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RESUMO:
A proteção de um direito fundamental possui, entre os seus mais relevantes pressupostos,
a necessidade de uma precisa localização do momento em que uma norma legal estará
agredindo tais direitos e, em sentido contrário, quando estará unicamente estabelecendo
limitações constitucionais toleradas. O presente estudo busca fomentar uma reflexão da Lei
Nº 6.533/78 com a dogmática contemporânea dos direitos fundamentais, em busca de uma
delimitação precisa dos direitos de liberdade profissional, por meio de uma análise do terreno
nebuloso que corresponde ao ponto de interseção entre as restrições e condições, estabelecidas
em âmbito legal, para o trabalho artístico profissional, com os limites constitucionalmente
permitidos para a atuação do legislador ordinário.
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ABSTRACT:
The protection of a fundamental right has, among its most relevant assumptions, the
need for a precise localization of the moment in which a legal rule will be attacking those
rights and, in contrast, when is only establishing constitutional limitations that are tolerated.
This study seeks to foster a reflection of Law No. 6.533/78 with a contemporary dogma of
fundamental rights, in search of a precise definition of the rights of professional
freedom,through a foggy terrain analysis that corresponds to the intersection of the restrictions
and conditions laid down in the legal framework for the professional artistic work, with the
constitutionally permitted limits for the performance of the ordinary legislator.
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INTRODUÇÃO
Interpretar uma lei, ou seja, realizar a operação científica destinada à procura pelo
conhecimento preciso de uma norma, certamente não é tarefa fácil. Marcelo Mazotti (2010, p.
45) explana que “realizar a compreensão da lei é uma tarefa árdua. Entretanto, mais árduo é
optar dentre diversos sentidos e excluir interpretações que são justificáveis em função de um
método racional”.
Conforme destaca Paulo Bonavides (2010, p. 437), a interpretação é a busca para
“estabelecer o sentido objetivamente válido de uma regra de direito. Questiona a lei, não o
direito. Objeto da interpretação é, de modo genérico, a norma jurídica contida em leis,
regulamentos ou costumes. Não há norma jurídica que dispense interpretação”.
A atividade artística possui uma natureza própria que a torna inseparável do direito de
livre manifestação de pensamento. Esta natureza tem como resultado lógico o fato de que o
esforço hermenêutico terá de ser realizado de forma mais intensa quando da interpretação de
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qualquer norma legal destinada a sua regulamentação, devendo atentar não apenas para a
liberdade de profissão assegurada no art. 5º, XIII, mas, também, à liberdade de expressão
prevista no art. 220 da Constituição.
Essa tarefa investigativa será realizada neste momento, objetivando descobrir qual o
tratamento a ser dado à Lei nº. 6.533/78, frente à aparente contradição com diversos preceitos
assegurados pela Constituição.
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Um dos princípios de interpretação de maior relevância para a análise de legislações
ordinárias anteriores à Lei Magna de 1988 refere-se a tão conhecida “interpretação conforme
a Constituição”2. Esse corresponde a um dos mais seguros instrumentos interpretativos, por
não permitir a manutenção de imposições legais inconstitucionais. Esclarece limites
instransponíveis à função legislativa, quando da formulação de normas jurídicas, devendo
estas estar de acordo com a Lei Fundamental. Nesse sentido, Glauco Barreira Magalhães
Filho (2004, p.72):
Princípio da interpretação conforme a Constituição – De acordo com esse princípio,
a Constituição deve ser interpretada segundo os seus valores básicos, e a norma
infraconstitucional deve ser compreendida a partir da Constituição. Assim, se uma
norma infraconstitucional admite várias interpretações, dar-se-á preferência aquela
que reconheça a constitucionalidade da norma e realize melhor os fins
constitucionais.

Dessa forma, qualquer restrição da atividade artística pelo Estado somente poderá ser
realizada se encontrar em consonância com o texto constitucional, devendo buscar a máxima
preservação dos valores por esta última estabelecidos. Em suma, não será tolerado o
esvaziamento desses direitos de forma arbitrária. A supressão de liberdades não pode ser
banalizada, essa não é a regra e sim, a exceção.
