbi News. Nairobi, 27 jan. 2018. 
558 BRINDLE, Meg. The Maasai brand is valuable — and it should belong to the Maasai people. One. 
Washington, 27 jul. 2017. 
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segundo aspecto desse problema. Essa consequência, inclusive, está de acordo 

com as premissas que embasam o sistema dos direitos intelectuais: se não há 

criação, não há privilégio de exclusividade justificável. Avaliando cada um dos 

institutos avaliados no item 4.2 deste trabalho – direito autoral, desenho industrial 

e trade dress – como possibilidades à proteção intelectual da moda, verifica-se que 

a utilização desses modelos tradicionais afeta essa possibilidade.  

No âmbito do direito autoral, relembrando os sete559 requisitos que a obra 

deve cumprir para ser protegida intelectualmente, verifica-se que não há nesses 

casos novidade ou contributo mínimo. Ainda que se entenda que, por exemplo, a 

aplicação da estampa Maasai a um casaco ou a utilização do modelo Mixe a um 

vestido, e não uma blusa, seja contributo mínimo, tem-se no máximo obras 

derivadas, o que demandaria autorização prévia do autor originário. Sem esta 

autorização, a possibilidade de proteção dessas roupas como obras derivadas de 

trajes tradicionais só encontra fundamento se, além do contributo mínimo, 

entender-se que o item típico está em domínio público, posição não adotada nesse 

estudo. 

Em termos de desenho industrial, verifica-se o inciso I do artigo 100 da 

legislação560, conforme segue: 

 
Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: I - o que for contrário 
à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de 
pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto 
religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; [...]. 
 

Como demonstrado no item 4.3.1, a utilização de trajes típicos por marcas 

comerciais causa sofrimento às comunidades, que atribuem àquelas peças 

diversos significados, sejam religiosos ou da organização do povo. Nesse sentido, 

de acordo com a lei aqui referenciada, o registro do desenho industrial de roupas 

que utilizem esses símbolos não seria viável. Além disso, o aspecto da novidade 

também estaria prejudicado, pois o modelo já existe previamente ao registro. 

Por fim, em relação ao trade dress, sendo este uma forma especial de signos 

                                            
559 Relembrando os requisitos citados no item 4.2.1: (i) ser o autor pessoa física ; (ii) ser a obra 
atribuível ao autor; (iii) ser a obra uma criação intelectual – ou criação do espírito, nos termos da lei; 
(iv) ser fixada em suporte tangível ou intangível; (v) não ser proibida; (vi) ser nova (requisito da 
novidade); (vii) ser dotada de um contributo mínimo, ou seja, um mínimo de contribuição ao 
conhecimento comum. 
560 BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Art. 100. Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. Brasília, 15 maio 1996. 
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distintivos, é pouco razoável entender que a utilização de símbolos e trajes alheios 

seja considerada a identificação de uma marca. Tomando mais uma vez os trajes 

Maasai, não pode a Louis Vuitton entender que essas peças são protegidas por 

trade dress ao copiá-las de uma comunidade africana.  

Portanto, avaliando em conjunto essas três impossibilidades, verifica-se que 

as marcas devem rever suas práticas de apropriação cultural e, nesses casos, além 

de respeitar os possuidores dos trajes, entender que essa utilização as impede de 

requerer direitos intelectuais sobre essas peças. A propriedade intelectual é um 

sistema desenhado principalmente para, por meio de um privilégio temporário, 

fomentar a inovação e a criatividade. Conceder direitos de exclusividade a coleções 

que não tenham essas características é pouco razoável e lesivo ao sistema. 

 

4.4. Incompatibilidades entre a propriedade intelectual e o patrimônio 

cultural e possiblidade de convergências 

 

Encerrando este último capítulo, analisa-se os motivos de os sistemas de 

proteção ao patrimônio cultural e à propriedade intelectual serem aparentemente 

similares, mas legalmente distintos. Enquanto os conhecimentos étnicos e 

tradicionais são citados na lei de direitos autorais de forma vaga e a constituição 

estabelece a proteção do patrimônio cultural, cabe entender como se deu a 

construção das bases dos direitos intelectuais para compreender o motivo das 

distinções. Para tanto, primeiramente far-se-á uma análise crítica da formação da 

propriedade intelectual e, posteriormente, entender possibilidades de 

convergências entre os dois institutos para prevenir a apropriação cultural na moda. 

 

4.4.1. Incompatibilidades entre a propriedade intelectual e o patrimônio cultural 

 

Embora o ser humano tenha demonstrado desde tempos remotos 

sentimentos de autoria e de separação entre a obra e seu suporte561, direitos 

intelectuais tal como se tem hoje são uma criação moderna. Eles foram criados com 

base em demandas específicas e tornando-se cada vez mais gerais conforme 

ganharam relevância. Observando a história de seu desenvolvimento, a criação de 

                                            
561 GAIO. Institutas. Segundo comentário, itens 77 e 78. Disponível em: 
<http://thelatinlibrary.com/law/gaius2.html>. Acesso em 27 nov. 2018. 
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novas leis atinentes à matéria decorre da inovação própria da época. A 

necessidade de proteger as cópias, a preocupação com o surgimento da imprensa, 

os privilégios de professores sobre seus compêndios ou a criação do software, 

diversos foram os acontecimentos que levaram à formação do sistema como está.  

Paralelamente, leis que regulam o uso de vestimentas existiram no passado: 

as já citadas leis suntuárias. Cabe aqui, porém, refletir sobre o papel que a 

propriedade intelectual exerce substituindo as extintas leis. Beebe562 afirma que 

apesar de, aparentemente, as leis suntuárias terem ficado no passado, a sociedade 

contemporânea encontrou outras formas de limitar o consumo e o acesso da 

população em geral a bens tradicionalmente restritos às classes superiores. 

