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RESUMO 

As mudanças que constantemente ocorrem nas sociedades frente ao processo de globalização, e a 

diversidade de cultura que passam a dialogar neste cenário, levou a sociedade internacional, através de 

organizações internacionais (ONU, Unesco etc.), a reconhecer a identidade cultural como um direito humano. 

Na dimensão antropológica do conceito, cultura é um atributo personalíssimo do homem, importante para sua 

formação como pessoa humana, porém, a ideia de cultura também constitui a identidade de uma determinada 

ordem social. Neste sentido questiona-se a quem cabe a titularidade deste direito. Ou seja, a quem compete 

o exercício desse direito à identidade cultural? Ao indivíduo ou à sociedade a qual se relaciona? Ao se valer 

de raciocínio dedutivo, partindo da análise dos tratados internacionais voltados à promoção e proteção dos 

direitos humanos à identidade cultural, por meio da pesquisa bibliográfica e documental, buscar-se-á 

determinar quem é o titular desse direito e quais os efeitos dessa atribuição no mundo atual. 

PALAVRAS CHAVE: Direitos coletivos; Direitos individuais Identidade Cultural; Tratados 

Internacionais. 

1 – INTRODUÇÃO 

A análise acerca de quem cabe a titularidade do exercício do Direito Humano frente 

a diversidade cultural requer, preliminarmente, o enfoque da concepção contemporânea de 

valores culturais e o modo como dialoga com os direitos humanos. Será assim, analisado 

o sistema internacional de proteção das práticas culturais, avaliando particularmente, a 

forma pela qual introduz o valor desses direitos. 

Como realça Norberto Bobbio (1988), os direitos humanos não nascem todos de uma 

vez, nem de uma vez por todas, e sim são frutos de uma construção histórica social, 

baseada principalmente pela identidade cultural dos povos. Cada sociedade, nos diversos 

momentos históricos, apresenta formas peculiares de demonstrá-los. Devido ao processo 

de globalização, as nações passam a dialogar visando a proteção e efetividade desses 

direitos. 
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Adiante, a proteção e a evolução efetiva da cultura como direito, com as convenções 

e os tratados internacionais, são adotadas como instrumento legislativo inseridos nas 

sociedades internacionais, e exprimem a vontade do Estado bem como a obrigatoriedade 

que a norma irá carregar, onde são determinados direitos aos seus próprios cidadãos, sob 

pena de responsabilidade internacional. 

 Destarte, a identidade cultural bem como os direitos humanos são temas frequentes 

na contemporaneidade. Já os debates acerca sobre a quem compete o direito desse 

exercício em um âmbito social e individual ainda trazem antinomias, onde de um lado é 

entendido que a cultura é um “conjunto de traços materiais e espirituais, intelectuais e 

afetivos que distinguem e caracterizam uma sociedade” (Unesco), já outros defendem que 

cultura é um atributo personalíssimo do homem, importante para sua formação como 

pessoa humana. 

2- MATÉRIAS E MÉTODOS 

A pesquisa vale-se do raciocínio dedutivo, partindo da análise dos tratados 

internacionais voltados à promoção e proteção dos direitos humanos à identidade cultural, 

por meio da pesquisa bibliográfica e documental, buscar-se-á determinar quem é o titular 

desse direito e quais os efeitos dessa atribuição no mundo atual.  

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O presente trabalho busca apontar a quem compete o exercício do direito à 

identidade cultural, reconhecido como um direito humano por tratados internacionais. Para 

tanto, analisar-se-á os seguintes aspectos que servirão de norte para o resultado esperado. 

 Analisar o significado de ‘cultura’, a fim de demonstrar sua importância para o 

reconhecimento e identidade do ser como pessoa humana, além de determinar como essa 

cultura é determinante para a formação da identidade de pessoas ligadas por uma relação 

jurídica base entre si, a sociedade de fato. 

 Nesse sentido, sob a inspiração do valor da identidade cultural, os tratados de direito 

internacional bem como as organizações internacionais servirão como bússola a orientar o 

modo de interação entre as esferas internacional, regional e nacional, no que tange à 

proteção dos direitos humanos em um âmbito cultural. 

4- CONSDIDERAÇÕES PARCIAIS 
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O reconhecimento do direito à identidade cultural é substancialmente novo no 

contexto do constitucionalismo moderno, uma vez que as mudanças que constantemente 

ocorrem nas sociedades frente ao processo de globalização, e a diversidade de cultura que 

passa a dialogar neste cenário, levou a sociedade internacional, através de organizações 

internacionais a reconhecer a identidade cultural como um direito humano. 

 Assim sendo, ainda que a ideia da identidade cultural consiste em um tema 

frequentemente debatido no âmbito dos direitos humanos ou fundamentais, não há um 

debate tão frequente quanto a sua titularidade causando dúvida ao definir se se trata de um 

direito individual ou coletivo. 
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