Sobre os benefícios oriundos da interpretação de uma legislação conforme a
Constituição, José Fábio Rodrigues Maciel (2010, p. 376) explica:
Uma das maiores vantagens do método de interpretação conforme a Constituição
reside no fato de ele sempre visar à sobrevivência da lei, não lhe declarando a
nulidade. Esse método tem como um de seus objetivos manter a lei com o máximo
de constitucionalidade que for possível vislumbrar. Com isso, garante-se o princípio
da separação de poderes, reconhecendo no legislador uma posição de hegemonia no
ato da concretização constitucional, valorizando sobremaneira o princípio
democrático que reside no legislativo.

Esse é o verdadeiro problema que domina qualquer reflexão acerca da limitação de
direitos fundamentais, pois é tênue a linha que separa a atuação legítima do Estado em regular
certa profissão, daquela ação não autorizada constitucionalmente que resulta na violação e no
abuso de um direito fundamental.
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Com efeito, a restrição de direitos fundamentais é tolerada em certos casos pelo
Ordenamento Jurídico, desde que o mesmo ocorra com base em parâmetros Constitucionais,
oriundos de uma interpretação constitucional que reconheça os demais valores assegurados
pela Lei Maior, respeitando eventuais conflitos entre direitos distintos.
Certas atividades profissionais, pelo fato de sua imperícia poder resultar danos graves a
terceiros, poderão ter seu exercício vinculado à obtenção de licenças ou registros especiais,
impedindo pessoas despreparadas de exercer tal ofício se não alcançadas as condições
estabelecidas por lei, sem que haja qualquer afronta ao art. 5º, XIII, da Constituição Federal.
Na verdade, o direito ao livre exercício profissional sofre uma limitação expressa no próprio
dispositivo normativo, ao prever que o direito de liberdade será limitado pelas “qualificações
profissionais que a lei estabelecer”.
Adotando-se a teoria consagrada por José Afonso da Silva acerca da eficácia e
aplicabilidade das normas constitucionais3, torna-se claro que a citada imposição corresponde
a uma norma de eficácia contida, ou seja, de aplicabilidade imediata, mas, perfeitamente
passível de restrições por meio de lei formal, que atentará para as necessidades de
qualificações especiais das profissões que julgar necessária, garantindo, assim, que a mesma
possa vir a ser exercida com o menor risco possível à sociedade4.
No entanto, considerando que, ao se tratar de direito ao trabalho, deve-se ter, como
regra, a liberdade profissional, quaisquer limitações legais apenas poderão permanecer se
possuírem um intuito de preservação de interesses coletivos. Não será qualquer profissão que
merecerá a imposição de requisitos legais para a sua prática. O fundamento da lei para o
estabelecimento de tais condições deverá ser sempre o interesse público, cabendo ao
legislador positivar tais critérios de forma racional, jamais arbitrária.
Nesse diapasão, resta claro que as normas elencadas pela Lei nº. 6.533/78 devem ser
interpretadas de forma lógica-sistemática5, conciliando-a com as demais normas formadoras
do Ordenamento Jurídico. Quanto aos critérios de interpretação jurídica, Gregorio PecesBarba Martinéz (2004, p.309) disserta acerca do critério contextual ou sistemático:
Según este criterio, las normas cobran sentido en relación con el texto legal que las
contiene o con el Ordenamiento. Este criterio puede operar bien desde la perspectiva
de la adecuación lógica de la norma en cuestión a las restantes normas, bien desde la
adecuación teleológica de la norma respecto a las demás.

Não cabe ao Sistema Infraconstitucional o papel de repressão irrestrita da eficácia de
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direitos e garantias fundamentais, muito pelo contrário, o Sistema Positivo deve estabelecer
normas que objetivem assegurar a manutenção dos valores estabelecidos pela Constituição de
um Estado, sob pena de se ferir o princípio de hermenêutica constitucional da máxima
efetividade6.
O ofício artístico, por sua natureza eminentemente livre e diretamente ligada à atividade
intelectual, prescinde de controle estatal, cabendo ao próprio público e demais membros da
comunidade (empresas patrocinadoras, meios de comunicação, críticos do ramo) realizar esse
controle ético do que deve ser aclamado, tolerado ou extinguido. Sua qualidade não está
necessariamente vinculada ao aprendizado de conteúdos ministrados em faculdades, mas sim
na criatividade, nas experiências pessoais e na capacidade de manifestação de sentimentos
possuídos, por um indivíduo, para o público em geral.
