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RESUMO: No presente trabalho, buscou-se explorar, de forma bastante sucinta, a temática dos
direitos culturais no contexto da América Latina, diante de um histórico de exclusão social, econômica
e cultural que caracterizou o continente desde a época da colonização europeia e que se espraiou para a
vida política da região. Como resultado, o constitucionalismo que se tentou implantar nos Estados
locais – que se forjaram num nacionalismo forçadamente homogêneo e formalista – igualmente
ignorou a diversidade sociocultural das próprias sociedades nacionais, ignorando valores como o
pluralismo e multiculturalismo, em detrimento dos bens e valores culturais divergentes dos padrões
europeus. Entretanto, nas últimas décadas, recentes processos constituintes – desde o brasileiro (1988),
o venezuelano (1999) até o boliviano (2009) – têm revelado certas mudanças paradigmáticas,
especialmente no que diz respeito a questões culturais, e verificou-se que essas modificações foram
guiadas por movimentos sociais de aspirações emancipatórias e descolonizadoras, que tentam mudar a
realidade política da região “de baixo para cima”, trazendo para os textos legais preocupações e
anseios inerentes à diversidade cultural das populações locais. Verificou-se, assim, que as tendências
contemporâneas do constitucionalismo latino-americano têm sido guiadas, principalmente por valores
como pluralismo e diversidade, em resguardo da memória coletiva e identidade cultural de variados
grupos sociais locais, condições essenciais para a proteção e promoção dos direito culturais.
Palavras-Chave: Direitos culturais; América Latina; constitucionalismo latino-americano; pluralismo
e diversidade cultural;
RESÚMEN: En este estudio, hemos tratado de explorar, de forma sucinta, la cuestión de los derechos
culturales en el contexto de América Latina, ante una historia de exclusión social, económica y
cultural que caracteriza al continente desde la época de la colonización europea y que se desbordó
para la vida política de la región. Como resultado, el constitucionalismo que trató de implementar en
los Estados locales - que se han forjado en un nacionalismo homogéneo forzado y formalista también ignoró la diversidad sociocultural de su propias sociedades nacionales, haciendo caso omiso
de valores como el pluralismo y el multiculturalismo, rebasando bienes y valores culturales que
fuesen distintos a los padrones europeos. Sin embargo, en las últimas décadas, los procesos
constituyentes recientes - desde Brasil (1988), Venezuela (1999), hasta Bolivia (2009) - han revelado
ciertos cambios paradigmáticos, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones culturales, y se
encontró que éstos modificaciones fueron guiados por los movimientos sociales y las aspiraciones de
emancipación y descolonización, tratando de cambiar la realidad política de la región "desde abajo
", levando a los textos legales las preocupaciones y ansiedades inherentes a la diversidad cultural de
las poblaciones locales. Hemos verificado, así, que las tendencias contemporáneas del
constitucionalismo latinoamericano se han guiado principalmente por valores como el pluralismo y la
diversidad, en la salvaguarda de la memoria colectiva y la identidad cultural de los distintos grupos
sociales locales, condiciones esenciales para la protección y promoción de los derechos culturales.
Palabras-clave: Derechos culturales, América Latina, el constitucionalismo latinoamericano, el
pluralismo y la diversidad cultural;

Introdução
A história da América Latina registra um memorial de exclusão social e de uma secular
imposição de visões e valores de culturas naturalmente alheias à realidade da maior parte das
populações locais. Desde os sistemas jurídicos formais até a intenção de estipular padrões de
“bons costumes”, as instituições públicas e sociais vistas no continente foram transplantadas
ou herdadas da tradição europeia, sem que sofressem, todavia, um necessário filtro de
adequação às condições sociopolíticas da região.
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Essa histórica construção resultou num perfil jurídico-constitucional formalista, em que
sempre se estipularam, abstratamente, igualdade formal, cidadania culturalmente homogênea,
soberania popular calcada na mera representação política etc., bases que, entretanto,
revelaram a prática de democracias excludentes, historicamente marcadas pela alternância
entre oligarquias caudilhistas e regimes totalitários centralizadores e por ausência da
participação popular.
Além, o “nacionalismo” que se tentou sedimentar “de cima para baixo” nos Estados da
região apenas revelou os privilégios e enalteceu os valores das elites políticas, impulsionando,
por outro lado, a renegação dos diversos seguimentos sociais que compõem as populações
latino-americanas, com suas distintas culturas e diversificados costumes.
E o constitucionalismo que se buscou implantar na região igualmente seguiu a mesma
sorte, como se pode ver nos exemplos brasileiros da Constituição Política do Império, a
primeira Constituição da República e as Constituições ditatoriais de Getúlio Vargas e do
governo militar da década de 1960 – documentos “nacionalizadores” ou “integracionistas”
que tentavam impor uma visão jurídica formalmente igualitária e politicamente
homogeneizante da sociedade brasileira.
E, nesse contexto de negação de culturas locais e minoritárias, o constitucionalismo
latino-americano desenvolveu-se à sombra dos movimentos políticos europeus, copiados e
imitados numa realidade, porém, que nunca refletiu os fatores sociais daquele velho
continente – uma das principais razões para todas as crises constitucionais que sempre tiveram
lugar na história da América Latina.
Entretanto, as últimas décadas do constitucionalismo no continente têm revelado certas
mudanças paradigmáticas, especialmente no que diz respeito a questões culturais, guiadas por
movimentos sociais de aspirações emancipatórias e descolonizadoras, que tentam mudar a
realidade política da região “de baixo para cima”, trazendo para os textos legais preocupações
e anseios inerentes à diversidade cultural das populações locais.
O presente trabalho, nesse contexto, resulta de uma (re)leitura do cenário constitucional
que se vem construindo no continente, em meio à crise de identidade cultural acentuada pela
globalização e sua manifestação num espaço de contradições socioeconômicas e de desafios
de convivência.
E, em meio à inegável diversidade cultural característica das populações locais, é
igualmente inegável a relevância dessas mudanças para o avanço na proteção dos bens e
valores culturais latino-americanos.
A diversidade cultural na histórica política da América Latina
O longo e tortuoso processo de colonização na América Latina contribuiu para o
gradativo e espraiado encobertamento da identidade cultural de diversos povos viventes no
continente, como indígenas que passaram a ser considerados culturalmente inferiores e afrodescendentes e mestiços, com os traços herdados da escravidão, que foram excluídos
socioeconomicamente do desenvolvimento dos Estados locais; culturas afetadas por valores
socioculturais e domínios econômicos eurocêntricos, que massacraram os diversos “modos de
viver” encontrados na região (HAAS, 2012, p. 91).
Desde o século XVI, o continente foi palco de um constante e progressivo massacre de
povos indígenas, que não apenas viram seus integrantes perderem a vida, mas também suas
identidades culturais serem desfiguradas e relegadas à condição de inferioridade em relação à
cultura dos homens brancos europeus, que as subjugaram numa investida de cunho

