
1 

 

 
 

 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS 

PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CULTURA E SOCIEDADE 
 

 

 

 

 

 

O PARADOXO DA DIVERSIDADE: 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL NA AGENDA 

INTERNACIONAL E TRADUÇÃO EM POLITICAS CULTURAIS NACIONAIS  

(O CASO BRASIL E FRANÇA) 

 

 

 

 

por 

 

 

 

 

GIULIANA D’EL REI DE SÁ KAUARK 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. JOSÉ MÁRCIO BARROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR,  

2017 

 



2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS 

PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CULTURA E SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PARADOXO DA DIVERSIDADE: 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL NA AGENDA 

INTERNACIONAL E TRADUÇÃO EM POLITICAS CULTURAIS NACIONAIS  

(O CASO BRASIL E FRANÇA) 

 

 

 

 

por 

 

 

 

GIULIANA D’EL REI DE SÁ KAUARK 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. JOSÉ MÁRCIO BARROS 

 

 
 

 

 

Tese apresentada ao Programa 

Multidisciplinar de Pós-Graduação em 

Cultura e Sociedade do Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências como parte 

dos requisitos para obtenção do grau de 

Doutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2017 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAUARK, Giuliana. 

O Paradoxo da Diversidade: Institucionalização da diversidade 

cultural na agenda internacional e tradução em políticas culturais 

nacionais (o caso Brasil e França). / Giuliana Kauark – Salvador: 

2017. 

p.309 

Orientador: José Márcio Barros 

Tese de (Doutorado - Programa Multidisciplinar de Pós-

Graduação em Cultura e Sociedade) – Universidade Federal da 

Bahia, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor 

Milton Santos, 2017. 

1. Diversidade cultural. 2. Política cultural. 3. UNESCO. 4. Brasil. 

5. França. I. Barros, José Márcio. II. Título. 



4 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

Giuliana Kauark 

O Paradoxo da Diversidade: 

Institucionalização da diversidade cultural na agenda internacional e tradução 

em políticas culturais nacionais (o caso Brasil e França) 

 

Tese apresentada como requisito para obtenção do grau de Doutora em Cultura e 

Sociedade, Universidade Federal da Bahia, aprovada em 27 de junho de 2017 pela 

seguinte banca examinadora: 

 

José Márcio Pinto de Moura Barros – Orientador ____________________________ 

Doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro  

Universidade Federal da Bahia 

 

Antonio Albino Canelas Rubim ___________________________________________ 

Doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo 

Universidade Federal da Bahia 

  

Elsa Sousa Kraychete _________________________________________________ 

Doutora em administração pela Universidade Federal da Bahia 

Universidade Federal da Bahia 

 

Gisele Marchiori Nussbaumer ___________________________________________ 

Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da 

Bahia 

Universidade Federal da Bahia 

 

Lilian Richieri Hanania _________________________________________________ 

Doutora em Direito Internacional pela Universidade Paris 1 – Panthéon-Sorbonne 

CUREJ (Centre universitaire rouennais d’études juridiques), Universidade de Rouen, 

França 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus doutores Eliana e Ricardo. 
 

 

 

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Num conjunto de litografias, Pablo Picasso disseca visualmente a imagem de um touro, 

partindo de uma versão realista até atingir sua forma mais simples composta por menos 

de uma dezena de traços, repetindo, repetindo, até ficar diferente, como diz Manoel de 

Barros. A diversidade cultural tem sido meu touro há aproximadamente dez anos. Foi o 

objeto de minha pesquisa no mestrado, o tema que viabilizou minha associação ao 

Observatório da Diversidade Cultural e ao Fórum Mundial U40, a questão que venho 

tratando em diferentes projetos. O doutorado é mais um momento deste processo, seu 

resultado mais recente, não sei se o último. Dele participou, direta e indiretamente, 

muita gente a quem devo meu eterno agradecimento. 

 

Primeiro, agradeço ao orientador e professor José Márcio Barros, um dos principais 

nomes da diversidade cultural no Brasil e parceiro de longa data em várias iniciativas. 

Sua maneira de orientar é particularmente interessante, pois suas instruções acerca do 

trabalho sempre eram dadas de modo a instigar, a despertar a pesquisa e levar a perceber 

que ela já ocorria quando eu ainda a considerava incerta. Isso tornava o processo ainda 

mais desafiador, pois outro resultado dele era minha própria constituição enquanto 

pesquisadora.  

 

Agradeço também ao Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e 

Sociedade da UFBA e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) pelas bolsas concedidas durante o doutorado (no Brasil e no exterior, PDSE), 

fundamentais no apoio à pesquisa acadêmica. 

 

À banca também gostaria de agradecer imensamente. O professor Albino Rubim é uma 

grande referência nos estudos sobre cultura e sobre políticas culturais, com quem tive a 

oportunidade de iniciar este trabalho, ainda no mestrado, e também contar no processo 

de aprimoramento do projeto de pesquisa, durante a etapa da qualificação. A professora 

Elsa Kraychete, do campo das relações internacionais, foi fundamental na qualificação, 

incitando leituras que viabilizassem uma análise geopolítica do tema e que 

contribuíssem para formação de uma olhar não ingênuo frente às organizações e suas 

agendas. A professora Gisele Nussbaumer (Gica) é uma pesquisadora e gestora cultural 

por quem tenho profundo respeito e admiração e, pra mim, é uma honra poder contar 



7 

 

com sua atenta e detalhada leitura e análise. A pesquisadora Lillian Hanania com 

certeza é uma das pessoas que mais domina o conteúdo da Convenção, especialmente 

no que se refere às questões comerciais, sendo bastante respeitada no cenário europeu 

pelos seus estudos e atuação na seara do direito internacional. À Lilian, em realidade, 

devo um duplo agradecimento, pois foi também quem me recebeu na França durante o 

sanduiche, contribuindo enormemente no trabalho de campo desenvolvido. É um 

privilégio contar com uma banca multidisciplinar tão potente. 

 

Agradeço ainda aos inúmeros pesquisadores do campo da cultura, pelas constantes 

trocas e colaboração, em especial, aos vinculados ao CULT – Centro de Estudos 

Multidisciplinares em Cultura e ao ODC – Observatório da Diversidade Cultural. 

Ressalto, particularmente, o grupo de pesquisadores vinculados ao projeto de pesquisa 

CULT/ODC “A Convenção da UNESCO e as políticas para a diversidade no espaço 

latino americano”, que contribuíram no aprimoramento da análise empírica acerca dos 

relatórios quadrienais. 

 

Sou grata também a cada um dos entrevistados, tanto do doutorado como do mestrado, 

que dispuseram um espaço na sua agenda para atender às questões de uma pesquisadora 

e tanto contribuíram para formação do olhar aqui apresentado. Agradeço igualmente a 

todos que auxiliaram com a aquisição de documentos e participação em eventos 

relacionados ao meu objeto de estudo, bem como aos que deram suporte técnico à 

pesquisa. 

 

Agradeço aos antigos colegas da SECULT – Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, 

principalmente da DEC – Diretoria de Espaços Culturais; do IHAC – Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências da UFBA e do Projeto PMC – Formação EAD para 

Elaboração de Planos Municipais em Cultura, pela compreensão tanto nos ajustes que 

precisei fazer para conciliar trabalho e vida acadêmica, quanto no meu desligamento 

para seguir caminhos que o doutorado apontava. 

 

Como não podia deixar de faltar, sou carinhosa e eternamente grata aos meus queridos 

amigos, dos que sabem o que faço e acreditam aos que não entendem direito, mas 

confiam, à minha família, em especial, mãe e irmão, mas também pai, avós, tios, primos 

e meios-irmãos, que compõem minha vida e dela participam, física ou espiritualmente. 



8 

 

Finalmente, agradeço ao marido e parceiro do cotidiano, Sérgio Magno, que acompanha 

essa minha trajetória há quase dez anos, e que é amor, empatia, razão e companhia para 

onde vou.  

 

Sou gratidão da cabeça aos pés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O oximoro da diversidade é um emblema 

da contemporaneidade. Cabe ao esforço 

intelectual desvendar sua expressão e suas 

ambiguidades”. 

 (ORTIZ, 2015, p. 35) 



10 

 

 

RESUMO 

 

Na contemporaneidade, a diversidade cultural emerge como conceito jurídico e político 

não isentam de disputas e ambiguidades. Buscando compreender essa problemática, a 

pesquisa desenvolvida visa a analisar o processo de institucionalização da diversidade 

cultural na agenda internacional por meio da aprovação da Convenção de 2005 sobre a 

Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais no âmbito da UNESCO 

e sua tradução em termos de políticas culturais nacionais. Diante dos desafios de 

implementação do supracitado documento, nosso objetivo foi analisar as medidas e 

políticas desenvolvidas pelos Estados Partes, notadamente Brasil e França, a partir de 

análises documental e empírica. Com efeito, nos ativemos às narrativas construídas a 

partir dos relatórios quadrienais apresentados a UNESCO pelos países analisados, bem 

como às entrevistas com gestores e pesquisadores atuantes nos cenários brasileiro e 

francês. A diversidade cultural como oximoro restará, finalmente, evidente ao 

percebermos diferentes interpretações sobre o tema ao mesmo tempo em que assemelha 

o discurso. 

 

Palavras-chave: Diversidade cultural. Política cultural. UNESCO. Brasil. França. 
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 ABSTRACT 

 

In contemporaneity, cultural diversity emerges as a legal and political concept not 

immune from disputes and ambiguities. Considering the complexity of these 

controversies, in this research we shed light on the institutionalization process of the 

cultural diversity on the international agenda through the adoption of the 2005 

UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural. To 

better understand your translation in terms of national cultural policies, we analyze the 

measures and policies developed by two Parties, Brazil and France, from their periodic 

reports. Finally, cultural diversity unfolds as a paradox when we compare different 

interpretations vis-à-vis similar narratives. 

 

Keywords: Cultural diversity. Cultural Policy. UNESCO. Brazil. France. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse em torno da diversidade cultural e, mais especificamente, da Convenção da 

UNESCO de 2005 sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais, nasceu da contínua busca por aprendizagem acerca das políticas culturais, em 

especial, no Brasil contemporâneo. Entre 2007 e 2009 foi desenvolvida uma pesquisa de 

mestrado sobre a atuação do Ministério da Cultura brasileiro no processo de negociação 

voltado à criação e aprovação da referida Convenção e, ao fim dessa investigação, como 

era de se esperar, algumas perguntas surgiram e continuaram a nos instigar: Qual 

impacto de documentos internacionais discutidos numa organização multilateral no 

desenvolvimento de políticas culturais nacionais? Quais especificamente seriam as 

políticas públicas necessárias para proteção e promoção da diversidade das expressões 

culturais? Como este conjunto de políticas, localizadas nas mais diferentes realidades de 

cada Estado Parte, poderia contribuir na resolução dos problemas relacionados à 

diversidade cultural? A presente investigação é fruto de algumas dessas inquietações.  

 

A proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais aparecem como 

questão na agenda mundial, porém, é ainda difusa a compreensão sobre quais são seus 

problemas, bem como quais são as medidas efetivas a serem tomadas para solucioná-

los. O projeto de pesquisa apresentado ao doutorado teve, assim, como objetivo, 

identificar as medidas e políticas desenvolvidas por dois Estados Partes da Convenção 

de 2005 por meio da análise dos relatórios quadrienais apresentados a UNESCO, 

visando compreender quais políticas públicas de cultura são acionadas no tratamento 

desta questão global. Promover tal estudo, após dez anos de aprovado o supracitado 

instrumento, se coaduna com esforços envidados em diferentes países, e na própria 

UNESCO, de avaliar seus impactos e identificar novos desafios. 

 

Nossa hipótese para este trabalho era a de que não seria possível encontrar uma solução 

única em relação ao problema da proteção e promoção da diversidade cultural no 

mundo contemporâneo. Deste modo, o pluralismo seria imperativo tanto da existência 

de diferentes concepções sobre diversidade cultural, como dos resultados que elas 

provocam na sua tradução em políticas. Se a diversidade cultural é um emblema de 
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nossa época, como sinaliza Renato Ortiz (2015) na citação que introduz a presente 

pesquisa, ela não deixa de gerar controvérsias no cenário mundial. 

 

Os países escolhidos para análise foram o Brasil, devido ao interesse em pesquisar sua 

atuação em termos de políticas públicas para a cultura, e a França, reconhecida como 

um dos principais arautos da Convenção de 2005. Devido a esta escolha, a França 

também foi o país de destino do intercâmbio acadêmico realizado pelo período de um 

ano, entre 2015 e 2016. Esta decisão mostrou-se bastante acertada, haja vista a 

UNESCO estar sediada neste país, propiciando a realização de importantes entrevistas e 

a participação em eventos relacionados com o objeto de trabalho. 