Logo, no campo das atividades e profissões ligadas à arte, a melhor solução, ou seja,
aquela que melhor estará em harmonia com os parâmetros de liberdade prestigiados pela
Constituição, aparenta ser a autorregulamentação.
Com efeito, o exercício da atividade artística se encontra desvinculada de qualquer
universo de conhecimentos técnico-científicos especializados, cuja exigência garantirá maior
segurança à coletividade. A arte não é uma ciência exata, não há técnicas específicas que
possam ser rotuladas como corretas ou erradas, não é preto ou branco. Portanto, não há
quaisquer qualificações profissionais que se possam exigir de um indivíduo que garantirá uma
maior proteção da coletividade.
A análise acerca da Constitucionalidade de qualquer norma que estabeleça requisitos e
condições para o exercício de alguma atividade profissional exige um elevado grau de atenção
às particularidades inerentes a cada profissão, tendo em vista que, a depender do
posicionamento final a ser adotado pelo intérprete, o mesmo poderá ter severas repercussões
sobre um vasto raio de indivíduos, como aqueles que exercem o ofício diretamente, bem
como sobre cursos técnicos, de formação, graduação, especialização, sobre alunos,
professores e demais profissionais necessários à sua sustentação.
Nesse diapasão, faz-se mister assinalar que o fato da profissão artística se encontrar
diretamente ligada a conhecimentos de natureza culturais e sociais que ultrapassam as
barreiras dos bancos das faculdades não significa que o ensino superior seja absolutamente
dispensável. Não se está negando o fato de que o comparecimento de um indivíduo a curso
dessa natureza acarretará no enriquecimento de sua formação profissional. Certamente, o
indivíduo poderá, sim, desenvolver seus conhecimentos e aperfeiçoar suas técnicas por meio
do ensino ministrado nesses cursos.
Ocorre que esse simples fato não será o suficiente para legitimar o Estado a exigir de
todos os profissionais da área diploma de curso superior ou atestado de capacitação sindical.
Afinal, conhecimentos técnicos ou científicos não aparentam ser essenciais para um
ofício umbilicalmente vinculado à livre manifestação de pensamento, que não carrega consigo
carga de “potencialidade danosa sobre terceiros”, não havendo, portanto, que se falar em
interesse público maior a ser preservado.
Não há dúvidas acerca da inexistência de hierarquia entre direitos fundamentais. No
entanto, isso não significa a identidade entre tais direitos. A verdade é que estes, assegurados
pela Constituição de 1988, possuem níveis distintos de tolerância quanto a posterior atuação
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do legislador ordinário. Isso significa que não existe uma fórmula, um processo ou teoria
consagrada que consiga apontar com precisão e segurança o ponto de fixação dos limites
constitucionais dessa atuação restritiva de direitos fundamentais. Essa análise necessita ser
realizada de forma individual, respeitando as particularidades e a historicidade que compõem
o núcleo de cada um desses direitos.
Portanto, como resultado dessa visão, o estudo sobre a proteção de qualquer direito
individual deverá ser realizado de forma vinculada aos limites restritivos tolerados por este
direito. Há uma correlação necessária na análise de direitos individuais que deve ser
respeitada, ou seja, o conflito entre garantias e restrições, entre direitos e obrigações, entre
Estado e indivíduo, sendo necessário a identificação do ponto de equilíbrio entre tais
conceitos aparentemente antagônicos.
Não se desconhece que a simples palavra possui muita força e que a profissão de artista,
assim como qualquer outra, quando desempenhada com intuito deliberadamente negativo,
poderá ofender ou prejudicar direitos de terceiros. No entanto, esse risco é inerente à própria
atividade sempre que exercida em um Estado sem censuras prévias e que garanta aos seus
cidadãos o direito de liberdade de expressão.
Não poderá o “fator-risco” ser extinto (ou até diminuído) pela simples exigência de
registro em um órgão ministerial.