etnocêntrica, calcada na ideia de autovalorização e superestimação, numa perspectiva de
superioridade (MELLO, 2011, p. 90).
E essa visão sociocultural que se impôs – na verdade, que se vem impondo – ao longo
dos séculos também refletiu, diretamente, na própria vida política dos Estados que se
formaram na época da independência das colônias europeias no continente, no curso do
século XIX. E assim explicitam Wolkmer e Fagundes (2011, p. 375):
A independência das colônias na América Latina não representou, no início do
século XIX, uma mudança total e definitiva com relação à Espanha e a Portugal,
mas tão somente uma reestruturação, sem uma ruptura significativa na ordem social,
econômica e político-constitucional. Paulatinamente, incorporaram-se e adaptaramse princípios do ideário econômico capitalista, da doutrina do liberalismo
individualista e da filosofia positivista. Por certo, para responder às necessidades
locais, compatibilizavam-se as velhas estruturas agrárias e elitistas com o surto
eclético e com as adesões às novas correntes europeias.
Na verdade, as assertivas ideológicas do positivismo adquiriram extrema
importância para a construção dos novos Estados oligárquicos, pois tal filosofia não
só simbolizava a ruptura com um passado incômodo, como ainda expressava uma
nova ordem política e legal.
Essa colonização e essa dependência da cultura jurídica latino-americana da época
ao modelo hegemônico eurocêntrico de matriz romano-germânica não se realizaram
somente no âmbito geral das “ideias jurídicas”, mas, igualmente, em nível de
construções formais de Direito público, particularmente da positivação
constitucional.

Certamente, a própria busca pela consolidação de Estados de Direito, na região, partiu
do pressuposto de que, conforme a formulação européia, a formação do Estado moderno
deveria ser antecedida pelo reconhecimento da existência de uma nação própria de cada
espaço geopolítico no continente, de modo a dar origem a Estados nacionais.
Mas como se consolidaria o Estado-nação a partir de contingentes demográficos tão
diversificados e fragmentados, marcados pela divergência social, econômica e,
principalmente, cultural? A primeira resposta, então, teria apontado para a necessidade de
construção de uma identidade nacional, simbolizada, inicialmente, na institucionalização de
uma memória coletiva da nação.
O patrimônio histórico-cultural nacional, assim, respaldado em museus, bibliotecas
públicas, monumentos, arquivos públicos etc., foi, portanto, uma decorrência – e, em certo
ponto, uma necessidade – da implantação do próprio Estado-nação. E isso se daria por dois
motivos principais, segundo Marilena Chaui. Primeiramente, por conta da pressão de uma
classe média em ascensão, que, sem deter poder ou riqueza em grande escala, reclamava a
consolidação de instituições públicas que dessem respaldo às suas visões e versões da história
social. E, em segundo lugar, como decorrência da luta de classe, a imposição de um
patrimônio cultural “nacional” e “oficial” poderia impedir que outras classes instituíssem seus
próprios semióforos2, o que dificultaria o controle pela classe dominante e pelo Estado por ela
manipulado (CHAUI, 2006, p. 119). E, assim, a autora procede ao inevitável anúncio:
Por esse motivo, o primeiro semióforo instituído pelo Estado foi a própria ideia de
nação, sujeito e objeto dos cultos cívicos que ela presta a si mesma. A partir da
nação, instituem-se os semióforos nacionais e com eles o patrimônio cultural e
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ambiental e as instituições públicas encarregadas de guardá-los, conservá-los e
exibi-los (CHAUI, 2006, p. 119).

Buscava-se, assim, a imposição, legitimada pelo mito da nação, das noções de cultura
advindas da Europa desde o século XVIII, ou seja, cultura como resultado da formação
educacional, da concretização de obras, feitos, ações e instituições, do modo de organização
da vida política, isto é, cultura como sinônimo de civilização, no marco europeu, a partir de
costumes e instituições referentes à formação, ao trabalho e à sociabilidade naquela realidade
(CHAUI, 2006, p. 106).
Nessa perspectiva, a cultura europeia passa a ser vista, por um lado, como sinônimo de
civilização, significando o aprimoramento e aperfeiçoamento humano, enquanto, por outro,
como fenômeno histórico, introduz a ideia de progresso – e, nesse contexto, o pensamento
iluminista europeu “retoma a distinção antiga entre cultos e bárbaros e define graus e estágios
de civilização para classificar as culturas em atrasadas e avançadas”, visão que será de
extrema relevância para a atual percepção que temos acerca do “modo de pensar” e a visão
antropológica que se sustenta, ao longo dos séculos, sob o signo do etnocentrismo e
colonialismo (CHAUI, 2006, p. 107-108).
E, nesse panorama, pode-se verificar que, na história do continente latino-americano:
[...] a ideia de nação foi sendo construída, ao longo do século XIX, imaginariamente
em meio à grande preocupação quanto à viabilidade da formação de uma identidade
nacional e a premente necessidade de superação de um perigo representado pela
predominância de populações indígenas, mestiças e negras (SANTOS, 2012, p. 57).