 

A pesquisa desenvolvida teve caráter interdisciplinar, envolvendo leituras sobre 

globalização, livre-comércio, direito, geopolítica, política pública, políticas culturais e 

teorias da cultura. Em termos metodológicos, ela se enquadra numa pesquisa ex-post-

facto, cujo dispositivo do fato gerador da pesquisa foi a apresentação dos relatórios 

quadrienais de implementação da Convenção em 2012 e 2016.  

 

A análise documental foi complementada com o trabalho de campo, no qual se somaram 

a observação participante e realização de entrevistas padronizadas e semiestruturadas. 

Neste último quesito, vale ressaltar que buscamos uma diversidade de entrevistados que 

fossem: a) funcionários de ministérios da cultura; b) funcionários de outros ministérios 

envolvidos com a implementação da Convenção; c) funcionários da UNESCO e; d) 

representantes da sociedade civil. A respeito da observação participante, destacamos a 

participação em uma série de eventos acadêmicos e institucionais voltados ao debate da 

Convenção, bem como em importantes reuniões como a nona sessão do Comitê 

Intergovernamental da Convenção da UNESCO (Paris, 2015) e o quatro congresso da 

Federação Internacional das Coalizões pela Diversidade Cultural (Mons/ Bélgica, 

2015). 

 

O resultado deste trabalho está, finalmente, estruturado em quatro capítulos que, por sua 

vez, pressupõem duas partes complementares. Na primeira parte, composta pelos dois 

primeiro capítulos, o enfoque no tratamento da cultura, de maneira geral, e da 

diversidade cultural, de modo particular, refere-se precipuamente à esfera mundial. Já a 

segunda parte, formada pelos dois últimos capítulos, nossa atenção volta-se, 
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sobremaneira, à abordagem no âmbito nacional, tendo como estudo de caso as nações 

supracitadas, Brasil e França. 

 

Destarte, o primeiro capítulo versa sobre a emergência da cultura na agenda 

internacional, inicialmente destacando os diferentes modos de interpretar a cultura para, 

na sequência, observar como ela se manifesta na agenda do organismo multilateral 

responsável pelo tema. Ele também está dividido em duas partes.  

 

Percebemos na primeira parte como, da modernidade à pós-modernidade, nos 

defrontamos com o campo da cultura de diferentes maneiras, interpretando-a também de 

modos diversos. Nesses termos, buscamos ressaltar uma visão dialética da cultura tanto 

como um fator de crescimento econômico, como também um fator de desenvolvimento 

humano. Para tanto, dedicamo-nos a recuperar alguns conceitos modernos de cultura até 

percebermos como ela adquire uma autonomia substantiva e epistemológica. Assim, 

vemos que a centralidade da cultura assenta-se em mudanças paradigmáticas, nas quais 

se destacam os processos de mercantilização da cultura e mundialização da cultura, o 

que, finalmente, lança luz a respeito de sua importância economia global. Outro viés 

que também marca a emergência da cultura no cenário global, afirma, por seu turno, 

compromissos com o pluralismo e interculturalidade. Nesse sentido, observamos que o 

diálogo intercultural pressupõe o reconhecimento da igual dignidade das culturas, 

referindo-se, por sua vez, também à garantia dos direitos culturais. Ao aportar um 

enfoque centrado no ser humano, percebemos como a cultura contribui para ampliar os 

temos do debate sobre desenvolvimento. 

 

A segunda parte deste capítulo trata da cultura na agenda internacional, destacando, por 

óbvio, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), desde seu histórico de criação até a crise que enfrenta nos dias atuais. A 

Organização é apresentada administrativa e orçamentariarmente, mas também por meio 

de sua agenda programática nos mais diversos setores de atuação. Especial atenção é 

dada ao setor da cultura, ressaltando as contribuições tanto reflexivas como normativas 

da UNESCO para este campo e analisando, particularmente, a conformação de sua 

agenda, ao mesmo tempo endógena e exógena.  
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O capítulo seguinte trata da institucionalização da diversidade cultural no plano 

multilateral por meio da aprovação da Convenção da UNESCO de 2005 sobre a 

Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Primeiramente são 

abordados os principais antecedentes deste instrumento e, em seguida, disserta-se acerca 

dos pilares diplomáticos, jurídicos e políticos decorrentes do próprio processo de 

institucionalização. 

 

Portanto, na primeira parte deste capítulo é ressaltada a emergência da diversidade 

cultural como tema de debate no âmbito do livre comércio e, na sequência, no seio da 

UNESCO. Discorremos, assim, a respeito da tese da exceção cultural que propunha 

excetuar os bens e serviços culturais nos acordos multilaterais de comércio (GATT e 

GATS). Estes acordos compõem um complexo arcabouço de regulação econômica 

internacional, instituído após a segunda guerra mundial, no qual o fomento ao livre 

comércio era um dos fundamentos para o estabelecimento de uma economia 

transnacionalizada, global e integrada. Os debates acerca do como tratar bens e serviços 

culturais evidenciam, nitidamente, as posturas dos países frente à produção oriunda 

daquelas indústrias culturais que ganhavam importância econômica, nos quais 

percebemos, em lados opostos, os Estados Unidos e a França.  

 

No âmbito unesciano, a reflexão em torno da diversidade cultural caminhava no sentido 

de identificar e afirmar a importância da cultura para o desenvolvimento humano e 

sustentável. Inicialmente, aqui, dissertamos a respeito do Relatório Nossa Diversidade 

Criadora, no qual a diversidade cultural surge como princípio de uma ética universal e 

de um modelo de desenvolvimento que se desejava implementar. As formulações deste 

relatório serviram de base doutrinária para a Declaração Universal para a Diversidade 

Cultural. Neste documento a diversidade aparece como patrimônio comum da 

humanidade que deve ser reconhecido e afirmado para o benefício das gerações 

presentes e futuras. 

 

Na sequência, buscando trazer à tona os principais embates, interesses e articulações 

entre países, a segunda parte deste capítulo descreve o processo de negociação do texto, 

a partir das três reuniões intergovernamentais de peritos, promovidas pela própria 

UNESCO entre 2004 e 2005. Destes encontros é interessante observar as discordâncias 

e as formas de participação, especialmente dos Estados Unidos (que voltam a fazer parte 
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da UNESCO após quase vinte anos) e da França. Neste bloco, apresentamos ainda a 

Convenção aprovada, desde seu preâmbulo ao seu derradeiro artigo, a partir de duas 

perspectivas que a percebem como um instrumento normativo e como um instrumento 

político. 

 

Como explanado anteriormente, o terceiro capítulo inaugura a parte voltada ao âmbito 

nacional, bem como os estudos de caso desenvolvidos nesta pesquisa. Ele estrutura-se 

de modo a aludir tanto à conformação das políticas culturais no Brasil e na França, 

como também da compreensão geopolítica de cada um desses países a respeito da 

supracitada Convenção. Ademais, expomos também o tratamento relativo às políticas 

culturais pela própria UNESCO, por meio de sua mais recente publicação voltada a 

repensar as políticas para a diversidade após dez anos de aprovado referido instrumento. 

 

Primeiramente, nos interessa introduzir o tema das políticas culturais a partir de duas 

perspectivas analíticas, quais sejam, como positivação de direitos e como esfera de 

políticas públicas. A partir do estudo acerca dos direitos humanos e dos direitos sociais, 

percebemos que a institucionalização do Estado Democrático de Direito deriva de uma 

radical inversão da relação política entre Estado e cidadãos. Deste modo, a essência dos 

direitos humanos, como o direito a ter direitos, vem a orienta o dever agir do Estado, 

tornando-se elemento indispensável para pensar o papel das políticas públicas. Por 

conseguinte, recuperamos algumas conceituações e correntes desta disciplina que versa 

precipuamente sobre o papel do Estado e suas formas de atuação, as quais serão 

acionadas no momento de análise das medidas e políticas referentes à implementação da 

Convenção pelo Brasil e pela França. Ademais, discorremos ainda na primeira parte 

deste capítulo a respeito da conformação das políticas culturais nos países citados a 

partir de um histórico das principais intervenções no campo da cultura, ressaltando 

também alguns paradigmas fundantes. 

 

Introduzimos a segunda parte deste terceiro capítulo com um enfoque na compreensão 

geopolítica tanto da França como do Brasil em relação à diversidade cultural nos termos 

em que foi instituída na UNESCO. Nesse sentido, investigamos as posturas de ambos os 

países com base num esquema que visa identificar objetivo, estratégia e táticas de cada 

ator, incorporando na análise conceitos como o de soft power, bem como orientações 

acerca da ação externa. Outrossim, nos detemos na mais recente publicação da 
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UNESCO acerca da Convenção de 2005, o relatório mundial Re/Pensar as Políticas 

Culturais, que aponta os domínios a serem examinados no exercício reflexivo sobre a 

aplicação da Convenção. Afinal, percebemos que o agendamento de determinados 

temas, bem como elenco de prioridades se manifesta não somente em foros políticos e 

institucionais de orquestração de consensos, mas também nos interstícios de um 

documento de caráter técnico ou reflexivo. 

 

O quarto e último capítulo discorre especificamente sobre as narrativas do Brasil e da 

França em torno da aplicação de medidas e políticas para a diversidade cultural. Em 

particular, este estudo teve como foco a descrição e análise dos relatórios quadrienais 

apresentados por ambos os países à UNESCO, nos anos de 2012 e 2016. Ademais, a 

partir de um arrazoado conjunto de entrevistas, discorremos ainda a respeito dos 

diferentes modos de interpretar a diversidade cultural. 

 

Apresentamos o que são os relatórios quadrienais periódicos (RQPs) da Convenção 

sobre a diversidade cultural a partir tanto do disposto no próprio instrumento como o 

elaborado pelo Comitê Intergovernamental da Convenção a partir da definição de 

diretrizes operacionais acerca deste tópico e que orientaram, de maneiras distintas, os 

relatórios apresentados em 2012 e, depois, em 2016. Em seguida, sumariamente 

apresentamos as medidas e políticas relatadas pelo Brasil e pela França nos RQPs dos 

dois anos, levando em consideração os blocos temáticos dos relatórios, quais sejam, 

políticas culturais; cooperação internacional; tratamento preferencial; integração da 

cultura nas políticas de desenvolvimento sustentável; temas transversais e prioritários da 

UNESCO. Com efeito, buscamos, a seguir, problematizar as narrativas sobre a 

aplicação da Convenção, primeiro a partir da análise comparativa das medidas e 

políticas indicadas por ambos os países como formas de aplicar e responder aos 

princípios e desafios do supracitado instrumento, e depois a partir da inferência acerca 

das diferentes interpretações da diversidade cultural. 

 

Finalmente, nas conclusões buscamos retomar os paradoxos evidenciados neste estudo 

acerca do desenvolvimento de medidas para proteção e promoção da diversidade das 

expressões culturais. 

 



22 

 

1. EMERGÊNCIA DA CULTURA NA AGENDA INTERNACIONAL 

 
Como relembra a pesquisadora baiana Eneida Leal Cunha, a história de uma palavra ou 

de uma coisa é a história das forças que delas se apoderaram, é a história de suas 

significações ou de suas interpretações. Sendo assim, 

 
a emergência é sempre um lugar de enfrentamento e de afrontamento, 

de embate entre forças dominantes e forças dominadas, e, portanto, não 

pode ser compreendida como o ponto inaugural de alguma coisa nem 

como uma continuidade, mas como efeito de deslocamentos, 

reposicionamentos ou inversões. (CUNHA, 2009, p. 2) 
 

Buscar compreender, portanto, a emergência da cultura na agenda internacional é 

procurar identificar enfrentamentos e afrontamentos, forças dominantes e dominadas, 

deslocamentos, reposicionamentos e inversões em conceitos e fenômenos agregados. 

Contrariamente, é não enraizar-se num ponto exato e inaugural, mas, sim, percebê-la 

como uma narrativa não exaustiva e que não se pretende completamente assertiva. 

 

As concepções em torno do que é cultura podem ser consideradas como um lócus de 

enfrentamentos. Da modernidade à pós-modernidade, nos defrontamos com o campo da 

cultura de diferentes maneiras, interpretando-a também de modos diversos. Se nos é 

impossível afirmar que houve uma evolução do tratamento teórico e substantivo do 

tema, pois retrocessos são recorrentes, podemos dizer que certas concepções foram 

superadas ou, ao menos, contrapostas.  

 

Nos estudos sobre cultura é comum encontrarmos a argumentação de que esta passa a 

ser incluída na pauta internacional devido à dimensão econômica. Neste sentido, fica 

evidente a configuração das forças dominantes e dominadas: de um lado, majors que 

passam a dominar o mercado cultural mundial e governos que pressionam a abertura de 

mercados nacionais para entrada de produtos estrangeiros; de outro, as indústrias 

culturais locais sem condições de concorrer com os produtos de fora e populações sem 

representação de suas identidades e histórias nos produtos culturais consumidos 

massivamente. Se este embate é de crucial importância no agendamento da cultura no 

plano internacional, contudo, faz-se necessário entender que outras dimensões são 

igualmente relevantes, como aquelas que se aliam aos direitos humanos, ao diálogo 

entre povos e ao desenvolvimento sustentável. Utilizando terminologia conhecida em 
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solo brasileiro, porém incomum em outros países, é perceber a cultura nas dimensões 

simbólica e cidadã, além da econômica. 