Interpretações restritivas dos direitos de liberdade estabelecidos pela Constituição
resultam em uma situação de risco constante aos profissionais da arte, que poderão sofrer
privações de sua liberdade oriunda de eventuais fiscalizações atendendo àqueles profissionais
que não se encontram registrados na SRTE, por falharem no cumprimento das condições
impostas pela Lei nº. 6.533/78, encontrando-se em situação de exercício ilegal da profissão7.
É essencial que o Poder Judiciário8 analise se as imposições oriundas da regulamentação
profissional estabelecida pela Lei nº. 6.533/78 atendem aos requisitos discriminados no
decorrer desse estudo para alcançar o patamar de restrição legal legítima à liberdade
profissional. Conforme se demonstrou, as exigências impostas pela legislação ferem preceitos
de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o ofício artístico não aparenta ser
vinculado a qualquer aspecto de conhecimento técnico específico, pois esta qualificação não
significará, necessariamente, maior segurança à coletividade.
Como resultado do esforço hermenêutico aqui desenvolvido se percebe que, ao realizar
uma interpretação da Lei nº. 6.533/78 conforme a Constituição, alcança-se a inevitável
conclusão de que a classe dos artistas não pode, para a prática de sua atividade laboral, ter de
cumprir requisitos legais desarrazoados de sua natureza, como a inscrição no Ministério do
Trabalho e a exigência de diplomas ou certificados para o exercício de seu labor, sob pena de
se atacar diretamente o núcleo do direito fundamental à liberdade. Tais requisitos legais
aparentam contrariar, a um só tempo, os direitos fundamentais à liberdade de trabalho, à livre
manifestação cultural, bem como princípios reflexamente conexos ao trabalho do homem,
como a dignidade da pessoa humana e o direito à busca da felicidade.
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Carlos Maximiliano (2006, p. 251) realiza interessante reflexão, concluindo que “os Tribunais só declaram a
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2 O DEBATE ACERCA DA DIVERSIDADE DE OFÍCIOS ARTÍSTICOS
SOB A ÉGIDE DE UMA MESMA LEI
Inúmeras são as expressões culturais existentes em uma sociedade. Essa diversidade
corresponde a algo positivo, ontológico ao próprio dinamismo social, histórico e político
existente. As distintas formas de se criar arte contribuem para o enriquecimento humano. Esse
mosaico tem como resultado a presença de vários ofícios que podem ser entendidos, por uma
visão sociológica, como profissão artística.
A Lei n°. 6.533/78 tentou estabelecer uma unificação de distintos tipos de trabalho
artístico sob a égide de uma mesma lei. Frente às inúmeras formas de manifestação de
atividade cultural, trata-se de uma escolha questionável, tendo em vista que se submetem às
mesmas regras laborais o Bailarino, o Comedor de Fogo, o Maquiador, o Domador de Leão e
o Colorista de Animação, por exemplo9.
Trata-se de um tema ainda carente de maiores explorações jurídicas, o que torna de
grande valia uma análise quanto ao que se presta o atual modelo regulador das profissões
artísticas, baseado na generalidade, bem como se este se encontra condizente com o espírito
de um estado multicultural; ou se melhor seria a elaboração de normas individualizadas,
condizentes com as particularidades de cada profissão cultural.
2.1 A homogenização forçada das profissões artísticas à luz do princípio da igualdade
A diversidade de ofícios artísticos é tão vasta quanto à própria diversidade cultural do
Brasil, um país formado por uma variedade de expressões e símbolos artísticos, que atuam
como refletores do espírito do homem, permitindo a exposição de sua visão, pensamento,
razão, de seus mais íntimos sentimentos, que, dificilmente, poderiam ser expressados de outra
forma, estabelecendo uma relação de troca mútua entre o artista e a sociedade.
Nesse passo, considerando que a arte não corresponde a um fenômeno unidimensional,
afigura-se fundamental a realização de uma avaliação crítica sobre a técnica adotada pelo
legislador no tocante discipliná-las de forma padrão, produzindo verdadeira “fusão das
profissões artísticas”. Como resultado desta visão, as regras insculpidas no decorrer da Lei nº.
6.533/78, aplicam-se, absolutamente, a todas as atividades artísticas arroladas pelo Decreto nº.
82.385/78.