Segundo ele, nos dias atuais, o sistema legal que acaba por cumprir esse papel é 

o da propriedade intelectual. Como exemplo, pode-se relacionar a proteção ao 

vermelho da Louboutin, concedido pelo registro de marca e confirmado pelos 

tribunais dos Estados Unidos e da União Europeia, com a proibição imposta por 

Teodósio II (Constantinopla – 401 a 405) que impedia as pessoas de se vestirem 

com cores que lembrassem o roxo imperial563.  

Entende-se desde a Roma Antiga564 que o objeto de proteção da 

propriedade intelectual é a obra, não o seu suporte. Prevalece, portanto, a 

imaterialidade da arte, ainda que essa receba a proteção apenas se exteriorizada 

em um suporte. O imaterial não é escasso por natureza e os direitos intelectuais 

são concebidos para transformar a obra em bem econômico565, atribuindo-lhe valor 

pela sua raridade. José de Oliveira Ascensão566 explica que: 

 
A tutela da criação literária e artística faz-se basicamente pela outorga de 
um exclusivo. A atividade de exploração econômica da obra, que de outro 
modo seria livre, passa a ficar reservada para o titular. Deste modo, visa 
compensar o autor pelo contributo criativo trazido à sociedade. Por isso 
esta aceita o ônus que representa a imposição do exclusivo. Todo direito 
intelectual é assim acompanhado da consequência negativa de coarctar a 
fluidez na comunicação social, fazendo surgir barreiras e multiplicando as 
reivindicações. A liberdade de utilização de bens culturais, mesmo que 
não movida por fim lucrativo, fica assim entravada, porque contende com 
o exclusivo de exploração.  
 

                                            
562 BEEBE, Barton. Intellectual Property Law and the Sumptuary Code. Harvard Law Review, 
Cambridge, v. 123, n. 4, p. 813, fev. 2010. 
563 Ibidem, p. 834. 
564 GAIO. Institutas. Segundo comentário, itens 77 e 78. Disponível em: 
<http://thelatinlibrary.com/law/gaius2.html>. Acesso em 27 nov. 2018. 
565 SOUZA, Allan Rocha de. A função social dos direitos autorais. Campos dos Goytacazes: 
Faculdade de Direito de Campos, 2006, p. 16. 
566 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 3-4. 
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O autor traça as principais premissas do sistema autoral. A principal 

justificativa para o modelo é o incentivo à criação, visto que a cópia desenfreada 

desmotivaria o autor a criar novas obras, uma vez que não teria benefício algum 

com a obra. Portanto, a sociedade aceita a imposição de um direito exclusivo em 

retribuição à criação da obra pelo autor. Essa exclusividade impõe certas barreiras 

à comunicação, à circulação de ideias e à utilização dos bens culturais. Como 

demonstrado, os direitos de exclusividade constituem obstáculos ao 

desenvolvimento, os quais são mais facilmente percebidos nos países emergentes, 

o que é claro até mesmo pelo prazo superior dado a eles para adequar-se ao 

Acordo TRIPS567, por exemplo. Essas nações, para manterem o comércio 

internacional, aceitam regras que conferem a nacionais e estrangeiros amplos 

direitos de exclusividade sobre as obras, nos moldes pensados por nações 

desenvolvidas.  

Essa lógica, porém, ainda que já exposta em textos da Roma Antiga, não 

era universal. Sociedades de tradição oral não priorizavam os registros escritos ou 

a atribuição de autoria, sendo que suas criações e técnicas eram – e ainda são – 

passados verbalmente a cada geração. As mudanças e evoluções das obras são 

também vistas como consequência das mudanças culturais que todos passam de 

geração em geração e o objetivo não é mantê-las estáticas. Vigora, porém, a ideia 

de que direitos intelectuais da forma posta hoje são universais e inerentes ao ser 

humano, sendo até mesmo incluídos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948568, conforme segue: 

 
Artigo XXVII 1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida 
cultural da comunidade, de fruir as artes e participar do processo científico 
e de seus benefícios. 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses 
morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária 
ou artística da qual seja autor. 

 
O desequilíbrio presente no desenvolvimento da propriedade intelectual não 

difere muito das críticas feitas à redação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948. Como demonstra Ruth Okediji569, o ordenamento intelectual não 

                                            
567 BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora 

os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Diário 
Oficial da União. Brasília, 31 dez. 1994. Seção 1, p. 21.394, art. 65. 
568 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações 
Unidas em Paris. 10 dez. 1948. 
569 OKEDIJI, Ruth. The international relations of intellectual property: narratives of developing 
country participation in the global intellectual property system. Singapore Journal Of International 
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foi sempre um sistema internacional e a proteção de obras estrangeiras era a 

exceção. Aos poucos, os países passaram a incluir cláusulas de reciprocidade na 

proteção às suas obras em acordos comerciais e, em 1883, os primeiros tratados 

internacionais sobre o tema foram elaborados. A autora relembra também que esse 

período coincide com a colonização europeia na África e na Ásia, cujas nações 

acabaram tornando-se parte desses acordos por imposição de seus colonizadores.  

Assim, após a Segunda Guerra, quando esse cenário de colônias ainda se 

mantinha, em consequência da vivência de um cenário de extrema violência – 

principalmente na Europa –, entende-se necessária a edição de um documento que 

proteja a humanidade contra outro episódio como este. Ocorre que, 

paradoxalmente, no momento em que essa declaração foi redigida, a Europa 

mantinha suas colônias em um regime violento e de ideias dominadoras, o que 

acabou submetendo esses países às mesmas normas.  

Pode-se dizer, portanto, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

assim como a propriedade intelectual, é pensada numa lógica europeia, não tendo 

como base um paradigma multicultural, apesar de pretender se aplicar de forma 

global. Michelle Monteiro e Tatiana Squeff570 contextualizam as bases em que 

surge a referida carta de direitos: 

 
A construção do discurso dos direitos humanos é histórica, no sentido de 
que cada época da humanidade contribuiu para os fundamentos expostos 
na sua positivação, com a Declaração Universal em 1948. Percebe-se que 
o discurso é produzido por um caráter eurocêntrico, tendo em vista que se 
deu no âmbito europeu a sua estruturação; ocidental, por causa da cultura 
dominante; hegemônico e homogêneo, por sustentar a ideia de que toda 
e qualquer sociedade, independentemente das particularidades que 
detém, deve respeitar e introduzir ao seu sistema interno a proteção aos 
direitos humanos. 
 