 

Por óbvio, os afrontamentos levam a certos reposicionamentos das arenas de disputa. 

Aqui sobressai a UNESCO, como órgão internacional responsável pela cultura na seara 

multilateral. Todavia, para que sejam claros os reposicionamentos, faz-se necessário 

identificarmos seu histórico e atualidade em termos institucional, político, financeiro e, 

obviamente, de agenda. 

 

Apesar do tom um tanto subtendido utilizado nesta introdução, esse é o caminho que 

percorremos no presente capítulo. Dedicamos a primeira parte às interpretações sobre 

cultura, com enfoque em dois modos, quais sejam: cultura como fator de crescimento 

econômico e cultura como fator de desenvolvimento humano. Na segunda parte nos 

ativemos ao agendamento da cultura na esfera internacional, tendo a UNESCO como 

foco de atenção e contrapondo, neste órgão, uma agenda endógena e outra exógena da 

cultura. 

 

 

1.1 Diferentes modos de interpretar a cultura 

 

1.1.1 Cultura como fator de crescimento econômico 

1.1.1.1 Conceitos modernos de cultura e culturalização da economia 

A  alavra cultura vem da rai  sem ntica “colore”, que ori inou o termo em latim 

“cultura”, de si ni icados diversos como  abitar, cultivar,  rote er,  onrar (CUC E, 

    ). Até o século  VI, o termo era  eralmente utili ado  ara se re erir a uma ação e a 

 rocessos, no sentido de ter “cuidado com al o”, seja com os animais ou com a terra ou 

com a col eita.  os séculos  VIII e  I , todavia, se consolidam outros usos de cultura 

que, conforme genealogia construída por Terry Eagleton (2003) com base nos estudos 

de Raymond Williams, podem ser sintetizados em três sentidos modernos, a saber: 

cultura como civilização; cultura como espírito de um povo e; cultura como arte. 

 

Em meio ao contexto do Iluminismo do século XVIII, a noção de cultura praticamente 

equivale à de civilidade ou de civilização. Neste período de profundas transformações 
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sociais que, inclusive, dá início à vida moderna, a cultura diz respeito à vida urbana tal 

como era socialmente vivida pelos europeus, em especial pelos franceses. Destarte, 

cultura passa a designar um progresso intelectual, sempre com o sentido de avanço, de 

“evolução”, em relação a al o que antecedeu.  

 

É a partir dessa compreensão de cultura como civilização que também se legitima o seu 

contrário, a noção de barbárie relativa aos outros ou aos não euro eus. A  artir deste 

entendimento, di erencia-se o  omem entre aquele em seu “estado natural”, ou seja, 

irracional ou selva em  osto que “sem cultura” e aquele que j  adquiriu “cultura” 

através dos canais de con ecimento e da instrução intelectual. Decorre da  o senso 

comum da é oca de que comunidades ditas  rimitivas  oderiam evoluir culturalmente e 

alcançar o est  io de  ro resso das naç es civili adas. Em consequência, justifica-se 

que essas populações fossem conduzidas até a chamada civilização, mesmo que por 

meio de processos colonizadores. Não entraremos nos meandros do colonialismo, 

contudo, vale lembrar que este  oi concebido como uma “missão civili adora dentro do 

marco historicista ocidental nos termos do qual o desenvolvimento europeu apontava o 

camin o ao resto do mundo” (SA TOS,   1 ,  .  7-28). Os fatos contados por quem 

dominou são sempre mais bem-intencionados e menos violentos do que para quem foi 

dominado e que continua na sala de espera da história, sem representatividade.  

 

Caracterizada de forma breve, a compreensão iluminista pode parecer distante de nós, 

mas o fato é que ela persiste até hoje em várias dimensões da vida social, como, por 

exemplo, na ideia mais que reiterada do ocidente como centro do mundo e guardião dos 

valores e direitos universais. O universalismo, segundo Santos (2010), é a escala das 

entidades ou realidades que vigoram independentemente de contextos específicos e que 

possuem, por isso mesmo, precedência sobre todas as outras realidades que dependem 

de contextos particulares. Seguindo esta lógica, continua Santos, a não-existência é 

produzida sob a forma do particular e do local. Com isso, as entidades ou realidades 

definidas como particulares ou locais estão aprisionadas em escalas que as incapacitam 

de serem alternativas credíveis ao que existe de modo universal. A crítica do 

universalismo, tanto pelas correntes pós-modernas como pelas pós-coloniais, põe em 

causa o universalismo e o concebe também como uma particularidade ocidental, cuja 

supremacia como ideia não reside em si mesma, mas na supremacia e assimetria dos 
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interesses que a sustentam. Como classifica Wallerstein (2007), o universalismo nada 

mais é que um “universalismo  articular” ou ainda um “universalismo euro eu”. 

 

Na Aleman a vemos sur ir o se undo sentido de cultura tra ido  ela  enealo ia de 

Ea leton.  o século  VIII, os  rimeiros usos de cultura  uardavam similaridade com o 

 ensamento  ranc s, contudo, a  artir do século  I  acontece uma  rande inversão de 

sentido. A cultura enquanto civili ação, ideia intrinsecamente relacionada     rança, 

 assa a ser colocada em o osição   Kultur, entendida como uma marca distintiva da 

ori inalidade (e,  uturamente, da su erioridade) do  ovo alemão. Tratava-se de um 

consciente ataque ao universalismo iluminista, designando a cultura, não mais como 

uma narrativa grandiosa e unilinear da humanidade universal, mas uma diversidade de 

formas de vida específicas. Ademais, como traz Eagleton (2003, p. 21), 

 
na viragem do século XIX, (…) inicia-se a transição de sinônimo de 

“civili ação”  ara o seu antônimo. Trata-se de um raro desvio 

semântico que encerra uma gigantesca viragem histórica. Tal como 

“cultura”, “civili ação” é em  arte descritiva e em  arte normativa: 

tanto pode designar, com neutralidade, uma  orma de vida (“civili ação 

inca”) como im licitamente recomendar um modo de vida  ela sua 

humanidade, iluminação e aperfeiçoamento. 
 

Assim, no lugar do privilégio da universalidade dos valores civilizacionais reverenciam-

se aqueles aspectos constitutivos da singularidade de um povo. Fundada no idealismo 

alemão, a cultura nesses termos significa, então, o modo de vida característico de um 

povo, seus costumes, valores e língua, advindos do passado através de um acervo de 

memórias compartilhadas e da narrativa mítica de uma origem comum.  

   

Esta noção rom ntica, resumida na ex ressão “es  rito de um  ovo”, de al uma  orma, 

também se encontra no nosso tem o  resente, seja enquanto “cultura nacional” seja na 

ideia de “identidades culturais”. Ressalta Cun a (   9) que é desta se unda si ni icação 

histórica de cultura que deriva seu reconhecimento e utilização no plural. Já não é mais 

possível falar de uma cultura, mas de culturas, como reforça a disciplina da antropologia 

cultural, tal como encontramos em Geert  (   1,  .  19): “A visão da cultura, de uma 

cultura, desta cultura, como um consenso em torno de elementos fundamentais – 

concepções comuns, sentimentos comuns, valores comuns – parece muito pouco viável, 

diante de tamanha dispersão e desarticulação”.  
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Se, por um lado, herdamos em concepções contemporâneas de cultura o princípio do 

pluralismo e da diversidade, de certo modo, capitaneado pelo então vocábulo alemão, 

por outro, há de se rejeitar o contínuo caráter evolucionista ainda presente nele, o qual 

hierarquiza as diferentes culturas (em seus aspectos singulares) e determina supostas 

relações de superioridade e inferioridade. 

 

A terceira variante da significação histórica de cultura, segundo Eagleton, emerge no 

século XIX, no apogeu da burguesia europeia, quando a literatura e as belas artes 

desempenhavam um papel fulcral. Neste contexto, passa-se a compreender a cultura 

enquanto arte. Confinada à esfera letrada ou erudita e tornando-se equivalente às artes 

canônicas, a ideia de cultura foi simultaneamente intensificada em decorrência do 

prestígio das artes e da dimensão estética, sendo também, ao revés, empobrecida em 

decorrência do seu caráter excludente e antidemocrático. Conforme revela o autor 

su racitado, “o  roblema residia no fato de aquilo que conferia uma expressão mais 

subtil a este mundo subjetivo — as artes — ser também um fenômeno raro, confinado a 

uma minoria  rivile iada” (EAGLETO ,    3,  .  8).  

 

As artes canônicas compõem um conjunto consensual (entre intelectuais e instituições 

dominantes ou hegemônicos) de obras consideradas as mais representativos e as de 

maior valor e autoridade. Contudo, como traz Boaventura de Sousa Santos (2010), se 

posições que defendem os cânones artísticos os percebem investidos da função de 

representar uma identidade nacional-cultural, aqueles que os contrapõem questionam, 

precisamente, a concepção de identidade (elitista e parcial) que eles impõem.  

 
Na segunda metade do século XX, porém, os países centrais da Europa 

e, em particular, os Estados Unidos, viram-se confrontados com 

problema, que era fundamentalmente o de saber que obras literárias têm 

ou não direito a entrar no panteão sagrado da cultura nacional. Ou seja, 

que autores são publicados pelas grandes editoras, que obras merecem 

recensões críticas nos jornais e revistas mais respeitados influentes, que 

títulos entram nos programas escolares, que autores são citados pelos 

intelectuais de serviço para dar testemunho da identidade da nação. A 

relativa estabilidade de um cânone facilmente reconhecível e 

reconhecido foi posta em causa pelo confronto do mundo ocidental com 

identidades e culturas outras, cada vez mais audíveis e difíceis de 

ignorar. (SANTOS, 2010, p. 70) 
 

Nesta noção de cultura, pode-se perceber o crescente distanciamento entre a Cultura 

(com ‘C’ maiúsculo) e a ex eri ncia cotidiana comum da maioria. O ca ital simbólico 
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transforma-se em fator de distinção social, como formula Bourdieu (2007). Esta visão 

reflete-se no senso comum, no modo como são classificadas as pessoas que têm acesso 

à produção artística como cultas, em oposição àquelas consideradas incultas, ainda 

bastante utilizado nos dias atuais. 

 

Eagleton, em determinado momento de sua obra, retoricamente questiona-se sobre o 

que uniria a emergência de sentidos tão diferentes de cultura, respondendo logo em 

se uida: “O que é que li a a cultura enquanto cr tica utó ica, a cultura como  orma de 

vida e a cultura enquanto criação artística? A resposta é certamente negativa: todas são, 

de formas diferentes, reações ao fracasso da cultura enquanto verdadeira civilização, ou 

seja, como narrativa  randiosa do autodesenvolvimento  umano” (EAGLETO ,    3, 

p. 34). Se, por um lado, a cultura fraqueja em ser a verdadeira narrativa grandiosa do 

homem, por outro, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, ela se expande 

por vários aspectos da vida social e adquire tanto uma autonomia como campo de 

estudos como uma centralidade na teorização social.  