Os criadores da arte correspondem a um dos pilares da diversidade cultural de uma
sociedade, exercendo papel essencial para o fortalecimento da identidade cultural de um povo.
Sem este, as diferenças entre as expressões artísticas estariam fadadas à extinção, diluindo-se,
progressivamente, com o próprio avançar da história.
No entanto, cada profissão possui suas singularidades; um processo próprio de
formação, uma história única, com tradições particulares, ancestralidade, necessitando ser
respeitadas. Essas se constroem e se reconstroem, em seu próprio ritmo, seguindo sua própria
trajetória. O substrato de cada ofício artístico é único, não sendo aleatório, encontrando-se
vinculado ao contexto da correspondente expressão artística.
O Conteúdo jurídico do princípio da isonomia, quando aplicado à atividade legislativa
laboral visa, entre outros aspectos, impor a obrigação para reconhecer e preservar as
particularidades existentes entre as profissões, estabelecendo normas que possuam uma
correlação lógica entre o seu conteúdo e a realidade, não permitindo as disparidades de
tratamento jurídico concedido pelo sistema normativo e as especificidades concretas, evitando
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a conjunção de um sistema não harmônico, com potencial para o desenvolvimento de rejeição
por parte dos destinatários da norma10.
Nesse ponto, uma norma que trata todos da mesma forma pode incorrer no vício de
afronta à isonomia, desde que inexista compatibilidade da norma jurídica com uma de suas
funções reguladas. Logo, “o que se põe em pauta, nuclearmente, portanto, são sempre as
pessoas, fatos ou situações, pois só neles podem residir diferenças”11.
Não há que se falar em inovação. O conteúdo jurídico do princípio da isonomia deve ser
observado na atividade legislativa, podendo ser invocado para uma análise do presente debate
centrado na regulação do trabalho artístico.
Por derradeiro, cumpre enfatizar que o ponto central a ser observado pelo legislador, ao
estabelecer a regulação, os direitos e obrigações presentes quando do exercício de certa
profissão, corresponde à observância da necessidade ou não de se criar uma diversificação de
tratamento em que se possa alcançar uma adequação lógica entre a norma jurídica e os traços
e circunstâncias particulares presentes em cada ofício e categoria, evitando tratamentos
desvantajosos que agridam a igualdade, sob o único pretexto de se tratarem de espécies de um
suposto gênero, qual seja, a “profissão de artista”.
Em síntese: ao Poder Legislativo não basta legislar. É fundamental que as normas
observem parâmetros destinados a melhor adequação entre hipótese legal e sua concretização
no “mundo real”, buscando-se, sempre, o ponto de equilíbrio entre os interesses fundamentais
que estão sendo tutelados, não permitindo que o Estado assuma um papel aniquilador de
direitos. A procura por esse ideal, inerente à própria democracia, certamente, diz respeito a um
dos grandes desafios de nosso tempo.
2.2 Debates sobre um novo modelo
O processo de integração laboral entre distintas expressões artísticas, quando necessário,
deverá ocorrer de forma adequada, ou seja, livre, sem imposições de qualquer natureza.
Deverá ser resultante de um contexto histórico e social, quando sua fluidez e mutação
resultarão em uma adaptação a novos panoramas, permitindo que certas formas de arte
possam se interligar.
Todavia, enormes e, talvez, insuperáveis são as fronteiras que podem diferenciar suas
particularidades, suas essências. Fronteiras que, quando se objetiva alcançar uma
harmonização, não podem ser ignoradas ou suprimidas pelo Estado. Esse não pode compelir a
coexistência entre distintas atividades culturais, comumente desconexas de conteúdo e não
conciliáveis entre si, sob uma mesma legislação trabalhista.
Cada ofício artístico deve ser exercido dentro dos limites exigidos para que seja criada a
sua expressão artística correlata. O processo de homogeneização das profissões artísticas,
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Acerca dessa crise legislativa, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1995, p. 12) afirma que: “A multiplicação das
leis é fenômeno universal e inegável. Com segurança pode-se dizer que nunca se fizeram tantas leis em tão
pouco tempo. No Brasil, por exemplo, durante todo o Império, foram promulgadas cerca de 3.400 leis. Durante a
Primeira República, de 1891 a 1930, cerca de 2.500 leis. E de 18 de setembro de 1946 a 9 de abril de 1964, nada
menos que 4.300. E de 1964 até hoje mais de 7.000 leis.”.
