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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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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 
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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 do órgão 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 

por todos, sem indicação da paternidade ou desrespeitando a integridade da obra. 
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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, 

o desenho industrial e o trade dress. Considerando que o rol de obras protegidas 
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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, 

e de difícil identificação de seus titulares. 
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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 

significado de símbolos culturais importantes; (iv) ganho da indústria da moda com 
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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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