 

O mesmo que ocorre na vida social, também acontece em termos de con ecimento, de 

teoria e de nossas com reens es sobre cultura. Se, como vimos, ao lon o dos séculos, 

di erentes conceitos de cultura emer iram conectados aos contextos  istóricos em que 

estavam inseridos, nas últimas décadas, tem  avido também uma revolução do 

pensamento  umano em relação   noção de cultura. Tal como veremos a se uir, esta 

revolução re ere-se a aborda ens da an lise social que  assaram a ver a cultura como 

condição constitutiva da vida social,  rovocando uma mudança  aradi m tica nas 

ci ncias sociais e  umanas, denominada  or Stuart  all (1997) de virada cultural. Esta 

virada cultural é  roduto de uma  enealo ia de al umas tend ncias subordinadas e    

muito ne li enciadas do  ensamento cr tico. 

 
 oi nos anos 19  , com o trabal o de Lévi-Strauss e Roland  art es na 

 rança, e de Ra mond  illiams e Ric ard  o  art, no Reino Unido, 

que a “virada cultural” começou a ter um im acto maior na vida 

intelectual e acad mica, e um novo campo interdisciplinar de estudo 

organizado em torno da cultura como o conceito central — os “estudos 

culturais”— começou a tomar  orma. (…) Sem entrar em detal es,  ara 

se obter uma ideia dos di erentes discursos teóricos em que os estudos 

culturais se a oiaram, seria necess rio re erir, inter alia,  s tradiç es de 

an lise textual (visual e verbal),   cr tica liter ria,    istória da arte e aos 

estudos de   nero,    istória social, bem como   lin u stica e  s teorias 

da lin ua em, na  rea das  umanidades.  as ci ncias sociais, aos 

aspectos mais interacionistas e culturalistas da sociolo ia tradicional, 
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aos estudos dos desvios e   antro olo ia    teoria cr tica ( or exem lo,   

semiótica  rancesa e aos teóricos  ós-estruturalistas; Foucault; a Escola 

de Frankfurt; os autores e autoras feministas e    sican lise)  aos 

estudos do cinema, da m dia e das comunicaç es, aos estudos da cultura 

 o ular. Também  oram im ortantes as  ormas não-reducionistas do 

marxismo (es ecialmente as li adas   obra de Antonio Gramsci e a 

escola estruturalista  rancesa liderada  or Alt usser), e a  reocu ação 

destas com quest es de  oder, ideologia e hegemonia cultural. (HALL, 

1997, p. 11-12) 
 

 o seu sentido e istemoló ico, a centralidade da cultura re ousa nas mudanças de 

paradigma que a virada cultural  rovocou no interior das disci linas, no  eso que o 

conceito de cultura carre a, e no seu  a el constitutivo ao invés de de endente, na 

an lise social. Isso,  or óbvio, não se resume na  adada ex ressão “tudo é cultura”, mas 

sim, que toda  r tica social de ende e tem relação com a cultura, ou seja, tem também 

uma dimensão cultural. Esta virada, todavia, é resultado de um processo de 

autonomização do campo da cultura e de embricamento com a economia. 

 

Com a modernidade, como historiciza Rubim (2005) com base na noção de cam o do 

estudioso  ranc s  ierre  ourdieu, observa-se a autonomi ação do cam o cultural em 

relação a outros dom nios societ rios, notadamente a reli ião e a  ol tica, que im lica 

na constituição da cultura enquanto cam o sin ular.  este sentido, ela  assa a articular 

e/ou inau urar instituiç es,  ro iss es, atores,  r ticas, teorias, lin ua ens, s mbolos, 

valores, interesses, tens es e con litos. Contudo, é na contemporaneidade que a cultura 

passa a ser nomeada e percebida como um campo autônomo, como uma esfera social 

determinada e que pode ser estudada em sua singularidade. 

 
Na passagem da modernidade para o mundo contemporâneo, outro 

dispositivo marca de modo relevante a esfera cultural. Comparece agora 

a mercantilização da cultura, intimamente associada ao 

desenvolvimento do ca italismo e da c amada “indústria cultural”. Tal 

processo indica, antes de tudo, o avanço do capitalismo sobre os bens 

simbólicos e, sem dúvida, é uma das premissas mais essenciais da 

noção de indústria cultural desenvolvida por Theodor Adorno e Max 

Horkheimer. Os bens simbólicos estavam preservados até aquele 

momento de serem produzidos através de uma dinâmica submetida ao 

capital. A emergência da lógica de produção da indústria cultural faz 

com que eles não sejam assumidos apenas com também mercadorias, 

porque capturados e transformados em mercadorias na esfera da 

circulação, mas que já sejam concebidos como mercadorias, desde o 

momento de sua produção, como afirma perspicazmente Adorno. Nesta 

perspectiva, o dado mais significativo da noção de indústria cultural, em 

sua feição adorniana, é exatamente a constatação que o capital agora 

avança na só sobre a circulação, mas também sobre a própria produção 

da cultura. (RUBIM, 2005, p. 142-143) 
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A mercantili ação da cultura, com a  roli eração das indústrias culturais e também das 

m dias,  otenciali a a tecnolo i ação da cultura. O desenvolvimento da im rensa, do 

cinema,  ro a anda e desi n trans ormaram estilos de vida, criaram novos  adr es de 

consumo e a roximaram as es eras cultural e econômica das sociedades.  

 

A contribuição da cultura  ara a economia não é, todavia, um  rocesso novo. As 

 rimeiras indústrias que lidaram com transmissão de in ormaç es e entretenimento 

nasceram    mais de cem anos, na  assa em entre os séculos  I  e   , inau urando o 

modelo em série na  rodução de bens culturais (analisado no famoso texto de Walter 

 enjamin,  ublicado  ela  rimeira ve  em 193 , e,  osteriormente, em 1955, “A obra 

de arte na era de sua re rodutibilidade técnica”). Para certos autores, o valor econômico 

leva inevitavelmente à banalização da arte e da cultura, tal como, por analogia, a 

exploração dos recursos naturais banalizou (e vem destruindo) o meio ambiente. Um 

exemplo desta linha é a tese de Adorno e Horkheimer da fetichização dos mercados de 

obras de arte, cujos colecionadores que participam de leilões e que pagam cifras 

elevadas na compra de quadros, esculturas e afins, são movidos principalmente pela 

característica especulativa deste mercado. Outros estudiosos, porém, indicam que o 

valor estético é um capital em si ou, dito de outro modo, se confunde com o valor 

econômico. Neste caso, destaca-se a formulação de Bourdieu sobre capital simbólico, já 

mencionada aqui. Na medida em que este capital se transforma em fator de distinção 

social, este valor simbólico (ou estético) tende a alinhar-se com as lógicas econômicas. 

 

Assim, se a Escola de Frankfurt analisou de maneira crítica a nova indústria, frisando a 

banalização do comércio da cultura, teóricos dos estudos culturais perceberam como 

esses produtos permitiam a expressão de diferenças locais. Nestes termos, o retorno ao 

local é analisado como certa fascinação do mercado com a diferença e como uma 

mercantilização da alteridade. George Yúdice (2004) analisa tal fenômeno como uma 

espécie de jogo da cidadania por meio do consumo, ou seja, compreender que no 

mercado consumidor também são negociadas representações, inclusive, identitárias e 

localizadas. Este local não deve ser confundido com velhas identidades, firmemente 

enraizadas, são, ao contrário, novas identificações locais mediadas pelo mercado global 

de estilos, lugares e imagens, cujo caráter híbrido se sobressai. 
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Os multiculturalistas teriam apostado no jogo do cidadão consumidor, 

em especial no consumo das representações. Assim, se na passagem do 

Estado de bem-estar social para o neoliberal os direitos culturais são 

reivindicados como fundamentais para uma nova dimensão da 

cidadania, isto decorre, em grande parte, da constituição de públicos 

específicos de consumidores nos quais atuam tanto o Estado, quanto a 

mídia e o mercado. O resultado é que todas as causas das décadas de 

1980 e 1990, tanto à esquerda, quanto à direita tornaram-se políticas 

assumindo um estilo consumível.  (BARBALHO, 2016, p. 16) 
 

Esta postura não está isenta, no entanto, de um olhar crítico, já que a assimilação das 

diferenças dá-se por um interesse de mercado, de atingir consumidores, mesmo que se 

mantenha indiferente à democracia e ao cidadão. Deste modo, o próprio conteúdo 

artístico ou estético perde seu potencial político, assumindo-se deliberadamente como 

mercadoria e servindo, a posteriori, também como fator de distinção de produtos não-

culturais no processo conhecido como culturalização da mercadoria. 

 

A culturali ação de  rodutos re resentou uma nova tend ncia de a re ação de valor 

simbólico a mercadorias das mais diversas e não oriundas das indústrias culturais. 

Trazendo, mais uma vez, o artigo de Rubim sobre o tema, ele cita alguns exemplos 

representativos deste fenômeno. 

 
Os casos exemplares podem ser muitos. Hoje em um automóvel importa 

o design, a marca ou outros elementos simbólicos que dão distinção e 

prestígio ao produto e, por contagio, ao seu usuário-consumidor. Os 

aspectos estritamente físico-tecnológicos de sua capacidade maquínica 

de transportar pessoas encontra-se em um plano nitidamente secundário. 

Mais que a indústria t xtil im orta a “indústria” da moda. As 

referências às regiões de certificação de determinadas mercadorias são 

essenciais hoje para o posicionamento distintivo destes produtos no 

mercado. Muitas marcas valem mais que todo o patrimônio territorial, 

infraestrutural e tecnológico de certas empresas. Em suma, tais 

componentes simbólicos – portanto de denso conteúdo cultural – na 

atualidade também penetram os bens materiais e os investem de valor, 

constituindo seu diferencial de posicionamento no mercado. Com a 

culturalização da mercadoria, amplia-se mais uma vez e de modo 

intenso o lugar da cultura na atualidade. A cultura passa a ser 

efetivamente reconhecida com uma dimensão simbólica que dá sentido 

ao mundo e que impregna todo um universo de: produtos, 

comportamentos, estilos de vida etc. (RUBIM, 2005, p. 144-145) 
 

Agregaríamos, contudo, à conclusão do autor que se verifica com a culturali ação de 

bens uma am liação de modo intenso o lu ar da cultura na atualidade, justamente  or 

meio da incor oração de direitos de  ro riedade intelectual (marca, design, etc.) aos 

mais diversos produtos e por meio da constatação do potencial econômico subjacente a 
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estes direitos. Como sinteti a  rederic Jameson (   1), tudo é cultural, justamente  or 

ra  es econômicas. 

 

Ademais, conforme contextualiza Alexandre Barbalho (2016), se é perceptível que os 

produtos customizados oriundos do processo de culturalização substituem os objetos 

seriados e de baixo custo do fordismo, agregando diferencial ao seu consumidor, eles 

também reconfiguram a própria sociedade de consumo. Surgem não só novos setores de 

produção, como novos padrões de consumo em nichos de mercados cada vez mais 

especializados. 

 
Da mesma forma que o fordismo não foi apenas uma técnica produtiva, 

mas uma  ro osição civili acional (o “americanismo”) que ori inou a 

sociedade de consumo, como indicou Gramsci (1984), assim também 

opera o pós-fordismo. Não se trata só de implementar o modelo flexível 

de especialização e acumulação, mas de reinventar a sociedade de 

consumo, onde o importante não é mais o conforto que o uso de um 

objeto proporciona, mas a marca que agrega ao seu consumidor. 

Ocorrem, portanto, transformações no âmbito da produção e do 

consumo.  (BARBALHO, 2016, p. 11-12) 
 

Se  odemos a irmar que a  rodução de bens culturais tem se uido  adr es vi entes dos 

sistemas de  rodução econômica, seu sentido inverso também começa a ser estudado: a 

culturali ação da economia. É o que Jameson (   1) di erencia entre o “movimento da 

economia  ara a cultura”, quando a mercadoria, seja ela qual  or, é consumida  elo seu 

 ator estético, e o “movimento da cultura  ara a economia”, materiali ada através das 

indústrias culturais mundializadas e, consequentemente, de sua contribuição financeira 

para as economias das grandes potências. 

 

A dança das cadeiras entre as grandes empresas multinacionais da era industrial 

(General Motors ou Exxon) cedendo lugar aos expoentes do capitalismo cultural (Time 

Warner, Disney, Sony, Microsoft) é um reflexo desta mudança paradigmática da 

mercantilização da cultura para a culturalização da mercadoria e, por conseguinte, a 

culturalização da economia. Neste sentido, cabe introduzirmos as análises realizadas em 

torno do processo de mundialização da cultura, o que faremos no tópico a seguir. 
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1.1.1.2 Mundialização da cultura e o papel da cultura na economia 

 o século    a cultura tem assumido uma  unção im ortante no que di  res eito tanto 

aos  rocessos de desenvolvimento do meio ambiente  lobal e quanto    dis osição de 

recursos econômicos e materiais. Como a irma  all (1997), os meios de  rodução, 

circulação e troca cultural t m se ex andido verti inosamente e uma imensa  ama de 

recursos  umanos, materiais e tecnoló icos é direcionada exclusivamente ao setor 

cultural. Se, em termos estéticos, alguns autores afirmam que os produtos culturais desta 

revolução não  odem ser com arados  s conquistas de outros  er odos  istóricos, 

notadamente as artes ditas canônicas, em termos de amplitude e impacto, porém, eles 

têm escala e escopo globais como antes nunca visto. 

 

É fato que a globalização econômica e as novas tecnologias oferecem cada vez mais 

condições para o crescimento da produção e da distribuição artística e cultural no 

mundo. Portanto, para compreender os impactos da globalização sobre o campo da 

cultura é essencial analisar a internacionalização do mercado de bens culturais, cujas 

consequências vão mais além que as trocas comerciais mundiais, dotando a cultura de 

importância geopolítica contemporaneamente. 

 
[O processo de globalização] intensifica as pressões de concorrência 

nos mercados internacionais e faz avançar a sociedade da informação, 

da imagem, do som e da mensagem, impulsionadas pela constante 

renovação e sofisticação da tecnologia. Consolidam-se os processos 

produtivos baseados na agregação de valor. As exportações de serviços 

tornam-se o foco mais importante da luta por novos mercados. Cresce a 

permeabilidade das fronteiras nacionais à circulação de ideias, valores e 

produtos culturais de toda a procedência. A discussão sobre a produção 

cultural ganha nova importância política, econômica e estratégica. 