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Motivo maior que leva grande parte da doutrina a apontar a urgente necessidade de uma reforma trabalhista,
estabelecendo uma revisão das leis especiais, bem como uma maior sistematização entre as legislações laborais
esparsas. No entanto, deve-se enfatizar que esse problema não é exclusivo do Ordenamento brasileiro. Um
trabalho do Instituto de Direito do Trabalho - IDT (da Faculdade de Direito de Lisboa), ao analisar o sistema
jurídico-laboral português, aponta o mesmo problema da legislação trabalhista esparsa: “Desta proliferação de
fontes resultam múltiplas contradições, com as consequentes dificuldades interpretativas e, sobretudo, uma
acentuada inadequação do regime jurídico à vida quotidiana dos trabalhadores e dos empregadores”.

marcado por um “embaraçamento” das profissões culturais, traz um grave problema: a
possibilidade de uma mitigação, ou extinção, das diferenças existentes entre as expressões
artísticas. Essa desvinculação poderá frustrar o exercício da própria atividade, resultando em
uma desvalorização das artes, demonstrando ser inadequada a decisão do legislador em
estabelecer uma única lei para a regência de todo e qualquer trabalho artístico.
Entre os dispositivos normativos que demonstram essa inadequação material, pode-se
destacar, por exemplo, o artigo 2º, que tenta estabelecer um único conceito legal para a
profissão de artista; os polêmicos artigos 6º e 7º, já objeto de análise específica nesse estudo;
o artigo 12, vedando que a contratação do mesmo artista para prestação de serviço,
considerado eventual, ocorra em intervalo inferior a 60 dias; artigo 21, normatizando a
jornada de trabalho, entre outros que demonstram a ignorância das particularidades existentes
nas distintas funções artísticas.
A diversidade dessas profissões, como resultado de uma sociedade com tamanha
diversidade cultural, deve ser preservada; a manutenção de suas particularidades, incentivada,
não suprimida. Devem-se festejar os distintos costumes de cada expressão, como única forma
de conservação de suas raízes históricas. Não se podem desprezar os hábitos e costumes
inerentes a cada atividade, sob pena de se desenvolver um ambiente desfavorável à
multiculturalidade, ao invés de uma real democratização da expressão artística. Homero
Batista Mateus da Silva (2009, p. 2-3) destaca uma das grandes críticas que feitas sobre as
profissões regulamentadas:
Num ramo jurídico em que se combate tanto a discriminação no acesso e na
manutenção dos postos de trabalho causa perplexidade, assim sendo, o uso de
critérios tão confusos e superficiais pelo legislador na definição das atividades mais
ou menos merecedoras de atenção particular.

Outro grande risco desta uniformização imperativa dos serviços artísticos se trata de um
incentivo à “informalidade” de contratos trabalhistas, em inobservância aos requisitos legais,
ou, o que seria ainda mais grave, um extermínio da própria identidade de certas profissões
culturais, comprometendo a natureza de cada expressão, bem como a identificação do artista
com as raízes de sua atividade.
Conforme salientado no decorrer do presente estudo, nas profissões artísticas a regra
deve ser a liberdade, inerente ao Estado neoconstitucional, resultado da própria ideia de
democracia. No entanto, quando se demonstrar necessária a sua regulamentação, caberá ao
Estado emitir normas que respeitem a autonomia e as diferenças de cada manifestação cultural.
Mostra-se imprescindível uma atuação complementar do legislador, corrigindo esse
modelo de “agrupamento generalizado” adotado pelo Sistema Brasileiro, desenvolvendo
normas harmoniosas, equilibradas com a expressão cultural correlata, trazendo para o texto
normativo regulamentador a realidade de distintos ofícios, determinando seus contornos de
acordo com as necessidades de cada função.
