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Objetivo da 
palestra

Refle$r sobre a relação entre a tradição, a inovação, os usos 
econômicos da cultura e o papel da propriedade intelectual



O que é 
tradição?

Priberam (2020):

“1. Via pela qual os fatos ou os dogmas são transmi>dos de geração em geração sem mais 
prova autên>ca da sua veracidade que essa transmissão.
2. O fato ou o dogma assim transmi>do.
3. Transmissão de uma noFcia, boato, rumor.
4. Símbolo, memória, recordação, uso, hábito.
5. Entrega, .ato pelo qual se entrega alguma coisa a alguém.
6. Transmissão, transferência de bens ou de direitos.

"tradição", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020, 
hYps://dicionario.priberam.org/tradi%C3%A7%C3%A3o [consultado em 05-11-2020].

https://dicionario.priberam.org/tradi%C3%A7%C3%A3o


O que é 
tradição?

ü Tradição inventada
ü “um conjunto de prá5cas, normalmente reguladas por regras tácita ou 

abertamente aceitas; tais prá5cas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar 
certos valores e normas comportamento através da repe5ção, o que implica, 
automa5camente, uma con5nuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que 
possível, tenta-se estabelecer con5nuidade com um passado histórico 
apropriado”. (HOBSBAWN, RANGER, 2017, p. 8)

Poder
Identidade

Cultura

História - geracional



O que é 
tradição?

Tradição

Patrimônio 
cultural

Direitos 
culturais

Prática repetida – tempo
Aceito / identidade
Passado / presente / futuro
Gerações

Identidade / representação
Passado / presente / futuro
Nação / comunidade

Manifestação / exercício 
destas práticas – uso bens 
culturais



O que é 
tradição?

Tradição

Patrimônio 
cultural

Direitos 
culturais

Art. 216, CF. “Cons5tuem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à 
iden5dade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira [...]”

Art. 215, CF. “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”



O que é 
tradição?

ü Constituição Federal de 1988

ü Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, 
de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e 
promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e 
permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por 
objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno 
exercício dos direitos culturais.
§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura 
e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos 
seguintes princípios



E o que tem 
a ver com 
Inovação?

ü Inovação

ü Art. 2º, inciso IV da Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (Lei de Inovação):

ü “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social 
que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a 
agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou 
processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de 
qualidade ou desempenho.”



E o que tem 
a ver com 
Inovação?

Investimento 

Invenção / soluçãoInovação

Estado da arte 
/ tradição

Fonte: elaborado com base na obra de SCHUMPETER, 1942.

Destruição criativa

Propriedade intelectual



Propriedade 
intelectual

• Propriedade intelectual
• Direitos de exclusividade concedidos para criações do intelecto 

humano que cumpram determinados requisitos como os de 
originalidade, novidade, a$vidade ou ato inven$va(o), 
dis$nguibilidade, dentre outros (BRASIL, 1996; 1997; 1998 a e b; 
2007)
• Reduzir externalidades nega5vas da concorrências imperfeita (STIGLITZ, 

2002)
• Melhor gestão do bem público – exclusividade temporária (LANDES; 

POSNER, 2006)
• Dentre outros



Tradição & 
inovação

Patrimônio cultural / tradição Inovação

Bens materiais e imateriais / conhecimento 
– modos de fazer

Bens materiais e imateriais / conhecimento 
– modos de fazer

Tradição Novidade

Tempo Tempo

Já está incorporado nas práticas Passa a ser incorporado nas práticas

Sociedade Mercado

Patrimônio Propriedade

Principal repercussão: identidade Principal repercussão: econômica

Interesses públicos / privados Interesses privados / públicos

Bem-estar / identidade – tradição Bem-estar / riqueza – soluções práticas



E o que tem 
a ver com 
Inovação?