Isso demonstra que os principais documentos internacionais atinentes ao 

assunto foram elaborados de forma pouco inclusiva, atendendo aos interesses de 

um grupo determinado. O delineamento dos direitos de propriedade intelectual se 

deu de forma a tornar escassa uma obra cada vez mais facilmente copiável. Como 

também demonstra Beebe571, o sistema de consumo baseado em distinção social 

                                            
And Comparative Law. Singapura, p. 315-385. jul. 2003. 
570 MONTEIRO, Michelle Alves; SQUEFF, Tatiana Cardoso. Para além de uma crítica aos direitos 
humanos: a interculturalidade como alternativa. Revista Latino-americana de Direitos Humanos, 
Belém, v. 7, n. 1, p. 166, jan. 2016. 
571 BEEBE, Barton. Intellectual Property Law and the Sumptuary Code. Harvard Law Review, 
Cambridge, v. 123, n. 4, p.836, fev. 2010. 
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teria dificuldades de operar em um mundo em que a proteção intelectual não 

funcionasse da forma posta hoje. Okediji572 afirma que “os direitos de propriedade 

intelectual não são cientificamente derivados, mas culturalmente construídos e 

negociados entre o Estado e interesses privados”573. Essas afirmações são 

especialmente verdadeiras no âmbito da moda, uma vez que – salvo exceções – a 

cópia não exige o domínio de um know-how avançado. 

Na moda, a reprodução idêntica é tecnologicamente possível e facilmente 

realizada, sendo a diferenciação uma tarefa para especialistas. Como 

consequência, nas palavras de Beebe574, “nós já estamos confiando no direito de 

propriedade intelectual e leis afins para preservar as condições de raridade 

comercial que o nosso sistema de consumo baseado em distinção exige para 

operar”575. Seja no século I ou no XXI, o que levou o ordenamento a esse desenho 

é o desejo de distinção social e exclusividade, mesmas premissas que regem a 

maior parte do consumo de moda. 

Porém, esse direito de proteger a exclusividade de sua criação não é 

acessível a todos, o que causa o desequilíbrio estudado nesse trabalho. Criou-se 

um sistema em que parece possível – pela confusão legislativa – apropriar-se da 

obra de uma comunidade, utilizar em suas coleções de moda e exigir a 

exclusividade sobre ela. A propriedade intelectual, que garante esta requerida 

exclusividade, serve para as obras criadas por um autor identificado e dentro da 

lógica eurocêntrica, o que atende o estilista, mas não a comunidade. 

A proteção ao patrimônio cultural imaterial é legalmente declaratória, se 

presta apenas para salvaguardar a prática cultural, sem esclarecer os direitos que 

os possuidores de tal bem imaterial podem exercer. Ainda que se tenha como base 

a lógica do incentivo à criação para justificar a ausência de um equilíbrio na 

proteção da arte tradicional, pode-se contra-argumentar que o sistema como se 

encontra desmotiva as comunidades a manterem a sua arte e evoluir seu saber576.  

                                            
572 OKEDIJI, Ruth. The international relations of intellectual property: narratives of developing 
country participation in the global intellectual property system. Singapore Journal Of International 
And Comparative Law. Singapura, p. 317. jul. 2003. 
573 No original em inglês: intelectual property rights are not scientifically derived, but instead culturally 
construed and negotiated between the state and private interest. 
574 BEEBE, op. cit., p. 837. 
575 No original em inglês: We are already relying on intellectual property law and laws akin to it to 
preserve the conditions of commodifiable rarity that our system of consumption-based distinction 
requires to operate. 
576 DOWNES, David. Using Intellectual Property as a Tool do Protect Traditional Knowledge: 
Recommendations for next steps. In: Convention on Biological Diversity, 1., 1997, Madri. Discussion 
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O Estado destina parte de seu orçamento – no Brasil principalmente por meio 

do Iphan – para ações de salvaguarda da tradição que são feitas por meio de vídeo, 

fotografia, áudio, dossiês escritos e outros materiais da lógica escrita que 

correspondem às ideias de guarda e registro. Por outro lado, pouco se entende 

sobre como incentivar essas comunidades a manter a tradição e evoluí-las. O 

registro por meio audiovisual ou escrito serve para fins históricos de arquivo, mas 

pouco auxilia na manutenção da comunidade envolvida com sua história e na 

evolução de sua cultura. 

Ainda que um instrumento não anule o outro, a ausência de incentivos na 

manutenção da arte tradicional pode ser apontada como um fator para tanto. Em 

processo administrativo577 tramitado no Iphan em caso de apropriação cultural de 

grafismos indígenas, o acordo travado com a empresa responsabilizada impunha a 

esta a obrigação de pagar certa quantia em dinheiro, a qual seria obrigatoriamente 

destinada à tribo para realização de oficinas ministradas pelos mais velhos aos 

mais jovens para a manutenção da arte, além da construção de um local para tanto. 

Lucas Lixinski578 trata em sua obra da dificuldade de utilizar a propriedade 

intelectual para proteger as obras do patrimônio cultural. Um dos principais 

aspectos reside na dificuldade que esse modelo impõe ao fluxo cultural e pela 

distorção que causa ao proteger o objeto – a obra materializada –, não a prática 

cultural que lhe deu origem.  

 
É essencial que o patrimônio cultural mude, se adapte e se transforme 
continuamente. Essa transformação é, afinal, o resultado normal da 
evolução. O patrimônio cultural é uma expressão de cultura, e cultura não 
pode ser capturada ou congelada em um momento estático.579 
 

O autor faz ressalva ao uso danoso do patrimônio cultural e que este deve 

ser prevenido, mas fica clara a dificuldade de se impor este modelo criado para 

outro propósito para os fins de impedir os usos condenáveis do patrimônio cultural. 