E essa busca por uma identidade nacional, logo após o processo de independência das
colônias, forjou-se, inegavelmente, na rejeição das culturas e povos classificados como
“inferiores”, de modo que o complexo de rebaixamento em relação ao etnocentrismo europeu,
que amoldou a consciência coletiva principalmente das elites enraizadas no continente, levou,
ao longo do tempo, à discriminação e à imposição de uma espécie de culpa a toda alteridade
que desviasse daquele padrão eurocêntrico. A proposta de consolidação do Estado-nação,
destarte, deixou indelével rastro de exclusões não somente no âmbito socioeconômico, senão
também na esfera subjetiva dos indivíduos, “promovendo o acesso restrito e hierarquizado à
livre construção e expressão de identidade cultural pelos próprios povos” (SANTOS, 2012, p.
57 e 59).
Mas, como anunciado, os reflexos dessa visão sociocultural foram sentidos diretamente
na vida política dos Estados recém-institucionalizados, cujos ordenamentos jurídicos
espelharam essa monocultural ordem de valores sociais e econômicos3, despregada da
realidade em que vivia a população do continente, conforme observação de Wolkmer e
Fagundes (2011, p. 377):
Poucas vezes, na história da região, as constituições liberais e a doutrina clássica do
constitucionalismo político reproduziram, rigorosamente, as necessidades de seus
segmentos sociais majoritários, como as nações indígenas, as populações afroamericanas, as massas de campesinos agrários e os múltiplos movimentos urbanos.

E não é necessário ir muito longe nessa questão para perceber como a cultura jurídica
implantada – “de cima para baixo” – nos Estados da região esteve pautada no desrespeito à
diversidade e à identidade cultural das comunidades de indivíduos “não brancos”, tal qual se
pode extrair do exemplo da legislação brasileira, que, ao longo do século XX, ora tratou
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índios, no marco do Código Civil de 1916, como pessoas incapazes (MACHADO; LAGES,
2012, p. 108), ora buscou implantar um política integracionalista, que, com o próprio Estatuto
do Índio (Lei n° 6.001/73), propunha gradativa “civilização” do indigenato, suprimindo-lhes a
identidade cultural e retirando-lhes qualquer proteção especial de longo prazo (COLAÇO,
2013, p. 195).
É bem verdade, pois, que a tradição constitucional brasileira – salvo, em certa medida, a
Carta de 1934, que, sustentada num ecletismo político-ideológico, inovou em direitos
econômicos e sociais, além de viabilizar a representação política de setores socioeconômicos
e grupos classistas – costumou desconsiderar, de maneira integral, os horizontes da
pluralidade, do multiculturalismo e da diversidade (WOLKMER, 2013, p. 26). E dessa visão
partilharam as demais ordens constitucionais residentes no continente do “novo mundo”,
cujas políticas indigenistas, até meados do século XX, estavam baseadas “na negação da
diversidade cultural e na necessidade de integrar a população indígena à cultura ocidental”
(MACHADO; LAGES, 2012, p. 108).
Ao longo da história, culturas foram transformadas pelo colonialismo, além da
imposição monocultural eurocêntrica e capitalista que desqualificou povos e
culturas, alterando seus pensamentos e conhecimentos naturais em prol de um
chamado ‘desenvolvimento’ (HAAS, 2012, p. 94).

Como se pode concluir, então, o preço da constitucionalização do Estado-nação na
America Latina foi pago com o sacrifício da dignidade e das identidades das populações
taxadas de “culturalmente inferiores”, principalmente no começo do século XX, quando o
dirigismo da vida social passou também pelo controle dos valores linguísticos, morais e
culturais4. Assim, o Estado nacional, de praxe, suprimiria todos os “ligames espontâneos de
união que os homens sempre tiveram para com as comunidades locais menores e para com as
coletividades maiores do que a nação” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2007, p. 477).
Entretanto, apesar da força aniquiladora do etnocentrismo europeu, a América Latina,
mesmo sofrendo os malefícios nefastos da colonização e de sua integração forçada aos
padrões eurocêntricos, continuou sendo palco de uma grande diversidade cultural, que tem
resistido às inúmeras e repetidas tentativas de homogeneização e esterelização exógenas
(ALMEIDA, 2013, p. 171).
Afinal, a herança cultural é o que, prioritariamente, determina o comportamento dos
homens, seu modo de pensar, seus hábitos e costumes, num processo inconsciente, cuja força
reside no seu caráter social, que se impõe sobre o indivíduo (MELLO, 2011, p. 58 e 60) –
sendo a força do Estado incapaz mesmo de esvaziá-la por completo ou de impor outra herança
cultural importada em padrões estranhos à realidade local.
Ora, se todo sistema estatal, na verdade, deve estar adaptado à vida concreta de cada
sociedade, de modo que identifique seus valores, tradições, costumes e práticas que ordenam
a tramitação do poder, não se pode negar a falta de legitimidade na forma pela qual se tentou
instaurar o constitucionalismo moderno na região, de modo que os sistemas jurídicoconstitucionais locais nunca conseguiram refletir, no texto, a realidade concreta das
populações do continente. Afinal, como apontam Wolkmer e Fagundes (p. 373):
Por sintetizar um espaço estratégico e privilegiado de múltiplos interesses materiais,
fatores socioeconômicos e tendências pluriculturais, a Constituição congrega e
reflete, naturalmente, os horizontes do pluralismo.
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Mais um exemplo disso pode ser identificado na legislação brasileira, quando a prática da capoeira – ícone da
cultura afrodescendente – foi, por muito tempo, considerada infração penal (art. 402, Decreto nº 847, de 11 de
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Assim, a partir de um nível mais amplo e teórico de constatação acerca do papel da
constituição como instrumento formal de materialização de direitos, cabe trazer para
a discussão o marco epistêmico e metodológico do pluralismo, mas enquanto
conceito dinâmico que reconhece o valor da diversidade e da emancipação.