(ALVAREZ, 2008, p.18) 
 

O termo globalização refere-se a processos e transformações nas áreas social, cultural, 

política, econômica e das relações internacionais que, atravessando as fronteiras 

nacionais, interconectam os países e as variadas organizações em novas combinações de 

“es aço-tem o”. As dist ncias “diminuem” e os contatos se tornam mais “instant neos” 

com o desenvolvimento tecnológico, principalmente, dos transportes e das 

comunicações. Destaca-se neste contexto o modo como as relações políticas, 

financeiras, de trabalho, de gênero e, também, as pessoais, são contínua e fortemente 

alteradas em poucos anos. 
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Manuel Castells (1999) define a globalização como um processo no qual as atividades 

decisivas (economia, meios de comunicação, tecnologia, gestão do meio ambiente ou 

crime organizado) funcionam como unidade, em tempo real, no conjunto do planeta. No 

entanto, por mais que a globalização abarque diversos campos de estudo, é comum 

identificá-la, especificamente nas áreas econômica e política, com a crescente 

interdependência entre as nações, como também com a abertura e a liberalização das 

relações econômicas internacionais
1
, incidindo, particularmente, no campo do comércio 

e das finanças. 

 

Não há consenso sobre quando se inicia o fenômeno da globalização. No entanto, para 

muitos estudiosos (historiadores, sociólogos e economistas) o fim da Segunda Guerra 

Mundial marca uma nova fase da globalização, cujos impactos configuraram a 

distribuição global de poder no sistema internacional contemporâneo. Antes de chegar a 

este marco, porém, vale a pena retomar, mesmo que resumidamente, os impactos 

econômicos mundiais ocasionados com as duas Grandes Guerras. 

 

O período que vai de 1914 até 1945 é caracterizado pelo historiador Eric Hobsbawn 

como a Era das Cat stro es, quando “uma crise econômica mundial de  ro undidade 

sem precedentes pôs de joelhos até mesmo as economias capitalistas mais fortes (...). 

Enquanto a economia balançava, as instituições da democracia liberal praticamente 

desapareceram entre 1917 e 1942 (...) [e] avançavam o fascismo e seu corolário de 

movimentos e re imes autorit rios” ( O S A  , 1997,  . 15). 

 

Nos anos entre guerras as economias capitalistas entraram em colapso. A quebra da 

bolsa de Nova York em 1929 causou uma recessão da economia norte-americana que 

atingiu aos demais países industrializados. Com a Grande Depressão de 1929 a 1933, o 

comércio mundial caiu em 60% (HOBSBAWN, 1997), as barreiras alfandegárias 

aumentaram, com a intenção de proteger o mercado e a moeda nacionais, o padrão-ouro 

                                                 
1 “[Liberali ação das relaç es econômicas] si ni ica que o  overno toma recursos no exterior sem levar 
em conta a baixa capacidade do país de gerar dólares, ao mesmo tempo em que permite a indivíduos, 
empresas e bancos tomar empréstimos, fazer financiamentos e emitir títulos em dólares. Trata-se, aqui, de 
uma liberalização financeira e cambial. Ademais, o governo também faz uma liberalização comercial que 
 ermite a im ortação de bens e serviços em valores su eriores  s ex ortaç es do  a s” (ARRUDA e 
GONÇALVES, 2000). 
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foi abandonado
2
, tendo como principal consequência o desemprego em massa e a perda 

de conquistas trabalhistas. Uma desordem política, social, econômica, financeira e 

comercial, cujo reflexo no campo das relações internacionais foi a generalização do 

bilateralismo como elemento regulador dos intercâmbios entre as nações, substituindo 

os poucos acordos multilaterais que existiam. 

 

A ós a Era das Cat stro es e com o  im da Se unda Guerra, “se uiram-se cerca de 25 

ou 30 anos de extraordinário crescimento econômico e transformação social, anos que 

provavelmente mudaram de maneira mais profunda a sociedade humana que qualquer 

outro  er odo de brevidade com ar vel” ( O S A  , 1997,  . 14). Durante esta Era 

do Ouro do desenvolvimento mundial (que se estende de 1945 até meados dos anos 

1970) é erigida uma nova ordem econômica internacional, de caráter mais neoliberal, 

a oiada na criação de or anismos multilaterais e “liderada”  elos Estados Unidos. 

 
No final do século XIX os Estados Unidos já eram a economia 

industrial mais poderosa do planeta, além de ostentar – graças à 

excepcional dotação de recursos naturais – a posição de grande 

exportadora de matérias primas e alimentos, e de contar com Nova 

York, um centro financeiro e de negócios capaz de promover 

simultaneamente o investimento de alto risco em novos setores e a 

rápida centralização de capitais (TAVARES e BELLUZZO 2005, p. 

119). 
 

Provedores de material bélico, protegidos de ataques ao seu território pelos oceanos 

Atlântico e Pacífico e entrando tardiamente nos dois conflitos (em 1917 e em 1941), 

com as guerras os Estados Unidos prosperaram, enquanto os países e as economias 

concorrentes en raqueciam.  o  im da Se unda Grande Guerra “os EUA detin am a 

metade da riqueza do planeta e uma posição de poder sem precedentes na história. Os 

grandes arquitetos de políticas trataram, é claro, de usar esse poder para criar um 

sistema  lobal que viesse ao encontro de seus interesses” (C OMSKY,     ,  .  3). 

 

Após as duas guerras mundiais e com a consequente crise financeira que assolou os 

países europeus, os Estados Unidos despontam, assim, como a potência econômica 

mundial. É curioso observar que o país, neste momento, se utiliza desta posição para 

                                                 
2 O  adrão ouro sem re  oi encarado como a base de trocas internacionais est veis. “ a  orma cl ssica, 
um padrão ouro dá à unidade de uma moeda, como por exemplo, a cédula de um dólar, o valor de um 
determinado  eso de ouro,  elo qual, se necess rio, o banco a trocar ” ( O S A  , 1997,  .99). 
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firmar Hollywood como a principal empresa exportadora de produtos cinematográficos, 

tornando-a um marco na história da globalização da cultura. 

 

 o livro “A Mundiali ação da Cultura” Jean- ierre  arnier (   3,  . 13) a irma que “a 

globalização da cultura é uma das consequências do desenvolvimento industrial, [sendo] 

a ambição normal de toda indústria cultural a conquista de fatias de mercado mundial, 

 ela di usão de seus  rodutos”. Os dois  enômenos  rinci ais que dão vida ao termo são 

a expansão da indústria de entretenimento audiovisual norte-americana e a regulação 

desta em âmbito internacional. 

 

No período entre as duas Grandes Guerras, a Europa se inquieta com a 

perda dos instrumentos de seu predomínio intelectual. O universalismo 

da cultura de massa toma a dianteira do projeto cosmopolita da cultura 

clássica, legado pelas Luzes. No deslocamento de uma para outra, as 

relações culturais se transformam em instrumento geopolítico. (...) O 

cinema se torna o emblema das relações de força que vão marcar a 

internacionalização da produção cultural (MATTELART, 2005, p. 37). 
 

Até a Primeira Guerra os filmes franceses dominavam o mercado mundial, inclusive, o 

norte-americano. Devido aos conflitos decorrentes desta guerra e, consequentemente, da 

crise econômica que enfrentaram os países europeus, esta situação começou a se 

reverter. Neste cenário surge Hollywood. Contudo, se no final da Primeira Guerra, os 

países europeus com objetivo de proteger suas indústrias culturais instituíram cotas de 

tela para exibição de filmes nacionais e, adicionalmente, controlaram a importação de 

filmes estrangeiros (leia-se norte-americanos), o mesmo não foi possível ao final da 

Segunda Guerra. 

 

Com a vitória dos aliados, os Estados Unidos conseguem reverter a política de cotas. 

Destarte, o governo norte-americano, através de acordos bilaterais, passou a vincular a 

concessão de financiamento para a reconstrução de países devastados no pós-guerra à 

abertura de mercados para os filmes de Hollywood, reduzindo as cotas de tela entre 

outras medidas e políticas nacionais que pudessem impedir a entrada daquele produto 

estrangeiro. É importante frisar que neste momento, para os EUA, o cinema era 

considerado um instrumento no combate ao comunismo. 

 

O objetivo político dessa invasão de filmes americanos no mercado 

europeu era apresentar ao público um contrapeso ao que os fascistas e 
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nazistas lhes haviam mostrado e mantê-los longe do comunismo e 

outras tendências de esquerda, seduzindo-os com os filmes 

hollywoodianos e promovendo o american way of life (SMIERS, 2006, 

p. 60). 
 

Com a França foi também estabelecido um desses acordos, chamado Acordo Blum-

Byrnes, em 1946, que condicionava a anulação das dívidas da França com os EUA e a 

abertura de novos créditos à diminuição das restrições impostas à importação de filmes 

norte-americanos em vigor no país desde os anos 1920. “Esta le  era la res uesta a la 

preocupación de las majors americanas, que se habían visto perjudicadas por una 

ordenan a dos años antes que  ro ib a la entrada de  el culas extranjeras en  rancia” 

(BUSTOS, 2007, p. 88). O Acordo estabelecia uma cota de exibição de filmes franceses 

reservada por quatro semanas a cada trimestre, ou seja, 31% do tempo de ocupação das 

telas, ao passo que, antes da guerra, esse percentual era de 50%, e estabelecia que das 

186 películas autorizadas anualmente a entrar no país, 121 poderiam ser americanas, ou 

seja, mais de 65% (MATTERLART, 2000). 

 

Este acordo criou uma revolta nos artistas e diretores do cinema francês. Tal foi a 

oposição que dois anos mais tarde, em 1948, o acordo foi renegociado, estabelecendo 

condições mais vantajosas para os filmes franceses, aumentando de 31% para 38% o 

tempo de exibição e diminuindo de 121 para 65 o número de filmes dos EUA que 

poderiam ser importados (MATTERLART, 2000). Desde então os franceses, mas não 

somente eles, denunciam que bens e serviços culturais norte-americanos não são meros 

produtos culturais, mas sim veículos de imposição ideológica de desejos e gostos de 

consumo.  

 

Se    con lu ncia rumo a um “estilo de vida  lobal”, é  orque os 

consumidores interiorizam o universo simbólico elaborado desde o fim 

da Segunda Guerra Mundial pelos anúncios publicitários, pelos filmes, 

pelos programas de televisão, mas especialmente aqueles que 

provinham dos Estados Unidos, promovidos explicitamente como 

vetores de um novo universalismo (MATTELART, 2005, p. 93). 
 

Devido, entre outros fatores, à internacionalização do comércio de bens e serviços 

culturais, processos de assimilação cultural facilitam a sobreposição de ideias, valores, 

hábitos e símbolos daquelas sociedades que dispõem de fortes indústrias culturais, como 

era o caso dos EUA à época, com sua indústria audiovisual. O fenômeno do 

imperialismo cultural subentende, exatamente, que exista um país que, através da 
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difusão de comportamentos sociais e práticas culturais, exerça influência sobre a cultura 

dos demais. Ou seja, a ideia do imperialismo cultural é que ao Ocidente, leia-se Estados 

Unidos, caberia o papel de guardião dos valores universais, bem como a 

responsabilidade pela difusão desses valores às sociedades mais atrasadas (uma visão já 

tratada anteriormente, relacionada a um dos primeiros sentidos modernos de cultura).  

 

O imperialismo cultural refere-se, sobremaneira, à mecânica de forças de um sistema de 

poder e de relações desiguais, das quais resulta a hegemonia de uma visão de mundo. O 

que se observa concretamente é a globalização de um aspecto de cultura local que se 

desenvolve a partir de certo localismo e ganha mundo. O particularismo de uma cultura 

é aceito e consumido por outras culturas passando a compor um aspecto da cultura 

global. Entretanto, este processo não é democrático, sendo seu principal determinante o 

 oderio econômico dos  a ses. “ ode-se ver que a chamada globalização dos fluxos 

mercantis (...) é uma troca privilegiada entre os países mais ricos (...) trata-se, na 

realidade, de uma vasta mistura cultural sob o comando hegemônico das indústrias 

privadas do triângulo América - Europa - Ásia rica, encorajadas  elos Estados” 

( AR IER,    3,  . 95) e “a enas 15% da  o ulação mundial vive nesse tri n ulo” 

(SMIERS, 2006, p. 34). 

 

O imperialismo cultural não se reduz, portanto, a meras manifestações 

das relações de força no domínio das mídias e da cultura de massa, 

mesmo que, na configuração da relação neocolonial com os povos 

“outros”, esses dis ositivos ocu em um lugar cada vez mais estratégico. 

