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Objetivos

• Contextualizar historicamente a questão da 
diversidade cultural e da Convenção da UNESCO no 
universo mais amplo do “campo problemático” da 
cultura na sua dimensão internacional;

• Apresentar de modo sucinto os órgãos e mecanismos• Apresentar de modo sucinto os órgãos e mecanismos
de implementação da Convenção e o trabalho
realizado até o presente;

• Refletir sobre alguns desafios que se apresentam
hoje para a implementação da Convenção, levando
em conta os desdobramentos recentes do 
tratamento da cultura na esfera internacional.



O “campo problemático” da cultura

• Noção de “campo problemático”

� Como se formam historicamente conjuntos de práticas, 
saberes, discursos e modos de subjetivação que buscam
responder a questões colocadas em contextos
determinados.determinados.

� O objeto de um campo problemático não preexiste à sua
formação.

� Importa menos definir o que “é” o objeto do que “como” 
ele se forma (a que problemas ele busca responder e que
novos problemas ele coloca) e que consequências essa
formação traz para as práticas sociais.



O “campo problemático” da cultura

• Ele se constitui em um espaço “delimitado” por
dois pólos:

�A “concepção antropológica”: a cultura como
sistema material e imaterial de significados quesistema material e imaterial de significados que
organizam as práticas sociais

�A “concepção sociológica”: a cultura como um 
“setor” determinado da vida social (artes e 
rituais)



O “campo problemático” da cultura

• Na esfera internacional, a cultura se apresenta
em três dimensões:

�A cultura como ferramenta�A cultura como ferramenta

�A cultura como tema

�A cultura como categoria



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

1967 – A UNESCO adota um programa de trabalho
que tem como objeto o estudo das políticas
culturais

�DG da UNESCO é um francês – René Maheu

Contexto de questionamento dos efeitos da �Contexto de questionamento dos efeitos da 
cultura de massa sobre a “Cultura”

�Consolidação da noção de que os direitos
culturais são direitos humanos (1966 – Pacto
Internacional sobre os direitos econômicos, 
sociais e culturais)



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

1970 – Conferência Internacional sobre os
Aspectos Institucionais, Administrativos e 
Financeiros das Políticas Culturais (Veneza)

�Primeira reunião intergovernamental de 
âmbito mundial que tem como objeto as 
políticas culturais



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

Quais as questões centrais discutidas em Veneza?

� Como as políticas culturais podem garantir a participação
dos indivíduos na vida cultural (ampliar o acesso aos
“produtos da cultura”/democratização cultural)

� Como as políticas culturais podem garantir a sobrevivência
da “alta cultura” num ambiente de massificação industrial

A ênfase nesse momento é na proteção e promoção de uma
cultura “humanista”, que exprime na diversidade de suas
manifestações a riqueza de um patrimônio comum.



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

A Conferência desencadeia um processo de 
conferências regionais que se estenderá por
toda a década de 1970:

�Helsinki (1972)�Helsinki (1972)

�Yogyakarta (1973)

�Accra (1975)

�Bogotá (1978)

�Bagdad (1981) 



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

1982 – Conferência Mundial sobre Políticas
Culturais – MONDIACULT (México)
• Sistematiza e consolida os temas centrais que irão

compor a agenda internacional da cultura:
�Ampliação do conceito de cultura�Ampliação do conceito de cultura
�Vinculação entre cultura e identidade
�Afirmação da dimensão cultural do 

desenvolvimento
�Transversalidade das políticas culturais
�Proteção de valores e culturas tradicionais



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

“A cultura pode agora ser considerada como o conjnto total dos 
distintos traços espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que
caracterizam uma sociedade ou grupo social. Ela inclui não apenas as 
artes e as letras, mas também modos de vida, os direitos fundamentais
do ser humano, sistemas de valores, tradições e crenças;
É a cultura que dá ao homem a habilidade de refletir sobre si mesmo. 
É a  cultura que nos faz especificamente humanos, seres racionais, É a  cultura que nos faz especificamente humanos, seres racionais, 
dotados de julgamento crítico e um sentido de comprometimento
moral, É por meio da cultura que discernimos valores e fazemos
escolhas. É por meio da cultura que o homem se expressa, se torna
consciente de si mesmo, reconhece sua incompletude, questiona suas
próprias realizações, busca incansavelmente novos sentidos e cria
trabalhos por meio dos quais transcende suas limitações.”
Declaração da Cidade do México