Essa ideia embasada em um sistema que, em teoria, incentiva a criação, mas que 

                                            
paper. Washington: Ciel, 1997. p. 8. 
577 BRASIL. Iphan. Processo Administrativo nº 01424.000082/2011-35. Requerentes: Índios Wajãpi. 
Requeridos: Marcelo Rosenbaum e Bobinex Indústria e Comércio de Papéis Ltda. Macapá, 08 jul. 
2013. 
578 LIXINSKI, Lucas. Intangible Cultural Heritage in International Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2013, p. 176. 
579 No original em inglês: It is essential that intangible heritage changes, be adapted and transformed 
continuously. This transformation is, after all, the result of normal evolution. Intangible heritage is but 
an expression of culture, and culture cannot be captured or frozen in one static moment. 
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não traz incentivos à manutenção da forma de saberes e arte, traz prejuízos aos 

membros da comunidade, que veem esvaziar seu patrimônio cultural e buscam em 

um ordenamento jurídico criado para outros fins a solução. Com essa disparidade 

entre a lógica única do sistema e a diversidade existente no cenário internacional, 

torna-se difícil adequar uma forma justa de proteção intelectual ao patrimônio 

cultural imaterial.  

Todavia, os dois sistemas tratam de aspectos culturais e, por isso, guardam 

semelhanças que podem ser utilizadas para buscar soluções eficientes para o 

problema. Com esta análise, que se dará no próximo item, busca-se verificar essas 

convergências na tentativa de buscar mecanismos legais tratar os problemas 

relacionados à apropriação cultural da moda. 

 

4.4.2. Propriedade intelectual, patrimônio cultural e apropriação cultural na moda 

 

Os sistemas de proteção à propriedade intelectual e de salvaguarda do 

patrimônio cultural imaterial não servem aos mesmos propósitos, mas se 

relacionam por estarem dentro do mesmo escopo de direitos culturais. Sendo 

assim, é possível observar aspectos de um como elementos de formação de um 

novo regime para o outro. Especialmente em relação à apropriação cultural da 

moda, é importante destacar que os principais aspectos danosos estão 

relacionados a: (i) falta de atribuição de origem da peça; (ii) ausência de autorização 

prévia da comunidade possuidora do traje ou desenho típico; (iii) esvaziamento do 

significado de símbolos culturais importantes; (iv) ganho da indústria da moda com 

perda pelas comunidades tradicionais; e (v) valorização do traje como aspecto 

cultural sem engessar as tradições. 

Englobar todos esses itens nos sistemas existentes não é possível. A 

propriedade intelectual destina-se à proteção da obra pronta e acabada e requer a 

identificação clara dos autores. O ordenamento relativo ao patrimônio cultural 

imaterial, por sua vez, tem natureza legal declaratória – ainda que na prática o Iphan 

tenha agido de outra forma – e busca apenas registrar e promover ações de 

salvaguarda da prática cultural. Os dois sistemas, porém, fornecem elementos que 

podem ser úteis à visualização de uma possível solução para esta questão. 

Como visto, apesar de os direitos autorais e a maior parte dos direitos de 

propriedade industrial exigir a identificação do autor, inventor ou titular da obra que 
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se requer proteção, essa não é a premissa das indicações geográficas, tal como 

abordado no item 4.1.5. Esse instituto trabalha com a lógica de autenticidade e 

qualidade de um saber que se reflete em determinado produto. A dificuldade de 

aplicá-lo aos trajes e desenhos típicos reside na necessidade de comprovação de 

que o nome geográfico se tornou conhecido como centro de produção daquele 

traje, que não é a realidade da maioria das comunidades tradicionais. Além disso, 

o registro não impede que terceiros pratiquem aquele saber, mas apenas que não 

se designem como sendo daquela região. 

Retomando os casos citados neste capítulo, talvez o povo Kuna (Panamá) 

foi o que mais se aproximou dessa possibilidade, porque o que motivou a 

mobilização dos indígenas foi justamente a fabricação de peças de roupa que 

imitavam a sua arte e tentavam se passar por ela. Os outros conflitos citados, por 

outro lado, trataram de marcas que, sem inicialmente atribuir origem, apresentaram 

aquelas peças como originais. 

Em vista disso, ainda que a indicação geográfica como posta na lei não sirva 

a resolver esta questão, ela traz essa ideia de titularidade difusa de um direito, que 

poderia ser aproveitada pela legislação que trata do patrimônio cultural imaterial. 

Ao se identificar determinado traje como tradicional naquela sociedade, atribui-se a 

titularidade deste àquela comunidade que poderá decidir, dentro do seu poder de 

autodeterminação, quando um uso é indevido. Esse modelo afasta a necessidade 

de um autor ou autores identificados e não afasta o caráter cultural dos trajes 

típicos, apenas indica a sua titularidade, origem e dá aos seus possuidores direitos 

de evitar danos. Assim como funcionam os direitos autorais, essa titularidade pode 

ser atribuída na verificação das obras e das práticas culturais, sem a necessidade 

de um registro prévio para ser válida, ainda que a formalização facilite seu 

exercício. 

Os conflitos decorrentes desses danos também podem se espelhar no 

modelo de tutela das obras em domínio público. A lei dispõe que cabe ação civil 

pública para proteger as obras do patrimônio cultural, ponto que une as obras do 

domínio público e do patrimônio cultural, visto que ambas são tuteladas por este 

instituto processual. De acordo com a Lei nº 7.347/1985580: 

                                            
580 BRASIL. Lei nº 7.374, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade 
por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. Brasília, 25 jul. 1985. 
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Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados: III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; [...] IV – a qualquer outro interesse difuso ou 
coletivo; [...] VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos; VIII – ao patrimônio público e social. 
 

Os incisos de hipóteses de ação civil pública, como destacado, incluem a 

honra e dignidade de grupos étnicos, o que é de extrema relevância para os casos 

de apropriação cultural da moda. Corroborando com esta hipótese, nos termos do 

artigo 3º da mesma norma581, a ação civil pública pode ter como objeto a 

condenação em perdas e danos, mas também a obrigação de fazer ou não fazer. 