São os modelos de institucionalização das tecnologias de comunicação, 

os modos de organização espacial, os paradigmas científicos, os 

esquemas de consumo e de aspirações, os modos de administração da 

empresa, os sistemas de alianças militares. Ou ainda o direito, como o 

demonstra a naturalização do direito contratual moldado sobre o 

pensamento jurídico estadunidense e língua franca a reger as relações 

comerciais internacionais. O modo de operação da relação desigual se 

apresenta de modo diferenciado, assíncrono e assimétrico, segundo o 

grau de permeabilidade das áreas e dos agentes da vida social em face 

dos sistemas de referência promovidos como universais 

(MATTELART, 2005, p. 76-77). 
 

O debate sobre o imperialismo na literatura dos movimentos sociais de contestação está 

intimamente ligado ao monopólio que detêm os Estados Unidos não apenas no campo 

da cultura, mas também nas áreas da economia e da política. No entanto, como 

ponderam Pierre Bourdieu e Loic Wacquant, vários outros países como França, Grã-
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Bretanha, Alemanha, Espanha, Japão e até mesmo Rússia exerceram, ou tentam ainda 

exercer, em seus círculos de influência, formas semelhantes de imperialismo cultural. 

 

A grande diferença é que, pela primeira vez na história, um único país 

se encontra em posição de impor seu ponto de vista sobre o mundo ao 

mundo inteiro; (...) como as dominações de gênero ou de etnia, o 

imperialismo cultural é uma violência simbólica que se apoia em uma 

relação de comunicação forçada para extorquir a submissão e cuja 

particularidade consiste aqui no fato de ela universalizar as 

particularidades derivadas de uma experiência histórica singular, 

levando-as a desconhecerem-se como tais e a reconhecerem-se como 

universais (BOURDIEU E WACQUANT, 2002, p. 4). 
 

O novo modelo de império articula o uso da força e hegemonia sobre os mecanismos 

econômicos e financeiros. Boaventura de Sousa Santos formula uma interessante 

dicotomia a partir da qual a globalização hegemônica diferencia-se entre localismos e 

globalismos. Esta hegemonia depende da globalização bem sucedida de determinado 

localismo e da incorporação desse globalismo nas diversas localidades. 

 

A primeira forma de globalização é o localismo globalizado. Consiste 

no processo pelo qual determinado fenômeno local é globalizado com 

sucesso, seja a atividade mundial das multinacionais, a transformação 

da língua inglesa em língua franca, a globalização do fast food 

americano ou da sua música popular, ou a adoção mundial das leis de 

propriedade intelectual ou de telecomunicações dos EUA. À segunda 

forma de globalização chamo globalismo localizado. Consiste no 

impacto específico de práticas e imperativos transnacionais nas 

condições locais. (...) A divisão internacional da produção da 

globalização assume o seguinte padrão: os países centrais especializam-

se em localismos globalizados, enquanto aos países periféricos cabe tão-

só a escolha de globalismos localizados. O sistema-mundo é uma trama 

de globalismos localizados e localismos globalizados (SANTOS, 2002, 

p. 3). 
 

Essa dinâmica não seria tão questionável se os localismos-globalizados não fossem 

quase exclusivos dos países centrais e concentrados por grandes empresas atuantes do 

mercado mundial e se os globalismos-localizados não ocorressem principalmente nos 

países não-centrais e não rivalizassem desproporcionalmente com as expressões 

culturais locais. Por isso, Warnier defende que,  

 

falar de globalização da cultura é um abuso de linguagem. Esta 

expressão, bem cômoda no final das contas, deveria ser banida de 

qualquer discurso rigoroso. É um objeto que se dissolve na análise. No 

máximo poderíamos falar de globalização de certos mercados dos 
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c amados bens “culturais” (cinema, audiovisual, disco, im rensa, 

especialmente as revistas). Confundir as indústrias da cultura com a 

cultura é tomar a parte como o todo. É privilegiar a visão mediática dos 

países industrializados, menosprezando tudo o que não é 

suficientemente espetacular para emergir na zona de captação da mídia 

e que constitui a substância das culturas do mundo. É colocar 

mentalmente fora do jogo os nove décimos da humanidade cuja vida, do 

nascimento até a morte, tem referências diferentes das que gravitam em 

torno da televisão (WARNIER, 2003, p.165). 
 

A partir da segunda metade de 1980 e com os anos 1990 percebe-se mais claramente o 

que comumente se c ama “ lobali ação da cultura”.  este  er odo observa-se uma 

verdadeira revolução na comunicação e na cultura. Primeiro é importante salientar 

como, no mundo inteiro, o acesso e o consumo culturais foram alterados a partir do 

desenvolvimento das telecomunicações e das indústrias culturais. Outro fator que 

facilitou o intercâmbio de sujeitos foi o barateamento do transporte aéreo internacional. 

No entanto, a principal mudança deste período decorre da propagação do uso da Internet 

que possibilitou uma disseminação global de conteúdos, modos de vida, formas de 

lazer, jamais vista na história. A convergência tecnológica e o comércio eletrônico 

ampliaram a circulação dos bens e serviços culturais, alterando também sua forma de 

criação, produção, distribuição e consumo.  

 

Com efeito, tais transformações sociológicas em torno do campo cultural, ou mais 

especificamente dos bens e serviços culturais, chamaram a atenção dos economistas. 

Estes fenômenos foram, portanto, também responsáveis pela emergência da visão da 

cultura como fator de crescimento econômico. Como recupera Paul Tolila, 

 

durante muito tempo o setor cultural foi ignorado pela teoria econômica 

que o considerava atípico em relação às leis fundamentais que ela 

produzia e que regem o modo de produção e de consumo capitalista. 

Para os pais fundadores da economia política, Smith e Ricardo, os 

gastos nas artes abarcam apenas os lazeres e não poderiam contribuir 

para a riqueza das nações; para os economistas respeitáveis, portanto, 

eles não mereciam um dispêndio de energia intelectual. (TOLILA, 

2007, p. 25) 
 

O estudo de Baumol e Bowen, sobre a economia do espetáculo ao vivo é considerado 

um dos pioneiros em torno da chamada economia da arte e da cultura. A partir dele e no 

decorrer da década de 1970, muitos estudos econômicos foram desenvolvidos em torno 

do campo artístico (BENHAMOU, 2007). A importância dada, à época, às hipóteses de 
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Baumol e seus efeitos de longo prazo no senso comum sobre o fato da economia da arte 

ser excepcional e improdutiva, fez com que até hoje pesquisadores se voltem a este 

estudo para, na maioria das vezes, refutá-lo.  

 

Baumol parte de uma dicotomia das atividades econômicas, divididas entre as que são 

produtivas e as improdutivas. Com base nesta premissa, Baumol desenvolve um estudo 

que levou ao enquadramento das artes c nicas (música “erudita”, dança e teatro) como 

atividades estagnantes e, por conseguinte, improdutivas. Dentre as diferentes razões que 

justificam tal estagnação estão a inexistência de progresso técnico no campo das artes; a 

incapacidade de mudança/ redução de atores em sua representação; a indisponibilidade 

do público em pagar mais para cobrir os custos de produção; entre outras. Alain 

Herscovici (2010, p. 125) contemporiza a visão de Baumol, indicando que sua análise 

“só se relaciona com as obras citadas no  assado, cujas estruturas tecnoestéticas se 

relacionam com é ocas  assadas  isso ex lica a ri ide  dos  rocessos de  rodução”.  

 

Françoise Benhamou (2007) indica que a maioria dos trabalhos realizados até a década 

de 1980 ignorou as indústrias culturais e os meios de comunicação, por considera-los 

campos à parte, mais afeitos à economia industrial. Quando os estudos econômicos 

sobre cultura ampliaram seu horizonte, incluindo indústrias culturais, direitos autorais, 

novas tecnologias da informação e comunicação, etc., suas análises reverberam e 

chamaram a atenção para o papel da cultura na economia. 

 

A partir dos anos 1990, observa-se um crescimento econômico do comércio de bens e 

serviços culturais, com fluxos internacionais invejáveis em comparação com outros 

setores econômicos. Verifica-se ainda o processo de internacionalização de grandes 

indústrias culturais e sua con ormação em me a con lomerados (“majors”) de  rodução 

e distribuição da cultura, haja vista concentrem todas as etapas da produção cultural, 

desde a ideia criativa até seu consumo cultural.  

 

A tendência à concentração das indústrias culturais leva a uma oligopolização dos 

mercados culturais comparável ao oligopólio da indústria do automóvel no início do 

século XX. Um indicador deste fenômeno é o número e o valor das fusões e aquisições. 

Conforme apresenta Tolila (2007, p. 42), se entre as décadas de 1990 e 1980 ocorreu 

uma dezena de fusões entre empresas importantes do setor, colocando em jogo 45 



41 

 

bilhões de dólares, entre os anos 1990 e 2000, mais de trinta megafusões registraram 

uma movimentação financeira de quase 500 bilhões de dólares.  

 

Ao concentrarem todas as etapas de produção, os conglomerados culturais concentram a 

oferta num número limitado de produtos, padronizando e uniformizando os conteúdos 

culturais consumidos mundialmente. Segundo Smiers (2006, p. 43), 

 
os números podem diferir um pouco, mas não há dúvida de que 80% a 

90% das músicas gravadas no mundo têm sido distribuídas por um 

punhado de conglomerados culturais transnacionais ou as suas 

subsidiárias. Não na Índia, nem ainda na China, mas em quase todos os 

países, a maior parte dos filmes mostrados são de Hollywood. (...) Entre 

essas empresas transnacionais, ativas em quase todos os campos 

artísticos, encontramos os nomes da Time Warner, Vivendi-Universal, 

Sony, EMI, Disney e Viacom. 
 

Geralmente, a abertura de um país a um produto cultural estrangeiro é inversamente 

proporcional à sua capacidade de produção neste setor. No campo do audiovisual, como 

indica a  esquisa da  ocus Distribuidora de  ilmes, de    3, “o exem lo mais 

dramático é o do continente africano, onde os EUA têm em média 70% do mercado, 

enquanto filmes africanos contam com uma  arcela de 3% em seus  ró rios mercados” 

(ALVAREZ, 2008, p. 63). 

 

No lado oposto encontram-se os Estados Unidos, com uma grande capacidade de 

produção de filmes e programas televisivos e com um perfil bastante homogêneo de seu 

mercado cinematográfico. Em 2002, também segundo a Focus 2003, 93,9% dos filmes 

exibidos naquele ano eram norte-americanos, enquanto 4,6% eram europeus e apenas 

1,5% era produção de outros países do resto do mundo. 

 
O comércio de produtos culturais (audiovisual e música) de massa 

envolve um número limitado de países exportadores. Em 1990, por 

exemplo, os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e o Reino Unido 

operavam 55,4% do total das exportações de bens culturais. (...) A 

América Latina e a África juntas respondem por menos de 4%. Ainda 

que faltem cifras globais confiáveis e mais recentes, é altamente 

provável que o volume do comércio internacional tenha aumentado 

ainda mais nos últimos anos e que as mega-empresas tenham engolido 

fatias ainda maiores dos mercados. Muitos autores indicam que as 

vendas internacionais de produtos culturais como filmes, músicas, 

programas de televisão, livros e software representam o mais importante 

setor de exportação dos Estados Unidos, superando setores tradicionais 
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como a agricultura e as indústrias automobilística, aeroespacial e de 

defesa (ALVAREZ, 2008, p. 54). 
 

Pela perspectiva dos grandes conglomerados de cultura, para que haja um consumo 

global de seus produtos, faz-se necessária a redução de tarifas, dentre outras medidas de 

proteção do mercado interno. Ademais, ainda sob a visão das majors, políticas de 

 omento a em resas locais são consideradas uma  orma de “concorr ncia desleal”,  aja 

vista que a empresa estrangeira não possui os mesmos benefícios. Vista de um ângulo 

diferente, a completa liberdade do comércio pode ser prejudicial também. No campo 

cultural, é crucial que filmes ou música não venham apenas de um país e de um grupo 

de países dominantes. Ademais, artistas e cidadãos devem ter o direito de criar, assistir e 

ouvir expressões artísticas produzidas localmente.  

 

Os prognósticos reforçam que os mercados globais de setores culturais são altamente 

competitivos. Por outro lado, constata-se uma ausência de políticas e órgãos públicos 

apropriados e eficazes para a promoção, o financiamento, a distribuição e o estímulo ao 

consumo dos bens e serviços culturais. Sendo assim, como indica George Yudice, a 

economia da cultura é uma convenção gerada pelo processo de culturalização da 

economia, engendrado por diferentes atores multilaterais. Nas palavras do autor: “Essa 

culturalização da economia não aconteceu naturalmente, é claro; ela foi cuidadosamente 

coordenada através de acordos comerciais e de propriedade intelectual, como o GATT e 

a OMC, de leis que controlam o movimento do trabalho mental e físico, por exemplo, 

leis de imi ração etc.” (YÚDICE,    4,  . 35).  