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

A Mondiacult abre uma espécie de “idade do 
ouro” da cultura na agenda internacional, que
ocorrerá sob o signo da vinculação entre cultura
e desenvolvimento ou do “desenvolvimento
cultural”cultural”

Em 1986, a Assembléia Geral da ONU proclama
a Década Mundial para o Desenvolvimento
Cultural (1988-1997)



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

Objetivos da Década:

�Reconhecer a dimensão cultural do 
desenvolvimentodesenvolvimento

�Afirmar e enriquecer as identidades culturais

�Ampliar a participação na cultura

�Promover a cooperação cultural internacional



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

Em 1991, ainda no âmbito da Década, a Assembléia Geral
da Onu aprova a criação da Comissão Mundial sobre
Cultura e Desenvolvimento, presidida por Javier Perez de 
Cuellar e que teve a participação de Celso Furtado.

Em 1995, a Comissão completa a elaboração do seuEm 1995, a Comissão completa a elaboração do seu
relatório, intitulado “Nossa Diversidade Criativa”, que será
publicado em 1996.

Por recomendação do relatório, realiza-se em 1998, em
Estocolmo, a Conferência Intergovernamental sobre as 
Políticas Culturais para o Desenvolvimento.



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

Três elementos podem ser destacados nesse
período:

�Variação semântica entre “desenvolvimento
cultural” e “cultura e desenvolvimento”

�Variação semântica entre “desenvolvimento
cultural” e “cultura e desenvolvimento”

�Aprofundamento da noção de dimensão cultural 
do desenvolvimento (dupla articulação)

�Multiplicação de foros e organismos que incluem
temas relacionados com a cultura em sua agenda



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

Após Estocolmo, a vinculação entre cultura e 
desenvolvimento perde espaço como tema
central da agenda internacional da cultura, em
detrimento de duas “novas” questões:detrimento de duas “novas” questões:

�Diversidade cultural

�Diálogo intercultural



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

• Diversidade cultural

�Retoma, em outro contexto, a vinculação
entre cultura e identidadeentre cultura e identidade

�Desenvolve-se a partir da ampliação da noção
de “exceção cultural”, levantada no âmbito
das negociações de liberalização comercial
(Rodada Uruguai do GATT)



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

• Diversidade cultural

A nocão de diversidade cultural dá um sentido
“positivo” à ideia de exceção cultural (no mesmo“positivo” à ideia de exceção cultural (no mesmo
espírito com que o conceito de desenvolvimento
sustentável contribui “positivamente” para a 
agenda da preservação ambiental)



Breve e resumida história do “campo 
problemático” da cultura da esfera internacional

• Diversidade cultural

• Mobilização de redes intergovernamentais e transnacionais
(Ministros da Cultura e sociedade civil)

• Adoção da Declaração Mundial sobre Diversidade Cultural 
(2001)(2001)

• Adoção da Convenção sobre a Proteção e Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais (2005)

• Entrada em vigor da Convenção (2007)
• Publicação do Relatório Mundial da UNESCO “Investindo na

Diversidade Cultural e no Diálogo entre as Culturas” (2009)



A implementação da Convenção

• A Convenção conta hoje com 124 Estados
Parte e um organismo regional (União
Européia)

• Conta com dois órgãos:• Conta com dois órgãos:

�Conferência das Partes

�Comitê Intergovernamental



A implementação da Convenção

• Conferência das Partes:

�Reúne todos os Estados Parte
�Sessões bienais
�Três sessões já foram realizadas (2007, 2009, �Três sessões já foram realizadas (2007, 2009, 

2011)
�Define as grandes linhas para a implementação

da Convenção e define tarefas a serem cumpridas
pelo Comitê Intergovernamental e pelo
Secretariado da Convenção (UNESCO)



A implementação da Convenção

• Comitê Intergovernamental

�Reúne 24 Estados Parte, eleitos para mandatos
de 4 anos (Brasil está hoje no Comitê)de 4 anos (Brasil está hoje no Comitê)

�Se reúne anualmente

� Já foram realizadas 5 sessões ordinárias e duas
extraordinárias

�A sexta sessão ordinária acontecerá em
dezembro



A implementação da Convenção

• “Primeira fase” de implementação:

• Elaboração de diretrizes operacionais dos artigos 7 a 19 
(com exceção do 12)

• Elaboração das diretrizes operacionais para o Fundo da • Elaboração das diretrizes operacionais para o Fundo da 
Diversidade Cultural. 