Logo, ela pode apontar saídas para os casos em que o maior dano à comunidade 

tradicional relacionada ao traje não está na perda financeira, mas na utilização de 

bens que lhe são sagrados, por exemplo. A dificuldade, porém, encontra-se na 

legitimidade para propor a ação, que basicamente engloba pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, conforme segue582: 

 
Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I 
- o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, 
fundação ou sociedade de economia mista; V - a associação que, 
concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos 
termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, 
à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico. 
 

Da mesma forma que apontado no caso das indicações geográficas, a lei 

exige certa organização ou substituição processual para que os direitos sejam 

judicialmente tutelados, o que pode ser um entrave para determinadas 

comunidades. Ressalta-se, porém, que o Ministério Público ou o próprio Iphan, este 

na qualidade de autarquia, poderiam agir para tutelar os direitos das comunidades. 

Além disso, considerando a sugestão de uma titularidade difusa da prática cultural, 

facilita-se a tutela dos direitos por esse meio judicial, uma vez que se esclarece o 

grupo que sofreu o dano. Também se permite que tribos que partilhem da mesma 

prática, como no caso das Alpargatas, possam ser representadas em conjunto. 

No que tange aos aspectos da proteção ao patrimônio cultural imaterial que 

                                            
581 BRASIL. Lei nº 7.374, de 24 de julho de 1985. Brasília, 25 jul. 1985. 
582 Ibidem. 
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podem servir à concepção de um sistema que atenda ao problema da apropriação 

cultural na moda, verifica-se a identificação da origem, de que como se dá a 

confecção e uso do traje, além das ações de salvaguarda e de valorização cultural. 

A questão da identificação da origem e do contexto da prática permitem comprovar 

que aquele traje já existe, é feito e usado em determinado cenário e que, portanto, 

não é possível atribuir direitos de exclusividade sobre ele à uma marca de moda 

sazonal. Assim, impede-se o registro de desenho industrial da peça, visto que se 

verifica que aquele modelo constitui o chamado estado da arte e, no âmbito dos 

direitos autorais, indica-se a falta de originalidade.  

Também nesse cenário, as ações de valorização, quando desejadas pela 

comunidade possuidora da prática cultural, levam à identificação pelo público em 

geral daquele traje como pertencente àquela comunidade. Sendo assim, as marcas 

teriam dificuldades em apresentar como original uma peça notoriamente conhecida 

por ser daquela determinada sociedade. Analisando sob esse aspecto os casos 

tratados neste estudo, até que alguém se manifeste demonstrando a cópia, os 

estilistas apresentavam a coleção como sendo original. Em alguns conflitos, 

inclusive, o reconhecimento da origem se deu posteriormente por vias judiciais para 

negar o plágio contra outra empresa, como no caso de Isabel Marant e da joalheria 

H. Stern. 

A solução reside, portanto, na aceitação de que a aplicação de direitos 

intelectuais ao patrimônio cultural imaterial sem adaptações, no cenário da moda, 

gerará ainda mais distorções e efeitos colaterais indesejados, como a estagnação 

cultural, a “comoditização” dos trajes, a redução da cultura a um objeto estático e a 

submissão de comunidades tradicionais à lógica do mercado que pode não lhes ser 

própria. A junção de partes dos dois institutos, por outro lado, pode apresentar 

algumas vias de saída, tal qual demonstrado.  

Para tanto, o Iphan poderia, exemplificativamente, formalizar seu 

entendimento mais recente de que o registro de patrimônio cultural imaterial não é 

meramente declaratório e que a utilização indevida dos bens culturais é danosa às 

comunidades. Assim, é possível trabalhar para adaptar as normas existentes tal 

qual indicado neste tópico. A utilização desses institutos acaba por endereçar os 

problemas apontadas no início desta análise uma vez que (i) trabalha com 

atribuição de origem da peça, por meio de um direito coletivo; (ii) dá à comunidade, 

por meio de seus direitos de autodeterminação, o poder de conceder autorização 
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prévia sobre usos do traje ou desenho típico; (iii) diminui os riscos de esvaziamento 

do significado de símbolos culturais importantes ao conceder o direito de vetar 

certos usos e buscar reparação por meio da ação civil pública; (iv) limitam-se os 

direitos intelectuais da indústria da moda, pois impede-se a concessão de direitos 

de exclusividade sobre as peças típicas; e (v) valoriza-se o traje como aspecto 

cultural sem engessar as tradições, pois não se tutela apenas a obra pronta e 

acabada, mas a prática cultural. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou trazer uma perspectiva interdisciplinar para 

responder algumas questões, sendo a principal delas se a proteção à moda como 

patrimônio cultural imaterial traz limitações aos direitos de propriedade intelectual e 

exploração comercial dos criadores de moda. Para responder a essa questão, 

estudou-se o papel da moda no mundo artístico e social, a legislação atinente ao 

patrimônio cultural – especialmente o imaterial – e a intersecção dessas duas 

vertentes, quando ocorre a apropriação cultural na moda. 

Ao analisar os aspectos sociológicos e antropológicos da moda, percebeu-

se que as vestimentas são uma expressão cultural humana desde tempos remotos 

e fazem parte da memória dos grupos sociais. O vestuário caracteriza um costume, 

marca uma época, visto que a forma como as pessoas cobrem o corpo ou o 

enfeitam varia de acordo com o tempo e com a localidade. O estudo realizado 

demonstrou a importância da moda para a formação cultural e suas manifestações 

sociológicas, podendo ser incluída no que se chama de patrimônio cultural. 