Oportuno enaltecer que não se desconhece toda a problemática envolvendo a defesa de
um tratamento específico para cada uma. Certamente, a forma como esse objetivo deve ser
alcançado seria incluído no rol de grandes preocupações existentes no campo dos direitos
culturais, tratando-se de um hercúleo esforço a ser alcançado pelo Estado. Afinal, não seria
tarefa fácil a coordenação de forças rumo à elaboração de normas legais condizentes com as
particularidades, exigindo grande comprometimento do Estado e da sociedade para alcançar
os resultados pretendidos.
Resta claro que não se trata de um problema de fácil solução. Seria preciso a realização
de um processo composto por várias etapas, desde uma delimitação das atividades artísticas

que poderiam ser consideradas similares ou conexas, até a elaboração de normas distintas
condizentes com as especificidades, atentando-se, ainda, para a necessidade de superação de
classificações baseadas em simples semelhanças nominais, visto que merecem desconfiança,
por nem sempre se traduzirem em semelhança de conteúdo. O debate deverá ir além das
terminologias, tendo como objetivo o reconhecimento das reais diferenças existentes.
Para que a fragilidade normativa possa ser superada eficazmente, esse processo de
criação de novas legislações reguladoras deverá ocorrer de forma condizente com os
princípios de uma democracia participativa, não excluindo o envolvimento da sociedade, e
sim, encorajando-a. Nessa fase, torna-se essencial o diálogo com grupos culturais,
representativos de todos os serviços e atividades vinculadas às artes. Cabe ao Estado, durante
esse processo de discussão, adotar uma postura receptiva das propostas, estabelecendo a
interação com as distintas expressões culturais. Essa é a técnica que deve se fazer presente em
processos legislativos realizados em Estados que almejam uma democracia plena, conforme já
enaltecia Hésio Fernandes Pinheiro (1962, p. 15):
A técnica legislativa, tomada em seu sentido lato, envolve todo o processo evolutivo
de elaboração das leis, isto é, desde a verificação da necessidade de legislar para um
determinado caso, até o momento em que a lei é dada ao conhecimento geral. Desse
modo, abrange ela, no seu conceito, não só as fases de iniciativa, elaboração,
discussão, sanção, promulgação, publicação e período de vacatio, mas também se
manifesta em todas as operações que em qualquer dessas etapas se verificam.

O grande desafio dessa proposta seria delimitar o ponto de equilíbrio entre as atividades
artísticas que, por sua natureza, permitem um diálogo entre si, podendo ser regidas pelas
mesmas normas sem maiores prejuízos, e aquelas que merecem regulamentação isolada por
serem portadoras de peculiaridades que as diferenciam das demais. Ressalte-se que, quando
regidas por uma única norma geral, poderão experimentar um certo esvaziamento de seus
valores. Atividades artísticas em que as distinções que as separam superam as semelhanças
que as aproximam, devem ser submetidas a normas diferenciadas, cabendo ao Estado tal
diferenciação, conferindo efetividade real e concreta à norma legal.

CONCLUSÕES
A criatividade humana é ilimitada. Todavia, conforme a evolução histórica demonstrada
no presente estudo, é necessário um ambiente propício para que ela se manifeste. A arte
precisa de estímulo, que às vezes se materializa na inércia estatal (assegurando um estado de
liberdade) e, outras, por um posicionamento ativo, criando políticas públicas que se prestam a
fomentar seu desenvolvimento.
Não se pode esquecer que, para o Ordenamento Jurídico Brasileiro, a proteção e a
promoção das expressões culturais correspondem a um direito fundamental. Portanto, não há
dúvidas que o Estado deverá exercer papel central no estabelecimento das mudanças
defendidas, tendo em vista sua obrigação constitucional de agente estimulador da cultura. No
entanto, isso não significa que caberá aos grupos e organizações culturais papel de
coadjuvante.
Um debate social se fará essencial, quando mudanças apenas serão alcançadas de forma
efetiva por meio de um processo de mútua colaboração entre Estado, profissionais da cultura e
a sociedade civil.
Por mais complexa que seja essa tarefa, seu resultado traria significativos benefícios,
reconhecendo a diversidade cultural, eliminando possíveis assimetrias existentes entre a
norma e a realidade, conferindo maior efetividade ao ofício de fazer arte. Cada atividade
merece ser regulada conforme sua realidade sócio-cultural, preservando-se, assim, a
identidade de cada uma delas.
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