 

A análise economia da cultura, nestes termos, demanda a exploração de ferramentas da 

diplomacia multilateral e a afirmação e negociação de posições em torno do tema nos 

organismos internacionais, o que será visto no decorrer da pesquisa. Por ora, cabe 

trazermos outro modo de interpretar a cultura no cenário internacional. 

 

 

1.1.2 Cultura como fator de desenvolvimento humano 

1.1.2.1 Compromisso com o pluralismo e com os direitos culturais 

Muito já se escreveu sobre o fato de todas as culturas influenciarem umas as outras e 

que as constantes mudanças pelas quais passam e passarão todas as culturas podem 

produzir efeitos positivos ou reações de dominação e exercício ilegítimo de poder. Ou 
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ainda de que nenhuma cultura é fechada, imutável ou estática e que tampouco um país 

abriga apenas uma cultura, sendo, a maioria classificada como multicultural, 

multinacional ou multiétnica, possuindo uma multiplicidade de línguas, religiões e 

estilos de vida. Assim, um país multicultural ao mesmo tempo em que é marcado pelo 

seu pluralismo, pode também transformar-se num espaço de conflitos culturais.  

 

Um padrão muito mais pluralista de relações entre os povos do mundo 

parece estar emergindo, mas sua forma ainda é vaga e irregular, feita de 

retalhos, ameaçadoramente indeterminada. (...) As crescentes tensões 

internas de muitos países, surgidas de migrações culturalmente 

discordantes e em larga escala, o aparecimento de movimentos 

religiosos-políticos, armados e apaixonados, em várias partes do 

mundo, e o despontar de novos centros de riqueza e poder no Oriente 

Médio, na América Latina e na margem asiática da costa do Pacífico só 

fizeram contribuir para o sentimento generalizado de inconstância e 

incerteza. Todos esses fenômenos, assim como outros induzidos por 

eles (as guerras civis étnicas, o separatismo linguístico, a 

“multiculturali ação” do ca ital internacional), não  rodu iram a 

sensação de uma nova ordem mundial. Produziram um sentimento de 

dispersão, particularidade, complexidade e descentramento. As temidas 

simetrias da era do pós-guerra desarticularam-se, e nós, ao que parece, 

ficamos com os pedaços (GEERTZ, 2001, p. 192). 
 

O pluralismo surge de diversas formas que vão desde a conquista e a colonização de 

sociedades até a imigração, voluntária ou forçada, de indivíduos ou grupos inteiros. O 

pluralismo cultural pressupõe reconhecimento e respeito às diferenças e concretiza-se 

nos diversos movimentos em defesa por direitos das minorias. Os objetivos de tais 

movimentos dependem muito do seu histórico de reivindicações, destarte, enquanto uns 

anseiam por integração, outros pleiteiam a diferenciação.  

 

Embora o termo “minoria”  ossa ter diversos sentidos, nessas discuss es ele desi na 

grupos marginalizados ou vulneráveis que convivem com populações majoritárias 

dotadas de cultura distinta e considerada hegemônica. A defesa de seus direitos inclui:  

 
Desfrutar de sua própria cultura; professar e praticar sua própria 

religião; falar sua própria língua; participar do processo de tomada de 

decisões relativas à minoria à qual pertencem; criar e manter suas 

próprias associações; estabelecer e manter contatos livres e pacíficos, 

sem discriminação, com outros membros de seu grupo, ou com cidadãos 

de outros países com quem mantenham relações nacionais, étnicas, 

religiosas ou linguísticas (CÚELLAR, 1997, p. 76). 
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Uma política em relação às minorias deve estar atenta, portanto, ao desaparecimento de 

tradições, expressões artísticas, práticas religiosas e valores culturais, ao mesmo tempo 

em que fomente uma convivência harmônica e democrática. O multiculturalismo foi 

uma tentativa nesse sentido. 

 

 o contexto da crescente imi ração  rocedente de  a ses “não brancos” e “não cristãos” 

vivida, sobretudo, entre as décadas de 1960 e 1970, os Estados Unidos – seguidos 

posteriormente por outros países centrais – amparam a maioria das políticas 

diferenciadas em função do grupo societário ao qual se destinava no 

“multiculturalismo”. Seu objetivo era acomodar esses “novos”  ru os étnico-religiosos 

e não deixá-los à margem do conjunto da sociedade. 

 

O multiculturalismo transformou-se num slogan poderoso, tornando corrente a ideia de 

que as culturas têm o mesmo peso específico e não devem sofrer imposições de valores 

umas sobre as outras. Destarte, o multiculturalismo contrapunha-se à ideia de 

universalismo que, por sua vez, representa a presunção e a arrogância dos valores 

ocidentais vistos como universais e não como mais um dentre muitos. Porém, alguns 

aspectos ou consequências do multiculturalismo mobilizam críticas contundentes, 

dentre os quais enfatizaremos: monoculturismo plural, relativismo cultural, segregação 

e violência identitária. 

 

Termo cun ado  or Amart a Sen no livro “Identidade e Viol ncia” o monoculturalismo 

plural nada mais é do que a celebração da convivência entre culturas mesmo que sem 

qualquer interação ou pior, com base mesmo num separativismo. Embora toleradas e 

respeitadas, as culturas minoritárias devem manter certa distância, as diferentes 

comunidades culturais não precisam se interpenetrar, concentram-se em nichos. O autor 

ilustra tal conceito com um exemplo deveras prosaico: 

 
Se uma moça de uma família de imigrantes conservadores desejar ter 

um encontro com um rapaz inglês, isso com certeza seria uma iniciativa 

multicultural. Em contraposição, a tentativa de seus tutores de impedi-la 

de fazê-lo (o que ocorre com muita frequência) dificilmente será uma 

medida multicultural, uma vez que procura manter as culturas 

apartadas. Contudo, é a proibição dos pais, que contribui para o 

monoculturalismo plural, que parece receber a defesa mais sonora e 

ruidosa dos supostos multiculturalistas, baseados na importância de 

respeitar as culturas tradicionais, como se a liberdade cultural da moça 

não tivesse pertinência alguma, e como se as culturas distintas 
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devessem de certa forma permanecer em compartimentos isolados. 

(SEN, 2015, p. 165-166) 
 

O relativismo cultural, por vezes encontrado em defesas multiculturais, representa a 

incapacidade de criticar quaisquer práticas culturais, não importando o quão inaceitáveis 

sejam. O relativismo é um princípio que afirma plenamente as diferenças culturais, 

contudo, sem qualquer critica moral e esquecendo-se que elas se situam num contexto 

de desigualdade. Boaventura de Sousa Santos ao tratar do tema afirma que 

 

o relativismo, enquanto ausência de critérios de hierarquias de validade 

entre diferentes formas de conhecimento, é uma posição insustentável 

porque torna impossível qualquer relação entre conhecimento e sentido 

de transformação social. Se tudo vale e vale igualmente como 

conhecimento, todos os projetos de transformação social são igualmente 

válidos ou, o que é o mesmo, são igualmente inválidos. (SANTOS, 

2010, p. 43) 
 

À falha conceitual do relativismo, soma-se outra quando indivíduos pertencentes a 

determinadas comunidades culturais, geralmente designadas como minoritárias, são 

vistos exclusivamente por esta identidade cultural específica e tornam-se alvos de ações 

segregadoras ou violentas. Com efeito, diferentes formas de barbárie – desde a 

rudimentar violência doméstica ao terrorismo em escala global – são sustentadas pela 

presunção de que pessoas possam ser categorizadas em identidades únicas, numa 

configuração tal que algumas são preponderantes, enquanto outras se encontram 

subjugadas e sem alternativa.  

 

A identidade é uma fonte de orgulho, como também de força e segurança. Entretanto, 

um forte e exclusivo sentimento de pertencimento a um grupo pode conter a percepção 

da distância e da divergência em relação a outros grupos. Pode levar inclusive a não 

percepção da dignidade humana do outro e, como em muitos casos de genocídios, pode 

matar com desembaraço. É nesta lin a que Arjun A  adurai (   9,  . 1 ) a irma que “a 

violência em si mesma é uma das maneiras como a ilusão de identidades fixas e plenas é 

 rodu ida”.  

 

A concepção de identidade influencia, de várias maneiras, nossos pensamentos e ações e 

a ideia de identidades fixas há muito vem sendo desconstruída, ou melhor, 

“descentrada”. Stuart  all (   5), em sua  amosa obra “A identidade cultural na pós-



46 

 

modernidade”, mostra como as vel as identidades uni icadas e est veis declinaram, 

dando lugar a um sujeito descentrado e fragmentado. O descentramento do sujeito pós-

moderno nada mais é do que o reconhecimento da perda da centralidade que uma 

determinada identidade singular assumida pelos sujeitos. Ao ver-se fragmentado, tal 

sujeito passa a perceber-se como um indivíduo com identidades variadas, às vezes até 

mesmo contraditórias. Ademais, “  medida que os sistemas de si ni icação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar – ao menos tem orariamente”. ( ALL,    5,  . 13) 

 

O descentramento ou a superação da subjetividade simplificada que marca a pós-

modernidade resulta do fenômeno classificado por Boaventura de Sousa Santos de 

desestabilização da equação raízes/ opções.  

 
A construção social da identidade e da transformação na modernidade 

ocidental é baseada numa equação entre raízes e opções. Esta equação 

confere ao pensamento moderno um caráter dual: de um lado, 

pensamento de raízes, do outro, pensamento de opções. O pensamento 

das raízes é o pensamento de tudo aquilo que é profundo, permanente, 

único e singular, tudo aquilo que dá segurança e consistência; o 

pensamento das opções é o pensamento de tudo aquilo que é variável, 

efêmero, substituível, possível e indeterminado a partir das raízes. A 

diferença fundamental entre raízes e opções é de escala. As raízes são 

entidades de grande escala. (...) Ao contrário, as opções são entidades 

de pequena escala. (...) Esta diferença de escala permite que as raízes 

sejam únicas e as escolhas múltiplas e que, apesar disso, a equação entre 

elas seja possível sem ser trivial. A dualidade de raízes e opções é uma 

dualidade fundadora e constituinte, ou seja, não está submetida ao jogo 

que instaura entre raízes e opções. Por outras palavras, não há a opção 

de não pensar em termos de raízes e opções. (SANTOS, 2010, p. 54-55) 
 

Com a pós-modernidade, a equação moderna entre raízes e opções passa por um 

processo de desestabilização que, por sua vez, apresenta-se sob três formas: turbulência 

das escalas; explosão de raízes e de opções; trivialização da equação entre raízes e 

opções. 

 

A turbulência das escalas é considerada, pelo autor, uma das características 

fundamentais do nosso tempo. A explosão das raízes e opções é uma consequência do 

processo de globalização que tem expandido enormemente as possibilidades, dando 

origem a uma multiplicação infinita de opções cada vez mais libertas das limitações 
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territoriais. Ao mesmo tempo, em aparente contradição com isto, vivemos um tempo de 

localismos e territorializações de identidades e singularidades, de genealogias e de 

memórias, em suma, um tempo de multiplicação, igualmente sem limites, das raízes. 

Tudo isso leva, por fim, à trivialização da equação entre raízes e opções, criando a 

chamada crise dos dualismos. 

 
O colapso destes dualismos abre caminho a novas servidões e 

compulsões que, por fora do hiato decodificação dele resultante, podem 

facilmente disfarçar-se de nova aurora de liberdade. (…) A ex losão de 

raízes associada ao ressurgimento das políticas identitárias não se limita 

a trivializar as próprias raízes. Traz também consigo o risco de 

gestação, de tribalismo e de refeudalização – que o mesmo é dizer, a 

proliferação de diferenças que, por serem incomensuráveis, 

impossibilitam qualquer tipo de coligação e conduzem, em última 

análise, à indiferença. Explosão de raízes provoca um desenraizamento 

que gera escolhas ao mesmo tempo que bloqueia o exercício efetivo 

dessas mesmas escolhas. Por outro lado, a explosão de opções, longe de 

acabar com o determinismo das raízes, dá origem a um novo 

determinismo, talvez ainda mais cruel: a compulsão da escolha, cuja 

realidade e símbolo maior é o mercado.(SANTOS, 2010, p. 68-69) 
 

O que precisamos compreender é que esta crise dos dualismos pode igualmente criar 

oportunidades decorrentes, sobretudo, da liberdade cultural e de autodeterminação. 

Neste sentido, a noção das identidades culturais múltiplas e híbridas decorrentes da pós-

modernidade, de certo modo, é reforçada na noção de direitos culturais. 

 

Parte integrante dos direitos humanos, os direitos culturais estão especificamente 

indicados no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e no 

artigo 15 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966). 