E é justamente nesse ponto que se destaca, como objeto do presente trabalho, o marco
revolucionário que tem caracterizado as tendências contemporâneas do constitucionalismo em
grande parte da América Latina.
O pluralismo no constitucionalismo latino-americano
A história constitucional da América Latina foi caracterizada por uma trajetória de
inegável servidão intelectual à matriz europeia, assimilada a partir da submissão às teorias
liberais daquela cultura política. No contexto atual, entretanto, nalguns Estados no sul do
continente parece que se tem deflagrado um insurgente processo de descolonização, que se
tem revelado, no âmbito do pensamento constitucional e das práticas político-jurídicas, a
partir de “uma visão diferenciada e comprometida com a transformação social e
principalmente econômica” (WOLKMER; FAGUNDES, 2011, p. 379).
É substancial e qualitativo o movimento sociocultural que vem tendo lugar nos
ordenamentos constitucionais da região, que têm apontado, na contramão daquela visão
homogeneizante e formalista de Estados “europeizados”, uma tendência de buscar a
consolidação de um verdadeiro pluralismo democrático:
[...] projetando a perspectiva de um novo Estado de Direito. De uma constituição
que consagre e reafirme o pluralismo como um de seus princípios basilares,
prescrevendo não só um modelo de Estado Pluridimensional, mas, sobretudo, como
projeto para uma sociedade intercultural. (WOLKMER; FAGUNDES, 2011, p.
375).

Nesse contexto, Antonio Carlos Wolkmer (2013), retomando as observações de Raquel
Fajardo, assevera que essa evolução tem sido marcada, nas últimas décadas, por três grandes
ciclos constitucionais, simbolizados por temas como pluralismo, diversidade e identidade
cultural.
A primeira etapa dessa tendência foi o pensamento que orientou os processos
constituintes que resultaram nas Constituições brasileira (1988) e colombiana (1991), que
acompanharam expressões do pensamento político que vinha se consolidando em textos
internacionais, dizendo respeito ao reconhecimento da diversidade étnico-cultural dos povos
minoritários, a partir, principalmente, da década de 1970 (ANJOS FILHO, 2012, p. 449),
conforme foi expressado, com relevante impacto, na Convenção n° 169 da Organização
Internacional do Trabalho5 (OIT), sobre povos indígenas e tribais, que, desde 27 de junho de
1989, reclama oficialmente a importância sobre o entendimento das culturas encobertas, “para
que se inicie um diálogo real e capaz de diminuir os conflitos e as violências que deles
resultam” (MACHADO; LAGES, 2012, p. 110).
Com orientações políticas de cunho nitidamente pluralista, os textos constitucionais
consagraram normas que abriram espaço para a participação popular e ampliação de direitos e
sujeitos coletivos – avançando a Carta colombiana, mais do que a brasileira, na instauração de
5
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jurisdições especiais (indígena, de paz, arbitral e conciliatória, eclesiástica) (WOLKMER,
2013, p. 30).
Num segundo momento, em 1999, foi promulgada a Constituição da República
Bolivariana da Venezuela, representante efetiva do grande rompimento dos paradigmas
jurídico-constitucionais até então presentes no continente, contaminada de valores
independentistas e anticoloniais, com substancial apelo popular e “vocação regeneracionista”,
com sua base nitidamente ligada à participação do povo no poder, mediante inúmeros
instrumentos de atuação na gestão pública e de interferência nas decisões políticas. Ademais,
trouxe como grande inovação uma divisão do Poder Nacional em cinco funções – superando
de vez o modelo liberal da tradição europeia: os Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário,
Cidadão6 – instância máxima daquela República – e Eleitoral. Além disso, também estão
presentes naquele texto, com relevante assento, temas relacionados aos direitos dos povos
indígenas e aos bens comuns naturais e culturais (WOLKMER, 2013, p. 31-32).
E o terceiro ciclo constitucional que vem tomando lugar no continente tem como
grandes expoentes as Constituições de Equador (2008) e Bolívia (2009), que expressariam um
verdadeiro “constitucionalismo plurinacional comunitário”. Estão caracterizadas pela
coexistência de “saberes tradicionais” de sociedades plurinacionais (indígenas, camponesas,
comunais etc.); pluralismo igualitário jurisdicional (convivência entre jurisdição estatal
comum e jurisdição indígena e camponesa); e o reconhecimento de direitos coletivos
vinculados a bens comuns da natureza (WOLKMER, 2013, p. 32).
Trata-se, aí, de uma verdadeira revolução no pensamento constitucional, movida por um
efetivo pluralismo político, orientado pela inegável diversidade sociocultural historicamente
existente na região, que agora passa a ser não apenas reconhecida pelo ordenamento jurídico,
mas também respeitada e promovida, salvo de políticas de “integração civilizatória”:
Parece evidente que as mudanças políticas e os novos processos sociais de luta nos
Estados latino-americanos engendram não só novas Constituições que materializam
novos atores sociais, realidades plurais e práticas biocêntricas desafiadoras, mas,
igualmente, propõem diante da diversidade de culturas minoritárias, da força
inconteste dos povos indígenas do continente, de políticas de desenvolvimento
sustentável e da proteção de bens comuns naturais, um novo paradigma de
constitucionalismo, o que poderia denominar-se de constitucionalismo pluralista e
intercultural – síntese de um constitucionalismo indígena, autóctone e mestiço
(WOLKMER, 2013, p. 32-33).

