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Simpósio: 31 - CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA: HISTÓRIA E 
PERSPECTIVAS DA AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NAS CONSTITUIÇÕES 
 
RESUMO:  O longo artigo 26 da Constituição Federal de 1988, define o que é patrimônio 
cultural e indica a obrigatoriedade do Estado em cuidar desse direito, considerado um Direito 
Fundamental. Tidos como importantes na preservação da memória dos feitos humanos, são 
referências para a identidade planetária, contribuem para reforçar a ideia de igualdade, em 
relação aos notáveis feitos humanos, nas mais variadas regiões geográficas. Reforçam ainda o 
sentimento de pertencimento do cidadão em relação à pátria mãe e ao cuidado dos cidadãos 
com a cidade onde vivem seus cotidianos. Declarados pela ONU, em 1948, juntamente com os 
demais direitos que dão dignidade à vida humana, são conceituados como o legado que 
recebemos do passado, vivenciamos no presente e transmitimos às futuras gerações, como 
identidades da civilização. Definidos e valorizados pelas leis nacionais e internacionais, geridos 
por uma série de órgãos especializados e fiscalizadores, ainda assim não é dado à esse conjunto 
de direitos a importância devida, particularmente no Brasil, onde há uma associação entre o 
antigo e a ausência de desenvolvimento. Há uma euforia pelo novo, dito moderno ou 
contemporâneo, na busca de uma atualização constante pelo que supostamente nos colocaria no 
patamar dos Estados dominantes e colonizadores do passado. Nossa hipótese é a de que, nas 
regiões colonizadas, há um apagamento do patrimônio nacional em detrimento da admiração 
pelo patrimônio dos países dominadores. Seria, o desprezo por direitos fundamentais tão 
importantes, uma herança de um passado colonial que constitui um sujeito sujeitado pela 
herança de um passado do qual não nos orgulhamos?  Ou, pelo contrário, a falta de cuidado 
com o patrimônio histórico e cultural, estaria na ação dos governantes de um Estado, que não 
entende, não investe e não preserva sua história e memória? Como isso atinge a posição de 
nosso judiciário?  Pode o governante desprezar o cuidado com um direito que se equipara à 
dignidade humana? Nossa pesquisa aborda um caso específico de sentença jurídica favorável à 
iniciativa privada, de posse, por usucapião de patrimônio público histórico. 
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