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RESUMO

A cultura é um bem de interesse de toda a coletividade; não apenas, um bem de determinado grupo ou de um grupo determinável. Na carência 
de um meio ambiente cultural em equilíbrio, padecerá a dignidade humana e, por consequência, não se poderá usufruir de dignidade cultural. 
Desse modo, a incorporação dos direitos culturais aos direitos fundamentais tem seus pilares na tríade de importância política, social e científica. 
A inclusão desses direitos dentro os direitos fundamentais implica inseri-los na categoria mais alta de garantias de que se pode usufruir como um 
direito subjetivo. Por ter status de direitos fundamentais, sua eficácia deve ser considerada imediata, recebendo a atenção merecida através de 
garantias que possam assegurar a efetividade dos direitos que protegem, resguardando-os de ações danosas ou omissões à sua efetivação. Os 
direitos culturais estiveram sempre presentes em todas as dimensões dos direitos fundamentais. A Constituinte de 1988 assegurou os direitos 
culturais e o reconheceu como um ramo autônomo do Direito, indo além das noções de preservação da cultura e de garantia da diversidade 
cultural de um povo, abrindo espaço para uma análise jurídica, política, filosófica, social e econômica da cultural. Acredita-se que nos direitos 
culturais está a síntese de estudos sobre a cultura e sua relação jurídica, o que pode representar uma maior eficiência a proteção do patrimônio 
cultural. Nessa pesquisa analisa-se o patrimônio cultural imaterial e seu lugar de estudo no universo jurídico, evidenciando que os Direitos 
Culturais representam a síntese de estudos jurídicos sobre a cultura, e versam sobre fluxos de saberes, arte e memória coletiva. Compreende-se 
que na prática, os Direitos Culturais equivalem-se ao Direito da Cultura, terminologia utilizada em países como França e Portugal. Assim, 
analisam-se os Direitos Culturais como direitos fundamentais, apresentado as garantias que o caracterizam como direitos fundamentais e sua 
eficácia. A cultura imaterial possui dimensão e status de portador de referência à ação, memória e identidade das diversas culturas e grupos que 
formam a múltipla sociedade brasileira. Sua natureza imaterial é viva e dinâmica, por isso, deve ser compreendida por uma ótica multifocal e 
protegida por regime jurídico diferenciado, exigindo maior atuação administrativa. Para que o objetivo fosse atingido utilizou-se como 
metodologia a análise do regime jurídico e a leitura de textos, que pudessem oferecer diferentes nuances para o enfoque, importantes para 
compreensão da situação jurídico-social delimitada por esta comunicação, com o intuito de investigar em que medida o Direito pode oferecer 
respostas a esse impasse de proteção ambiental e cultural. Que reflete e é reflexo de dilemas civilizatórios contemporâneos. Assim, buscou-se 
entender a relação que há nas normas jurídicas acerca dos direitos fundamentais dos cidadãos e a proteção dos direitos culturais imateriais, 
especificamente, em relação aos povos indígenas enquanto virtualidade e realidade. Conclui-se que um bem intangível com vistas a ser 
protegido, não pode ser analisado por uma ótica minimalista e reducionista de interpretação e aplicação da legislação.
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