Essas Constituições, certamente, consagram não apenas o pluralismo político ou social,
mas parecem conceber um verdadeiro Estado pluralista, que se volta para a proteção, em
primeira e última instância, da diversidade cultural dos povos historicamente assentados na
região, reconhecendo suas particularidades e identidades.
Vê-se, portanto, que as três etapas dos novos processos constituintes que tiveram lugar
na região latina da América anunciam uma inegável tendência de minimizar ou neutralizar –
senão reverter – os efeitos nefastos que séculos de opressão cultural e desrespeito às
identidades minoritárias e às próprias realidades verificadas no continente promoveram,
principalmente, contra os povos originários, numa pretensão emancipatória e libertadora das
amarras do etnocentrismo cultural eurocêntrico. Afinal:
De alguma maneira, as expectativas da emancipação e da libertação estão referidas
às experiências reais de sofrimentos, que são efeitos das negações no modo de
6
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realidade dos sujeitos em comunidade. Portanto, o ponto de partida da necessidade,
da possibilidade e do desejo de libertação está na ordem das negações. Negações na
produção, reprodução e desenvolvimento da vida de cada sujeito em comunidade.
Negações na esfera da vida, critério fonte originário, condição de possibilidade ou
impossibilidade de todo o resto (LUDWIG, 2010, p. 117).

E é na esteira dessa tomada de olhares voltados para a história e identidade cultural dos
povos da região que – como de início já se poderia concluir – se torna significativa a situação
dos direitos culturais no seio das tendências desse constitucionalismo latino-americano,
pluralista e intercultural.
Os direitos culturais no ordenamento constitucional brasileiro
Conforme assentado anteriormente, o Brasil experimentou o mesmo problema
verificado nos demais Estados do continente, em relação à negação da diversidade
sociocultural e à visão homogeneizante da cultura jurídico-política.
Certamente, os documentos jurídicos elaborados na América Latina e especificamente
no Brasil expressaram, ao longo do tempo, a vontade e o interesse de setores de elites
socioeconômicas, formadas e influenciadas pela cultura do eurocentrismo ou mesmo da visão
anglo-americana (WOLKMER; FAGUNDES, 2011, p. 377).
E, como visto, o reflexo dessa posição, no âmbito dos direitos culturais, manifestou-se
desde as primeiras concepções jurídicas sobre os símbolos da nação forjada debaixo de um
patrimônio histórico-cultural cujo conceito atual resulta de uma construção progressiva que
teve seu início nas discussões modernistas e, após, com a instauração do Estado-Novo7, a
partir de quando se formulou a primeira legislação especifica para a proteção do patrimônio
cultural, nessa época entendido como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: o DecretoLei nº 25, de 30 de novembro de 1937.
Entretanto, antes mesmo da instauração de tal norma, Mário de Andrade, intelectual do
movimento modernista, a pedido do então Ministro de Educação e Saúde do Governo Federal,
elaborou um texto para servir de projeto de lei dispondo acerca do Serviço de Patrimônio
Artístico e Nacional (SPAN). O anteprojeto de Mário de Andrade, datado de 24 de maio de
1936, tinha como objeto principal o Patrimônio Artístico Nacional, no qual se demonstrava
certo cuidado com a cultura popular e atenção com o enriquecimento cultural do povo
brasileiro, tratando ali, inclusive, de museus como forma de suprimento à educação popular.
A colaboração dada pelo modernista foi determinante para a elaboração e vigor do DecretoLei nº 25, de 1937 e, em longo prazo, para incorporação da cultura popular no atual conceito
constitucional de patrimônio cultural (SOARES NETO, 2012, p. 21).
Historicamente, contudo, o conceito jurídico que se firmou sobre o que se deveria
considerar “bens de cultura” no Direito brasileiro sempre foi restringido a abranger os termos
veiculados naquele Decreto-Lei, como se pode verificar nos textos das próprias Constituições
que se seguiram, em 1937, em 1967 e em 1969 (EC nº1), respectivamente:
Art. 134. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens
ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos
cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles
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cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. (sem
grifos no original)
Art. 172. O amparo à cultura é dever do Estado.
Parágrafo único. 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. (sem grifos no original)
Art. 180. O amparo à cultura é dever do Estado.
Parágrafo único. 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. (sem grifos no original)