Relação entre patrimônio cultural e inovação

Inovação

• Produtos 
(novidade)

• Serviços 
(novidade)

• Processos 
(novidade)

Práticas atuais

• Produtos 
(co7diano)

• Serviços 
(co7diano)

• Processos 
(co7diano)

Patrimônio 
cultural

• Produtos 
(memória)

• Serviços 
(memória)

• Processos 
(memória)

TEMPO



Usos da 
cultura

• Conveniência da cultura - Capitalismo cultural
• “A desmaterialização característica de várias fontes de crescimento 

econômico—por exemplo, os direitos de propriedade intelectual segundo a 
definição do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas Comércio) e da OMC 
(Organização Mundial do Comércio) e a maior distribuição de bens 
simbólicos no comércio Mundial (filmes, programas de televisão, música, 
turismo etc.) deram à esfera cultural um protagonismo maior do que em 
qualquer outro momento da história da modernidade.” (YUDICE, 2004, p. 
26) 

Ativo político

Ativo social - cidadania

A$vo econômico



Usos 
econômicos 
da cultura

• Poderia ser uma ferramenta de desenvolvimento e gerar externalidades 
positivas para a comunidade pertencente àquele patrimônio cultural?
• Geração de renda
• Exercício dos direitos culturais
• Salvaguarda e valorização do patrimônio cultural

• E se mais alguém quiser fazer usos desta cultura?
• Quem seriam os legítimos detentores dos referidos direitos culturais? 

E se outros quiserem explorar esta cultura? (COSTA, 2017)



Usos 
econômicos 
da cultura

• Contrato entre ISA (comunidade Kisedje – Alto Xingu) 
com Grendene
• Usar padrões gráficos para nova coleção com tema 

sustentabilidade
• Pinturas corporais – para as gravações com Gisele Bündchen 

caracterizada (criadas para o ocasião)
• Nova coleção com padrões alterados, apropriados de outra 

comunidade do Alto Xingú – sem novo contrato

• “O modo de cria7vidade que estou tentando caracterizar “produz” objetos cuja forma social é 
muito dis7nta da que estamos mais habituados – a saber, a forma mercadoria, apreendida em 
termos da relação de propriedade. Se “propriedade” refere-se a relações entre pessoas a 
propósito de coisas (uma definição jurídica tradicional de importância para a antropologia), o 
que a dis7ngue da forma social dos objetos que estamos a discu7r – quero propor – é 
justamente a dis7nção estrita entre pessoas e coisas que ela supõe. [...]

• Não obstante, os “objetos” em questão aqui – esses “bens culturais de natureza imaterial” como 
padrões gráficos e cantos – têm certamente seus donos, e os direitos desses donos podem ser 
violados, reconheci- dos, transacionados, como os direitos de propriedade a que estamos 
habituados.” (SOUZA, 2012, p. 232)



Propriedade 
intelectual e 

tradição

Direitos intelectuais Direitos culturais

Titular / criador Coletividade

Mercado / economia Identidade / memória / representatividade

Exclusividade (escassez artificial) Bem público (subjetividade / coletividade)

Interesse econômico - privado Interesse cultural – coletivo (público)

Requalificação Riscos do ”enobrecimento” imaterial

Ganhos econômicos / escalabilidade /
adaptações no modo de fazer

Perda de identidade / mudanças nos modos de 
fazer

Poder de decisão: pessoa jurídica / 
empreendedor / grupos de empreendedores / 
titular / investidor

Poder de decisão: coletividade / comunidade 
tradicional / quem exerce as práticas culturais



Algumas leis 
e iniciativas

• Lei n. 9610/1998 (Lei de Direitos autorais)
• “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.”

• Portaria FUNAI n. 177/2006
• “Regulamenta o procedimento administrativo de autorização pela Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI - de entrada de pessoas em terras indígenas 
interessadas no uso, aquisição e ou cessão de direitos autorais e de direitos de 
imagem indígenas; e orienta procedimentos afins, com o propósito de respeitar 
os valores, criações artísticas e outros meios de expressão cultural indígenas, 
bem como proteger sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições.”