Além de marcar grupos ou períodos históricos, a moda funciona como um 

importante meio de comunicação. A opção do vestuário por um indivíduo demonstra 

certas escolhas na sua relação com a sociedade. Esse poder de comunicar, 

inclusive, fez com que, ao longo da história, certos trajes fossem proibidos a 

determinados grupos sociais pelas leis suntuárias. Além de marcar a intersecção 

da moda com o direito em tempos pretéritos, a existência dessas leis demonstrou 

a relevância do caráter comunicativo da moda. Se no princípio a moda poderia 

servir a um vetor de individualização, ela hoje é um fenômeno coletivo. 

Essa característica coletiva da moda e seus círculos de influência leva a 

reflexões sobre os fluxos que a moda segue ao se espalhar pela sociedade. 

Diversas são as teorias sobre esse aspecto. Tais correntes divergem 

principalmente pela direção do vetor de influência, sendo que uns defendem que 

as classes mais altas influenciam as mais baixas, outras ao contrário e há ainda 

quem defenda que novas tendências surgem e se afirmam nas classes médias e 

dali se difundem para cima e para baixo.  

Todas essas correntes tratam da moda como um conceito sazonal, um 

fenômeno entendido pela constante renovação. Por esse motivo, entende-se que 

a moda só pode ser chamada como tal a partir do século XVIII. Essa ideia da 
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renovação – cada vez mais rápida – exclui os trajes tradicionais do conceito de 

moda pautada por tendências, sendo chamados inclusive de “não-moda”. Isso não 

quer dizer, porém, que essa indumentária não tem qualquer valor ou importância 

para o entendimento da moda. A salvaguarda e a manutenção das tradições são 

importantes por si só, além de ser cada mais evidente a influência dos trajes típicos 

na moda sazonal.  

A utilização das vestes típicas pela moda sazonal pode ser problemática a 

partir do momento em que indivíduos não pertencentes à comunidade titular do 

traje utilizam suas peças de forma alheia a seus símbolos e significados. Por 

carregar parte do passado e se projetar para o futuro, a manifestação folclórica 

incorpora elementos importantes na autodeterminação das comunidades 

tradicionais e a violação dos seus preceitos acarreta em danos. 

Para compreender o funcionamento dos direitos relativos a essas práticas 

culturais, buscou-se neste trabalho também estudar a legislação relativa ao 

patrimônio cultural, especialmente o imaterial. O conceito de patrimônio cultural se 

divide entre material e imaterial e sua concepção depende de referências e 

momentos históricos. Inicialmente, a preocupação se deu no âmbito dos bens 

físicos e edificados e posteriormente a atenção voltou-se às tradições culturais, por 

demanda de países em desenvolvimento com tradições folclóricas. 

Ao analisar os documentos internacionais sobre o assunto, esses dois 

momentos se dividem de forma bastante clara, sendo os primeiros regramentos 

relativos ao patrimônio cultural edificado e paisagístico e, posteriormente – apenas 

nos anos 1980 –, aos bens imateriais. Pode-se entender que houve evolução dos 

conceitos, mas patrimônio cultural e propriedade intelectual ainda não apresentam 

dispositivos claros de intersecção. Quanto à designação de um bem – material ou 

imaterial – como patrimônio cultural, é difícil indicar detalhadamente os direitos que 

são atribuídos aos detentores de tal expressão cultural. Quando se trata de bens 

imateriais, especialmente, esses direitos e deveres de sociedades detentoras são 

genéricos e principiológicos. 

Considerando que os tratados e convenções internacionais não endereçam a 

questão de forma clara, pesquisou-se como tais ideias eram tratadas no 

ordenamento jurídico de Portugal, França, Bolívia e Argentina. Quanto ao primeiro, 

verificou-se que o Estado português dedica especial atenção ao tema da cultura, 

tendo aderido às principais convenções internacionais do assunto e refletindo tais 



209 
 

medidas em uma legislação robusta de proteção ao patrimônio cultural. No que 

tange o direito autoral, a legislação se destaca por prever expressamente a 

tapeçaria e por permitir a dupla proteção da arte útil, o que beneficia a proteção aos 

criadores de moda. Em relação ao patrimônio cultural imaterial, fica clara a 

possibilidade de inclusão das vestimentas. 

A França, por outro lado, tem um papel importante no desenvolvimento da 

moda no mundo e essa importância econômica se refletiu também na legislação. A 

França cita expressamente a proteção à moda em seu rol de obras protegidas pelo 

direito autoral. Por outro lado, não se vislumbram meios claros de proteção ao 

patrimônio cultural imaterial e os registros realizados nesse âmbito não esclarecem 

os direitos concedidos aos titulares da prática. 

Na Argentina, há proteção constitucional à propriedade intelectual e às 

comunidades tradicionais, sem que estas sejam complementares. As leis de 

patrimônio cultural incluem a proteção de vestimentas como bens tangíveis. A 

questão do patrimônio imaterial é tratada pela Convenção de 2003 e por leis 

estaduais e municipais. Em relação aos direitos autorais, não se verifica na 

legislação dispositivos dedicados à moda e ao patrimônio cultural. Portanto, neste 

país, não há uma sobreposição de tais direitos e o registro de um bem como 

patrimônio cultural não gera direitos de exclusividade à comunidade. 

A Bolívia, por fim, se destaca no panorama internacional em relação ao 

objeto deste estudo, não apenas por sua atuação na construção da Convenção da 

Unesco de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, mas com a inclusão de 

dispositivos que fogem ao padrão internacional em seu ordenamento. Estas 

inclusões não se limitam a preceitos constitucionais ou à existência de diretórios de 

registro de bens culturais intangíveis. Elas compreendem uma profunda alteração 

de conceitos na legislação do patrimônio cultural e da propriedade intelectual, ao 

estabelecer, por exemplo, que o uso comercial de obras em domínio público gera 

dever de pagamento.  

Após a análise internacional, o terceiro capítulo deste trabalho dedicou-se 

ao estudo mais aprofundado da realidade brasileira no que diz respeito à proteção 

ao patrimônio cultural e seus efeitos. Ao estudar os diplomas constitucionais 

brasileiros vigentes no passado com foco nos direitos dos povos tradicionais, na 

cultura e no patrimônio cultural, percebe-se a ausência de questões fundamentais 

relativas à sua salvaguarda e fomento. Isso decorre da política de assimilação de 
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indígenas em vigor à época; da ausência de direitos autorais claros, sendo 

mencionado apenas exclusividade em reprodução ou utilização; e da falta de 

compreensão de qualquer saber histórico como patrimônio cultural brasileiro. 