• Exame e aprovação de projetos a serem financiados
pelo Fundo (48 projetos em dois anos – US$ 2,8 
milhões)

• Discussão de estratégias para divulgar e promover a 
Convenção.



A implementação da Convenção

• Etapas em andamento: nova fase de 
implementação?

• Troca de informações (Artigo 9): apresentação• Troca de informações (Artigo 9): apresentação
e discussão dos primeiros relatórios
quadrienais)

• Implementação do Artigo 21



A implementação da Convenção

“Artigo 21 – Consulta e Coordenação
Internacional

As Partes comprometem-se a promover osAs Partes comprometem-se a promover os
objetivos e princípios da presente Convenção
em outros foros internacionais. Para esse fim, as 
Partes deverão consultar-se, quando
conveniente, tendo em mente os mencionados
objetivos e princípios.”



Desafios e reflexões finais

• Diretora-Geral da UNESCO, em seu relatório ao
Comitê Executivo da UNESCO (setembro de 
2012):

“ A Convenção de 2005 entrou em uma nova fase“ A Convenção de 2005 entrou em uma nova fase
de implementação, e o maior desafio que emergiu
é a falta de capacidades operacionais no nível
nacional, em particular nos países em
desenvolvimento, impedindo algumas Partes de 
benefiar-se completamente da Convenção.”



Desafios e reflexões finais

• A questão da capacitação é realmente
importante e demanda programas de 
cooperação internacional, mas ela se insere
num contexto mais amplo de desafios a seremnum contexto mais amplo de desafios a serem
enfrentados para a plena implementação da 
Convenção:

1) Universalização

2) Financiamento



Desafios e reflexões finais

3) O processo interno da Convenção:

� Risco de burocratização das reuniões e dos 
procedimentos

� Relatórios nacionais – Oportunidade para identificar as � Relatórios nacionais – Oportunidade para identificar as 
reais dificuldades de implementação na esfera
nacional, para desenvolver programas de cooperação e 
apoio para superar essas dificuldades (definição de 
prioridades, intercâmbio de boas práticas, 
desenvolvimento de legislações modelo…)

� Artigo 21



Desafios e reflexões finais

4) A Convenção e a agenda contemporânea da 
cultura

Espaço do tema da diversidade cultural naEspaço do tema da diversidade cultural na
agenda

Novos temas e foros: cultura e desenvolvimento, 
economia criativa, direitos culturais, diálogo
intercultural



Desafios e reflexões finais

4) A Convenção e a agenda contemporânea da 
cultura

Necessidade de “reposicionar” a diversidadeNecessidade de “reposicionar” a diversidade
cultural nessa agenda

Necessidade de “reposicionar” a cultura na
agenda internacional – Cultura e 
desenvolvimento



Desafios e reflexões finais

Questões em aberto:

�Tensão entre universalidade e singularidade

�Tratamento das assimetrias na produção e �Tratamento das assimetrias na produção e 
circulação das práticas e expressões culturais –
Construção de um modelo que possibilite a 
convivência entre formatos distintos de criação, 
produção e circulação (sob o risco de submeter
todas as práticas culturais a uma lógica de 
mercado)



Desafios e reflexões finais

Questões em aberto:

�A questão do acesso: a quem se dirigem as 
políticas culturais?políticas culturais?

�Tensão entre a transversalidade da cultura e a 
especificidade necessária das políticas
culturais “strictu sensu”



Desafios e reflexões finais

Caminhos possíveis?

� Desenvolvimento de ferramentas e conceitos capazes de sustentar
um discurso consistente que garanta o lugar das políticas culturais
no universo mais amplo das políticas públicas

� Estabelecimento de “diálogo” entre a Convenção e outros 
programas desenvolvidos pela UNESCO, assim como com 

� Estabelecimento de “diálogo” entre a Convenção e outros 
programas desenvolvidos pela UNESCO, assim como com 
programas e iniciativas empreendidas em outros foros
internacionais.

� Ampliação da discussão sobre cultura em foros não exclusivamente
culturais – introdução mais consistente da cultura nas agendas 
nacionais e internacionais

� Mobilização, fortalecimento e criação de redes transnacionais e 
transetoriais entre todos os “aliados” em potencial para a 
construção de uma plataforma mínima de ação conjunta.
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