Perceptível então, que a conceituação utilizada nos textos normativos anteriores
limitava sua projeção, todavia, àquilo que, hodiernamente, se poderia entender como apenas
uma parte dos bens de valor cultural: a relevância histórica e artística.
Acontece que, talvez como própria decorrência das novas ideias de pluralismo e
diversidade, que orientaram o processo constituinte brasileiro, esse conceito foi ampliado de
maneira nunca antes vista no ordenamento nacional, a partir da Constituição de 19888.
Certo é que, no conceito dado atualmente pela Constituição ao que se consideraria
patrimônio cultural, estão incluídas as criações artísticas (art. 216, III) e os conjuntos urbanos
ou sítios de valor histórico e artístico (art. 216, V), de modo a tornar evidente que a referência
do Decreto-Lei à “proteção do patrimônio de valor histórico e artístico” encontra pleno
respaldo no texto constitucional. Entretanto, a vetusta norma legal não se adaptou, por
completo, à nova realidade constitucional, que, ao revelar ser o acesso aos bens de cultura um
dos direitos fundamentais (e. g. art. 5º, LXXIII, e art. 215, CR/88), passou a exigir do
legislador ordinário a produção de normas que lastreassem toda ou o máximo possível de sua
abrangência jurídica de proteção.
De fato, advertem Dimoulis e Martins (2009, p. 32) que a Constituição de 1988 não se
caracteriza pela sistematicidade com relação à garantia dos direitos fundamentais –
diferentemente do que ocorreu com as Cartas passadas –, uma vez que se podem encontrar
referências a tais direitos em diversas partes do texto constitucional. E isso é decorrência
explícita do próprio dispositivo que assegura que os direitos e garantias previstos na
Constituição não excluem outras normas protetoras de direitos fundamentais que decorram do
próprio regime constitucional ou mesmo dos princípios adotados, implícita e explicitamente,
na Carta política (art. 5°, § 2°). Esses direitos, então, devem ser identificados não antes pela
sua nomenclatura do que em função da sua relevância jurídica no seio do sistema
constitucional, ou seja, direitos públicos subjetivos – contidos em dispositivos constitucionais,
ou seja, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado – que tenham por
finalidade, precipuamente, a limitação do exercício do poder estatal em face da liberdade dos
indivíduos (DIMOULIS; MARTINS, 2009, p. 46-47).
É nesse contexto, então, que, dentre outros, também os direitos culturais podem se
enquadrar em tal perspectiva e, por conseguinte, ser identificados como direitos fundamentais,
ainda que assim não estejam literalmente destacados no texto constitucional (FORTES, 2012).
Afinal, como assevera Humberto Cunha, ao longo de toda a Constituição de 1988,
espalham-se direitos culturais que, em razão de seu conteúdo, não podem ver negado o seu
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status de fundamentais, até porque se referem a “aspectos de importância capital, por vezes de
individualidade, por vezes de grupos e também de toda a Nação, no que concerne à questão da
chamada identidade cultural” (CUNHA FILHO, 2000, p. 42).
Ora, se a riqueza – não necessariamente econômica – de toda comunidade consiste
justamente nas trocas que se operam e na produção de algo único, que é a cultura (MAIA,
2008, p. 68), daí defluem a importância dos bens culturais e a necessidade de que seja
assegurado, com maior destaque jurídico, o acesso à criação, à produção e à transmissão das
culturas, seja por meio, por exemplo, de proteção ao patrimônio histórico, seja por intermédio
de políticas públicas que incentivem a produção e o conhecimento de bens e valores de
cultura – conforme reza a Constituição brasileira:
Art. 216. [...] § 1º. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá
e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.
§ 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.

Portanto, se o Estado brasileiro deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e a
difusão das manifestações culturais, nos termos do art. 216, caput, da Carta Republicana, e
esse dispositivo constitucional, como se pode ver, gera uma obrigação fático-jurídica para o
Poder Público, ao mesmo tempo em que garante uma posição subjetiva de fruição do
correspondente direito a todos os indivíduos, de outra coisa não se pode cogitar senão de que
tais normas veiculam direitos que vinculam o Estado, em vários aspectos, revelando sua
fundamentalidade jurídica.
Enfatiza-se, assim, a tutela de direitos previstos em conexão com a atuação do Estado,
ou seja, dos direitos culturais, que não apenas para sua efetivação, mas também para seu
desenvolvimento, necessitam da atuação estatal, a qual se deve concretizar por meio da
criação de normas, da gerência dos recursos públicos visando à melhor aplicação das
prestações do Estado ou mesmo da tutela judicial adequada. Afinal, quando se fala em
atuação estatal, não obstante se faça referência, em geral, às ações positivas fáticas – uma
atuação administrativo-executória – do Estado, também se deve entendê-la como direitos a
prestações normativas – proteção legislativa adequada à realidade social – que encerram
direitos fundamentais a uma ação estatal positiva (ALEXY, 2012, p. 202).
A Constituição Federal de 1988, ao assegurar o pleno exercício dos direitos culturais,
promoveu o reconhecimento de um ramo autônomo do Direito, indo além da garantia de
promoção e preservação da cultura e da diversidade cultural, apontando para uma maior
análise jurídica, política, filosófica, social e econômica da cultura. Ao determinar que “o
Estado garantirá a todo o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultural
nacional...” (art. 215, caput), a Constituição enfatiza a natureza de direitos fundamentais que
possuem os direitos culturais, cuja importância vincula a própria atuação estatal por meio,
inclusive, de outros dispositivos constitucionais, por exemplo:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: [...] III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural [...]; IV – impedir a evasão, a destruição e a
descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou
cultural; V – proporcionar os meios de acesso à cultura [...];

Nesse contexto, tais garantias teriam como objetivo principal assegurar a efetividade
dos direitos culturais que protegem, resguardando-os de “ações e omissões que, diretamente
ou por meio oblíquo, impeçam a plena efetivação dos direitos fundamentas”, as quais devem
receber “a reprimenda do corpo institucional que forma o seu escudo protetivo” 9, assevera
Humberto Cunha (2000, p. 40) – que assim define os direitos culturais:
[...] aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes, que
asseguram a seus titulares o conhecimento e o uso do passado, interferência ativa no
presente e possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro,
visando sempre à dignidade da pessoa humana (CUNHA FILHO, 2000, p. 34).