A Constituição de 1988 traz novidades em relação ao tema. É interessante 

notar como o constituinte, no âmbito da subcomissão de educação, cultura e 

esportes, propôs a inclusão de artigos relativos à propriedade intelectual como 

parte dos direitos culturais – estrutura que não foi mantida pela Constituição 

vigente, que preferiu enumerá-los junto ao rol de direitos fundamentais. No que 

tange ao patrimônio cultural imaterial, tem-se pela primeira vez um artigo dedicado 

à matéria, inserido no rol de artigos relativos à cultura. O artigo 216 traz em seu 

parágrafo 1º a obrigação de o Poder Público promover e proteger o patrimônio 

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Essas “outras 

formas de acautelamento e preservação” não foram bem definidas até então. 

Pela análise das normas infraconstitucionais, verificou-se que o Brasil conta 

com um conjunto grande de normas relativas ao patrimônio cultural, tendo ido além 

de ratificar as principais convenções sobre o assunto. Apesar disso, como 

adiantado, há incertezas em relação à aplicação de direitos intelectuais ao 

patrimônio cultural imaterial e poucas menções à possibilidade de a moda estar 

incluída em tal rol de proteção. O Decreto nº 3.551/2000 descreve o procedimento 

relativo ao registro, mas não esclarece quanto aos efeitos da inscrição de uma 

prática cultural em um dos livros do Iphan. A posição oficial da autarquia é de que 

o registro como patrimônio cultural imaterial é meramente declaratório, mas há 

casos em que o Iphan auxilia comunidades a impedir tercerios de utilizar o bem 

cultural. 

O último capítulo busca, por fim, unir os conceitos de moda, traje tradicional 

e patrimônio cultural. Para tanto, estudou-se o domínio público, os impactos que a 

utilização de trajes tradicionais causa aos dois lados envolvidos – indústria da moda 

e sociedades – e, por fim, fez-se a análise de institutos legais que possam equilibrar 

esses interesses. 

Após o estudo do domínio público, incluindo análise legislativa, doutrinária e 

jurisprudencial, percebe-se que não é claro o enquadramento das criações de moda 

pertencentes ao patrimônio cultural, registradas ou não, como parte do acervo em 

domínio público. Porém, o domínio público não é acervo disponível à apropriação 
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por todos, sem indicação da paternidade ou desrespeitando a integridade da obra. 

Apenas essa constatação afasta a possibilidade de um terceiro lançar no âmbito de 

uma coleção de moda um traje tradicional e atribuir autoria a si, mas não impede a 

sua livre utilização. 

Esse argumento também encontra fundamento quando se analisa a questão 

do ponto de vista do conceito de autor desconhecido. As obras artísticas 

tradicionais fixadas em suporte tangível, incluindo os trajes, não estariam em 

domínio público, apesar de serem fruto do espírito de um autor não identificado. Os 

trajes tradicionais, quando claramente atribuídos a determinada comunidade, não 

integram o domínio público, inclusive pela dificuldade em aplicar ao patrimônio 

cultural a lógica própria das demais criações. 

Considerando a possibilidade de haver direitos intelectuais de titularidade da 

comunidade sobre suas vestes tradicionais, a criação que as utiliza seria uma obra 

derivada. Para tanto, a sua utilização comercial depende da prévia autorização dos 

seus titulares, nos termos da legislação.  

Outro conceito da legislação autoral que mereceu a análise em relação ao 

patrimônio cultural imaterial é o das obras coletivas. Como os trajes tradicionais são 

fruto do trabalho das comunidades de forma coletiva e intergeracional, questiona-

se se estão contemplados nesta definição legal. Essas obras coletivas são 

definidas, legal e constitucionalmente, pela junção de participações individuais 

formando um todo. Porém, como a lógica da lei é de autores conhecidos e 

identificáveis, o conceito de obra coletiva não se aplica ao patrimônio cultural 

imaterial. 

Finalizando esta análise dos institutos de propriedade intelectual 

relacionados ao patrimônio cultural, as indicações geográficas também foram 

estudadas. Trata-se de um direito de propriedade intelectual coletivo atribuído a 

uma comunidade local, o que endereça justamente uma das principais dificuldades 

de atribuir direitos intelectuais às vestimentas tradicionais. Entretanto, as 

indicações geográficas se destinam a atestar a originalidade e autenticidade dos 

produtos, sendo pouco eficiente para solucionar o problema da apropriação 

indevida nas vestimentas, pois estes casos não tratam de uma empresa tentando 

se passar por uma comunidade tradicional, mas pela utilização dos modelos sem 

atribuição. 

Quanto à propriedade intelectual da moda, foram estudados o direito autoral, 
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o desenho industrial e o trade dress. Considerando que o rol de obras protegidas 

não é taxativo, entende-se possível a proteção das criações originais de moda pelo 

direito autoral. Ao atribuir direitos patrimoniais e morais a essas criações, portanto, 

aplicam-se a essas obras, caracterizadas normalmente por sua sazonalidade, 

prazos longos de proteção. Assim, além de alguns entenderem que os prazos são 

excessivos, desenvolveu-se uma teoria de que essa proteção seria prejudicial à 

moda. O chamado “paradoxo da moda” visa a demonstrar que a indústria da moda 

lucra com a ausência de proteção intelectual.  

O desenho industrial é o ramo da propriedade industrial mais comumente 

relacionado aos direitos autorais e também intimamente ligado à moda. A aplicação 

industrial é o principal elemento diferenciador entre a proteção autoral e a do 

desenho industrial. Para ser protegido, um desenho precisa ser novo ou original, o 

que é aplicável também aos padrões de tecidos. Portanto, se um desenho 

tradicional é utilizado para estampar um tecido, não é possível considerá-lo novo 

ou original. A proteção das criações de moda pelo desenho industrial obedece à 

lógica própria da propriedade industrial, que conta com prazos menores sem incluir 

os direitos morais.  