Algumas leis 
e iniciativas

Convenção de Berna (1886)
Art. 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 autoridade assim
designada. O Diretor-Geral comunicará imediatamente a referida declaração a 
todos os outros países da União.”



Algumas leis 
e iniciativas

• WIPO/UNESCO 
• Modelo de lei para leis nacionais sobre proteção da expressão do folclore 

contra exploração ilícita e outras ações prejudiciais (Model Provisions for
National Laws on Protection of Expression of Folklore Against Illicit Exploitation
and Other Prejudicial Actions)

• Comissão Intergovernamental da OMPI sobre a Propriedade Intelectual e os 
Recursos Genéticos, os Conhecimentos Tradicionais e o Folclore
• “Estabelecida em 2000, a Comissão Intergovernamental da OMPI sobre a 

Propriedade Intelectual e os Recursos Genéticos, os Conhecimentos
Tradicionais e o Folclore (IGC) é um fórum em que os Estados membros da 
OMPI discutem questões de propriedade intelectual relacionadas com o 
acesso aos recursos genéticos e à partilha dos benefícios, assim como com
a proteção dos conhecimentos tradicionais e das expressões culturais
tradicionais (os termos “expressões culturais tradicionais” e “expressões do 
folclore” são utilizados indiferentemente nas discussões da OMPI).”



Algumas 
indagações

• Quais requisitos para legitimação destes direitos intelectuais coletivos - quem
primeiro fez? Coautoria? Autenticidade? Permanência histórica?

• Conceder direito de exclusividade, quem serão os excluídos?
• Esta exclusão poderia fazer parte do conceito de patrimônio cultural e exercício de 

direitos culturais?
• Poderia ser uma ferramenta para gerar renda para a comunidade tradicional 

envolvida?
• Isso poderia ser uma ferramenta de preservação das práticas e, consequentemente, 

das memórias e identidades envolvidas?
• Exclusão que terceiros não pertencentes ao grupo cultural pode evitar uma espécie de 

"gentrificação" imaterial - esvaziamento ou perda do valor simbólico daquele bem
cultural?

• Ou os usos económicos poderiam mudar a lógica participativa e gerar “mercadorias” ao
invés de bens culturais?

• Quais seriam os interesses públicos e interesses privados envolvidos?
• Acesso a informação, conhecimento
• Exercícios dos direitos culturais – preservação e salvaguarda do patrimonio cultural (não

esquecimento)
• Benefícios econômicos



Uma nova 
episteme -

limites éDcos

• Yudice (2004, p. 69)
• “Na minha opinião, é impossível não lançar mão da cultura como recurso. 

Consequentemente, a análise cultural necessariamente pressupõe uma tomada 
de posição, mesmo nos casos em que escritor procura objetividade ou
transcendência.” (p. 69).



Considerações 
finais

• Elemento a ser pensado
• PODER DECISÓRIO do que acontece com o bem cultural 

(principalmente imaterial) –
• Quem estará participando deste proceso decisório?
• O que se mantém?
• O que será superado por uma inovação?
• O que será explorado ou não?



Considerações 
finais

• Outros elementos
• Limites éticos destes usos e, principalmente, ferramentas que se 

tem para uma governança participativa
• Participação da comunidade no proceso decisório = quem é comunidade?
• A cultura como recurso, conforme explica Yudice (2004), passa a ser uma

nova episteme. Assim, por que não usar a cultura como um recurso de 
cidadania cultural, garantindo direitos às comunidades que pertencem a 
tais práticas? 

• Ciência da fragilidade do bem cultural: 
• Maximização de lucros vs. preservação dos vínculos identitários com o 

território. 
• Risco de perda de valor simbólico
• Risco de perda de identidade
• Risco de perda do dinamismo da cultura
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Muito obrigada!!!
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