Assim sendo, torna-se impraticável não atrelá-los às definições e caracterizações que
tradicionalmente têm sido utilizadas para conceituar os direitos fundamentais ao longo do
tempo. Afinal, o conteúdo dos direitos fundamentais não poderia ter outra pontuação senão
aquela que os vincula, desde a Revolução Francesa (1789), à ideia de liberdade, igualdade e
fraternidade (BONAVIDES, 2013, p. 580-581).
Nesse sentir, então, os direitos culturais – especialmente quando ligados à ideia de
respeito à diversidade e a minorias culturais – poderiam ser enquadrados nas definições que
são utilizadas para classificar as chamadas “dimensões dos direitos fundamentais”, que
anunciam sua institucionalização gradativa e simultânea nos ordenamentos jurídicos – como
na classificação de Paulo Bonavides, que adota uma visão pentadimensional dos direitos
fundamentais.
Ora, se o conteúdo jurídico dos direitos culturais for analisado no universo dessa
classificação, é possível reconhecer sua extensão em cada dimensão que é descrita pelo citado
autor. Afinal, assim como Bonavides (2013, p. 578-613) identifica cinco dimensões nas quais
se espraiam os direitos fundamentais, igualmente os direitos culturais podem ser entendidos,
resumidamente, como direitos individuais (primeira dimensão), direitos sociais (segunda
dimensão), direitos de fraternidade (terceira dimensão), direitos universais (quarta dimensão)
– etapas jurídicas que compõem a base para o atual estágio de proteção institucional da
humanidade, que conclama o direito fundamental à paz e, consequentemente, à convivência
pacífica (quinta dimensão).
Veja-se, por exemplo, que os direitos culturais, enquanto normas fundamentais que –
inobstante a característica coletivista dos bens de cultura – podem apresentar como titular o
próprio indivíduo, constituindo direitos oponíveis ao Estado, no sentido de impedir uma
atuação desrespeitosa, traduzindo-se em atributos da pessoa humana, como direitos de
oposição e, principalmente, de resistência (primeira dimensão); ademais, também se
enquadram na segunda dimensão dos direitos fundamentais, não apenas por estes virem sendo
chamado de direitos sociais, culturais e econômicos, mas tanto porque os direitos culturais em
si representam, de certo modo, uma ordem de valores, exigindo prestações – materiais ou
normativas – do próprio Estado, numa perspectiva de tratamento isonômico entre culturas;
igualmente, por serem dotados de alto teor de humanismo e universalidade, têm por
destinatário o gênero humano em si, antes do indivíduo, de uma coletividade ou mesmo de
qualquer Estado, e por isso os direitos culturais são alvos de constante proteção internacional,
na busca de um solidário desenvolvimento social (terceira dimensão); além disso, não se
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poderia negar a afinidade entre esses direitos e valores como o pluralismo e a própria
democracia, que exigem a universalização da comunicação e do diálogo político intercultural
(quarta dimensão); e, por fim, tampouco se poderia afastá-los da conclusão (axio)lógica de
que os direitos culturais hão de servir como base de sustentação para uma convivência
pacífica, calcada no respeito e na garantia de integridade à espécie humana, numa “alforria
espiritual, moral e social dos povos, das civilizações e das culturas”, que “se abraça com a
ideia de concórdia”, anunciando, pois, a convivência harmônica e pacífica, componente do
direito fundamental à paz (quinta dimensão).
Nesse sentido, então, pode-se verificar que, não apenas teoricamente, mas no próprio
ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, os direitos culturais podem ser entendidos
como verdadeiros direitos fundamentais, por conta de disposições da Constituição de 1988.
Primeiramente, pelo fato de qualquer cidadão ser parte legítima para propor ação
popular, com intuito de combater ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural, sendo isentado,
inclusive, de custas processuais (art. 5°, LXXIII), facultas agendi que constitui inegável
direito subjetivo de proteção em face até mesmo do Estado (primeira dimensão); também
sendo certo que a obrigação constitucional de que o Estado brasileiro garanta a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando
a valorização e a difusão das manifestações culturais (art. 215, caput), bem como de que
institua leis que fixem datas comemorativas (art. 215, § 2°) e estabeleçam planos
orçamentários plurianuais referentes à cultura (art. 215, § 3°), revela, então, o direito a
prestações estatais materiais e normativas, respectivamente, apontando o assento dos direitos
culturais na segunda dimensão de direitos fundamentais, que revelam ainda sua inclinação ao
preceito da igualdade, quando o texto magno estabelece a obrigação de que o Estado deve
prestar proteção às manifestações das culturas “populares, indígenas e afro-brasileiras e das de
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional” (art. 215, § 1°); ademais, na
mesma situação em que se encontram outros bens jurídicos de relevância para o
desenvolvimento social, como o meio ambiente, cuja posição jurídica revela um direito
fundamental de proteção multilateral (art. 225), também a Constituição invoca o amparo
extraestatal para agasalhar o patrimônio cultural, que deve ser não apenas protegido, mas
também promovido com a ajuda da própria comunidade (art. 216, § 1°), não obstante ainda o
Estado ser obrigado a instituir lei que incentive a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais (art. 216, § 3°), encaixado na importância da diversidade cultural para o
desenvolvimento de todos10 (terceira dimensão); além disso, na Constituição também se
encontram, no âmbito dos direitos culturais, os valores do pluralismo e da democracia (quarta
dimensão), por exemplo, ao determinar que o Plano Nacional de Cultura, a ser instituído por
lei, deve conduzir, dentre outras finalidades, à “democratização do acesso aos bens de
cultura” e à “valorização da diversidade étnica e regional”, conforme reza o art. 215, § 3°, IV
e V; e, por fim, igualmente não se pode negar que todas essas dimensões constituem
pressupostos para a consolidação do direito à livre vivência e à convivência pacífica,
consoante os princípios constitucionais da autodeterminação dos povos e da não-intervenção,
que regem as relações internacionais da própria República brasileira (art. 4°, III e IV), aos
quais se pode relacionar o respeito à diversidade cultural, como uma extensão de tais
preceitos, que, no todo, conduzem, inegavelmente, à conclamação em defesa da paz (quinta
dimensão), valor que, ao orientar o comportamento do Estado brasileiro com países, nações e
sujeitos no exterior (art. 4°, VI), mais ainda deve vincular a sua atuação interna com os
cidadãos.
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Percebe-se, portanto, que não se pode negar, no atual estágio constitucional brasileiro, o
status de fundamentalidade aos direitos culturais, cujos principais enunciados – no que
concerne o objeto deste trabalho – são assim dispostos pelo texto magno:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
§ 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para
os diferentes segmentos étnicos nacionais.
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando
ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que
conduzem à: I – defesa e valorização do 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.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar,
fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras,
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 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.
§ 4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 5º. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências
históricas dos antigos quilombos.