O trade dress ou conjunto-imagem, último instituto analisado e pertencente 

ao âmbito da concorrência desleal, é definido pela aparência do produto ou serviço. 

A principal característica do conjunto-imagem é a associação que o público faz em 

razão de formatos, cores, linhas etc. Este instituto não serve a proteger 

indistintamente aquilo que não é passível de proteção pelos outros conceitos de 

propriedade intelectual, mas para impedir o aproveitamento de sinais distintivos de 

terceiros. Quando não há originalidade suficiente, ainda que haja indícios de cópia, 

estas não configuram infração ao conjunto-imagem.  

Depois de estudadas as questões atinentes à proteção intelectual do 

patrimônio cultural e da moda, analisou-se em que pontos esses dois sistemas 

seriam complementares. Para entender isso, conceituou-se a apropriação cultural 

na moda como a prática de um grupo social utilizar trajes de um grupo 

historicamente dominado, lesando as comunidades tradicionais. A apropriação 

cultural consiste na ressignificação, por uma cultura dominante e normalmente 

opressora, de um bem cultural originalmente atribuído a uma comunidade 

marginalizada. Uma característica da apropriação cultural é que se perde a 

identificação da origem do bem cultural, sendo este tido como nacional ou original, 
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e de difícil identificação de seus titulares. 

Com base nesses conceitos, foram estudados três casos. Apesar de tais 

casos terem diferentes desfechos, seja com a organização da comunidade para a 

edição de uma nova lei, seja por um simples pedido de desculpas ou até pelo 

tribunal entendendo livre a utilização da indumentária tradicional pela indústria, 

desde que não haja requisição de autoria. Nos três casos, porém, fica claro que a 

apropriação cultural sofrida pelas comunidades foi considerada por elas bastante 

ofensiva, especialmente no âmbito moral. 

Diante dessa visão, cabe avaliar do ponto de vista da indústria da moda as 

consequências que esse uso traz, estudando (i) o ganho financeiro das empresas 

e (ii) a possibilidade de requerer direitos intelectuais sobre essas criações. O ganho 

financeiro advém do aproveitamento parasitário, pois existe um ganho da marca ao 

vender peças sem que houvesse um investimento na criação. Além disso, a 

utilização de um modelo já existente impede as marcas de requererem autoria 

sobre as peças. A propriedade intelectual é um sistema desenhado para, por meio 

de um privilégio temporário, fomentar a inovação e a criatividade. Conceder tais 

direitos a coleções que não tenham essas características contraria o sistema. 

Todas essas questões levaram a refletir sobre a incompatibilidade entre o 

sistema de direitos intelectuais e as obras do patrimônio cultural imaterial. A 

propriedade intelectual foi criada e aperfeiçoada diante das evoluções dos meios 

de cópia e infração e atendem aos interesses de um tipo de criação específica: a 

individual ou individualizada de autores conhecidos ou identificáveis. A criação oral, 

intergeracional, sem registro escrito e em constante alteração não encontra guarida 

nas normas de proteção intelectual. Essa incompatibilidade acaba por favorecer a 

indústria da moda em detrimento das comunidades tradicionais, visto que 

aparentemente a obra destas estaria em domínio público. Ao mesmo tempo, 

simplesmente aplicar a estas criações a lógica da proteção intelectual seria 

condenar essas práticas a um congelamento, que não é a forma como essas obras 

nascem e permanecem. No entanto, os dois sistemas tratam da cultura e 

apresentam similitudes capazes de nortear soluções eficientes para o problema no 

âmbito da moda. 

Essa solução dos conflitos de apropriação cultural da moda devem 

endereçar: (i) falta de atribuição de origem da peça; (ii) ausência de autorização 

prévia da comunidade detentora do traje ou desenho típico; (iii) esvaziamento do 
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significado de símbolos culturais importantes; (iv) ganho da indústria da moda com 

perda pelas comunidades tradicionais; e (v) valorização do traje como aspecto 

cultural sem engessar as tradições. Ainda que não seja uma solução perfeita, 

entende-se que – utilizando os meios legais já existentes – é possível adaptar 

certos institutos de forma a minimizar seus efeitos negativos.  

Primeiramente, as indicações geográficas fornecem uma base para um 

sistema intelectual que não exige a identificação do autor e trabalha com uma lógica 

coletiva, que poderia ser aplicada ao patrimônio cultural. Esse modelo não afasta o 

caráter cultural dos trajes típicos, apenas indica a sua titularidade, origem e dá aos 

seus detentores direitos de evitar danos. Os conflitos decorrentes da apropriação 

cultural também podem ser endereçados por meio de ação civil pública.  

Complementarmente, o registro nos livros do Iphan pode servir como uma 

indicação de anterioridade, impedindo que terceiros atribuam a si autoria sobre 

peças derivadas daquela arte. As ações de valorização, quando almejadas pela 

sociedade tradicional, levam à identificação pelo público daquele traje como 

pertencente àquele grupo. Assim, as empresas teriam dificuldades em apresentar 

como original uma peça notoriamente conhecida por ser daquela sociedade. 

A solução dos problemas relativos à apropriação cultural na moda passa 

necessariamente pela aceitação de que a aplicação de direitos intelectuais ao 

patrimônio cultural imaterial, sem alterações, gerará ainda mais distorções e efeitos 

colaterais indesejados, como a estagnação cultural, a “comoditização” dos trajes, a 

redução da cultura a um objeto estático e a submissão de comunidades tradicionais 

à lógica do mercado que lhes é estranha. A junção de partes dos dois institutos, por 

outro lado, pode apresentar algumas vias de saída, tal qual demonstrado. Assim, é 

possível trabalhar para adaptar as normas existentes, contribuindo para o 

desenvolvimento da indústria da moda e para a valorização da arte tradicional.  
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