E, analisando os dispositivos, Humberto Cunha (2004, p. 66) reconhece em tais normas
verdadeiros princípios, a guiar a atuação do Estado nesta seara, dos quais se podem destacar,
segundo o autor, os princípios do pluralismo cultural; da participação popular na concepção e
gestão de políticas culturais; da atuação do Estado como suporte logístico; do respeito à
memória coletiva; da universalidade.
Dos citados, destacam-se, para o presente trabalho, os princípios de pluralismo cultural,
de participação popular, de respeito à memória e de universalidade, tendo-se em vista o
estudo sobre o Estado Democrático de Direito, plural e participativo por natureza. O teor de
tais princípios, ademais, encontra respaldo na realidade sociocultural da população brasileira,
que, ao longo dos séculos, vivenciou e ainda vivencia distintos costumes, valores, crenças e
vezos, ao longo do território nacional, implicando em inúmeras e variegadas realidades
culturais no país.

E toda essa sucinta exposição revela que o processo constituinte brasileiro, no que diz
respeito aos direitos culturais, avançou na mesma tendência do que se verificou nos recentes
processos constituintes da região, conforme acima anunciado.
Afinal, valores como pluralismo e diversidade cultural, inerentes a esse novo contexto
constitucional latino-americano, são igualmente verificados e respaldados pela própria
Constituição brasileira, que também rompeu paradigmas, em nossa tradição jurídica,
especificamente no que tange o respeito à identidade de culturas “minoritárias” e
historicamente desprezadas, como no caso dos povos indígenas:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.

E, nesse sentido, a Constituição avança para que a diversidade cultural ajude a construir
uma identidade brasileira, o que deve alastrar-se, num processo dialógico de construção do
Direito e tomada de decisões políticas, “para que se possa garantir a efetiva participação dos
grupos culturais nos rumos do Direito e do Estado, uma vez que estes mesmos grupos e
culturas são elementos constitutivos do próprio Estado” (FELISBERTO, 2012, p. 153). Desse
modo,
O reconhecimento da diversidade, portanto, que marca as tendências contemporâneas
do constitucionalismo latino-americano, também se verifica no sistema constitucional
brasileiro, que, embora não tenha enraizado esse princípio em outros pontos fulcrais do
ordenamento jurídico – diferentemente do que ocorreu com as Constituições de Bolívia e
Equador –, aponta grande avanço na temática dos direitos culturais.
Conclusões
Como se pôde verificar, as tendências contemporâneas do constitucionalismo latinoamericano apontam um inegável avanço na proteção e promoção da diversidade cultural no
continente, numa tentativa de emancipação de valores sociais e padrões políticos
“importados” da Europa desde o início da colonização da região. E o reconhecimento da
autonomia cultural das diversas populações historicamente assentadas no continente é, por
certo, um grande avanço na temática dos direitos culturais.
A Constituição brasileira de 1988, nesse contexto, também modificou aspectos jurídicopolíticos do Estado brasileiro, revelando a mudança de paradigma na história da democracia
no país, em favor das minorias culturais – como, dentre outros, os movimentos indígenas e de
afrodescendência – que foram ofuscadas ao longo do tempo pela imposição de conceitos
colonizadores ainda hoje presente na sociedade brasileira.
Como exemplo disso, o direito de ter acesso e proteção às manifestações culturais
populares foi positivado na Constituição de 1988, gerando obrigações para o Estado
brasileiro, no sentido de incentivá-las e de tutelar os bens e valores culturais, em atenção à
diversidade social e à participação das minorias culturais. Assim, conforme verificado neste
trabalho, as tendências contemporâneas do constitucionalismo latino-americano têm
anunciado verdadeiras mudanças na realidade sociopolítica do continente, primando,
sobretudo, pela ideia de pluralismo, valor inerente aos anseios democráticos das populações
locais.
E, nesse contexto, esse novo constitucionalismo parece abrir espaço, como nunca antes
visto no continente, para a proteção e promoção dos direito culturais, em todas as suas

extensões, numa nova perspectiva de democratizar o acesso à memória cultural e à identidade
cultural de cada população. Afinal, se toda construção democrática perpassa o caminho do
reconhecimento da diversidade cultural (FELISBERTO, 2012, p. 155), o pluralismo que tem
caracterizado as tendências contemporâneas desse constitucionalismo é a maior expressão da
democratização dos direitos culturais.
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