Este último, junto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, do mesmo 

ano, foram elaborados com a intenção de acrescentar um caráter vinculante à 

Declaração, ou seja, de estabelecer o compromisso dos Estados membros da ONU com 

a efetiva aplicação dos direitos humanos.  

 

De maneira genérica, os direitos culturais versam sobre a liberdade do indivíduo em 

participar da vida cultural, seguir ou adotar modos de vida de sua escolha, exercer suas 

próprias práticas culturais, beneficiar-se dos avanços científicos e ter proteção moral e 

patrimonial ligada às produções artísticas ou científicas de sua autoria. Abaixo a 

reprodução do artigo 27 da Declaração: 
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1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida 

cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso 

científico e nos benefícios que deste resultam. 2. Todos têm direito à 

proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção 

científica, literária ou artística da sua autoria. 
 

Inicialmente, cabe indicar que este documento possui, intencionalmente, uma concepção 

mais universal e individualista dos direitos. Ou seja, não menciona a proteção de 

direitos coletivos que poderiam ser aplicados a uma comunidade cultural específica. 

Assim, esses instrumentos não estão voltados para proteger diretamente certos grupos 

vulneráveis, mediante direitos especiais, como era previsto em alguns tratados 

bilaterais, assinados à época da Sociedade das Nações (anterior à ONU). Tais grupos se 

protegeriam indiretamente através da garantia dos direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais dada aos indivíduos. A Declaração vale, portanto, para qualquer 

indivíduo e não para um grupo específico. Somente com a Carta Africana dos Direitos 

 umanos e dos Direitos dos  ovos, de 1981, que a irma que os “ ovos” também são 

titulares de direitos humanos, compreende-se que os direitos humanos também podem 

ser coletivos. 

 

Se undo Yvonne Donders (  11,  . 75), “a di iculdade em determinar a abran  ncia 

dos direitos culturais é causada principalmente pela complexidade do conceito de 

cultura”. Além disso, outro com licador est  no  ato dos direitos culturais se 

aproximarem de outros direitos humanos que têm a ver com a cultura, por exemplo, o 

direito das minorias, à educação ou ainda às liberdades fundamentais, como as de 

pensamento, expressão, autodeterminação, associação, religião, etc.  

 

Alguns pesquisadores defendem a necessidade desta concepção integral dos direitos 

culturais, englobando todos os direitos que tenham relação com a cultura, inclusive 

como estratégia metodológica para incorporá-los como direitos fundamentais. Já outros 

autores e também o Comitê da ONU dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

entendem que, ao se concentrar-se no aprimoramento do conceito do direito de 

participar da vida cultural, é possível dar este caráter abrangente aos direitos culturais e 

estabelecer a relação do artigo 27 da Declaração dos Direitos Humanos com outros 

instrumentos internacionais que também se referem ao direito de participar, em 

condições de igualdade, de atividades culturais ou da vida artística e cultural.  
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Concordando com o enfoque no direito de participar da vida cultural, é interessante 

identificar que no Comentário Geral nº 21 do referido Comitê este direito é qualificado 

como uma liberdade. Ou seja, se faz necessário o respeito, bem como a proteção da livre 

decisão de um indivíduo em exercer ou não o direito de participar e também de eleger 

com qual vida cultural deseja se associar-se. Este Comitê não define vida cultural, em 

seu lugar, reconhece seu caráter dinâmico e coloca-a como sinônimo do conceito de 

cultura vigente (seja ele qual for). 

 

Não obstante, participar da vida cultural inclui não só a própria possibilidade de 

participação, mas também de ter acesso à vida cultural e de poder contribuir com ela. 

Estes direitos são detalhados a seguir: 

 
La participación en la vida cultural comprende, en particular, el 

derecho de toda persona (sola, en asociación con otras o como una 

comunidad) a actuar libremente; a escoger su propia identidad; a 

identificarse o no con una o con varias comunidades, o a cambiar de 

idea; a participar en la vida política de la sociedad; a ejercer sus 

propias prácticas culturales y a expresarse en la lengua de su 

elección. Toda persona tiene igualmente derecho a buscar, 

desarrollar y compartir con otros sus conocimientos y expresiones 

culturales, así como a actuar con creatividad y tomar parte en 

actividades creativas.   
 

El acceso a la vida cultural comprende, en particular, el derecho de 

toda persona (sola, en asociación con otras o como una comunidad) 

a conocer y comprender su propia cultura y la de otros, a través de 

la educación y la información, y a recibir educación y capacitación 

de calidad con pleno respeto a su identidad cultural. Toda persona 

tiene también derecho a conocer formas de expresión y difusión por 

cualquier medio tecnológico de información y comunicación; a 

seguir un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales y de 

recursos como la tierra, el agua, la biodiversidad, el lenguaje o 

instituciones específicas, y a beneficiarse del patrimonio cultural y 

de las creaciones de otros individuos y comunidades.   
 

La contribución a la vida cultural se refiere al derecho de toda 

persona a contribuir a la creación de las manifestaciones 

espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la 

comunidad. Le asiste también el derecho a participar en el 

desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como en la 

definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que 

incidan en el ejercicio de sus derechos culturales. (ONU, 2009, p. 5) 
 

Assim, não somente enquanto liberdade é possível compreender o direito de 

participação na vida cultural, mas também enquanto um direito prestacional. A principal 

referência para esta conceituação parece ser a Recomendação da UNESCO sobre a 
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Participação e Contribuição das Massas Populares na Vida Cultural (1976). Pelo próprio 

título da Recomendação, percebe-se, como indica Bernardo de Mata-Machado (2007, p. 

 ), que “o direito    artici ação na vida cultural  ode ser inclu do entre os direitos 

conquistados  elo movimento o er rio em suas lutas  or mais i ualdade”. Em seu texto 

fica evidente a preocupação com a universalização do acesso aos bens culturais, até 

então restrito às classes privilegiadas.  

 

Pelo que percebemos, o direito à participação na vida cultural traz tanto uma dimensão 

da liberdade como de igualdade. Além disso, os direitos culturais também se aliam à 

dimensão de solidariedade refletida na garantia do direito à paz e ao desenvolvimento 

equânime. 

 

Assim, os direitos culturais enquanto sinônimo de liberdade são compreendidos como o 

direito de qualquer indivíduo de participar, passiva ou ativamente, em condições de 

igualdade, e sem qualquer discriminação prévia, barreira ou censura, da vida cultural de 

sua escolha, definindo suas próprias identificações (ou identidades), desde que sua 

participação não infrinja outros direitos humanos, nem venha a tolher liberdades 

fundamentais garantidas a todo ser humano. No sentido da igualdade, o indivíduo tem o 

direito à participação em decisões sobre política cultural e também à positivação de seus 

direitos culturais através da proteção do patrimônio cultural, tangível e intangível; da 

garantia de viver num cenário em que bens e serviços culturais, dos mais diversos, são 

oferecidos; da liberdade de expressão através de sua língua materna com devido 

reconhecimento na sociedade; do financiamento para produção e difusão da cultura; 

além da garantia de direitos morais e patrimoniais sobre obras de sua autoria.  

 

A complexidade da situação mundial de hoje reclama ações em diferentes direções. 

Atos de flagrante desrespeito ao pluralismo, nascidos de diversos conflitos, e que geram 

quase sempre crimes contra os povos e as culturas, continuam a ocorrer em todo o 

mundo, por exemplo. Torna-se, então, urgente que a comunidade internacional passe a 

se voltar à cultura como dimensão do desenvolvimento, mas também como promotora 

da paz por meio do diálogo intercultural. 
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1.1.2.2 Dimensão cultural do desenvolvimento e interculturalidade em favor 

paz 

Nos anos 1950, o conceito de desenvolvimento predominante tinha como objetivo 

exclusivo o crescimento econômico. Assim, a aferição do grau de desenvolvimento era 

obtida por meio de índices puramente econômicos. Nestes termos, os fatores culturais 

não só estavam excluídos de qualquer tentativa de contribuição com tais índices, como 

eram caracterizados, em si, como obstáculos ao desenvolvimento. Seguindo esta lógica, 

a cultura era, obviamente, fator explicativo da dificuldade de certas nações (em especial 

aquelas que portavam ainda sequelas da colonização) em aderirem aos mandamentos da 

produtividade, sendo, portanto, seus traços culturais os culpados por seu atraso material. 

É extremamente significativo o trecho reproduzido a seguir, parte de uma coleção de 

textos divulgados pela ONU em 1951:  

 
Há um sentido no qual o progresso econômico acelerado é impossível 

sem ajustes dolorosos. As filosofias ancestrais devem ser erradicadas; as 

velhas instituições sociais têm que ser desintegradas; os laços de casta, 

credo ou raça devem ser rompidos; e as grandes massas de pessoas 

incapazes de seguir o processo deverão ver frustradas as suas 

expectativas de uma vida cômoda. Muito poucas comunidades estão 

dispostas a pagar o preço do progresso econômico. (ONU, 1951 apud 

ALVAREZ, 2008, p.32-33) 
 

Resumidamente, o subdesenvolvimento e a pobreza, em vez de serem vistos como 

produtos do colonialismo europeu ou ainda, em período mais recente, das iniciativas 

bem-intencionadas de ajuda dos países do Norte às nações pobres, nada mais seriam que 

resultado das crenças e  r ticas culturais. Ali s, seriam, ambos, resultado de “b rbaras” 

ou “arcaicas”  r ticas culturais, j  que o  adrão cultural euroc ntrico, com base no 

protestantismo weberiano, comporia a filosofia impulsionadora da acumulação do 

capital, da disciplina do trabalho, do espírito empreendedor, instrumentos a serviço da 

promoção do crescimento econômico e, consequentemente, do desenvolvimento. Aqui, 

vemos reproduzir, mais uma vez, aquela primeira visão evolutiva da cultura, atrelada ao 

 ro resso (tradu ido como desenvolvimento), sendo o “Ocidente” o  onto culminante 

que todos almejariam atingir. 

 
Ce qui est frappant dans la plupart des théories du développement – 

théories de la modernisation (Rostow, 1960; Deutsch, 1961; Inkeles et 

Smith, 1974), de la dépendance (Cardoso et Faletto, 1979), du système-

monde (Wallerstein, 1974), et de la croissance économique (Domar, 

1946; Harrod, 1939; Solow, 1957; Arrow, 1962; Lucas, 1988; Romer, 
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1990), par exemple –, c’est le  ostulat que le dévelo  ement est un 

 rocessus linéaire (qui s’o ère en li ne droite d’un  oint A   un  oint 

B) et évoluti  (qui  ro resse d’un niveau ‘ rimiti ’ou ‘traditionnel’, 

moins dévelo  é ou in érieur,   un niveau ‘avancé’ ou ‘moderne’,  lus 

développé et supérieur). (UNESCO, 2010, p. 204) 
 

Salto qualitativo é dado entre as décadas de 1970 e 1980. Conceitual e politicamente, 

constata-se que o desenvolvimento econômico aplicado de tal maneira, nem sempre 

beneficiava todos os envolvidos, e muitas vezes produzia desigualdade e miséria entre 

determinados segmentos sociais, regiões geográficas ou grupos étnicos da sociedade. 

Emer e a consci ncia de que o “desenvolvimento” deveria ter como centro o  umano e, 

como finalidade, o aumento da qualidade de vida.  

 
O termo desenvolvimento sustentável teria sido utilizado explicitamente 

pela primeira vez no "Building a Sustainable Society", o Manifesto do 

Partido Ecológico da Grã-Bretanha, em 1981. Seis anos depois, em 

1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento – presidida pela primeira ministra da Noruega, Gro 

Harlem Brundtland – difundiu a ideia em seu relatório Nosso Futuro 

Comum. Foi graças à Rio-92, a Cúpula da Terra, realizado no Rio de 

Janeiro, em 1992, que os governos do mundo inteiro oficializaram o 

conceito de desenvolvimento sustentável, no contexto do qual a cultura 

tem papel essencial. (ALVAREZ, 2008, p. 33) 
 

No âmbito unesciano, foi no seio das Conferências prévias ao MONDIACULT (1982) 

que se começou a afirmar o valor da cultura como componente indispensável para um 

desenvolvimento integral, endógeno, compatível com as múltiplas realidades locais e 

equilibrado entre segmentos societários. Neste sentido, a identidade cultural, atuante e 

viva, passa a ser pré-requisito para o desenvolvimento e, as diferenças, de obstáculos 

passam a constituir oportunidades. Ao fim e ao cabo, a Conferência mundial sobre as 

políticas culturais, celebrada no México, conduziu a UNESCO ao lançamento da 

Década mundial do desenvolvimento cultural (1988-1997) e à Conferência 

intergovernamental sobre as políticas culturais para o desenvolvimento (Estocolmo, 

1998). 

 
Ces dates clés marquent l’émer ence d’une conce tion  lus lar e et 

 lus nuancée du dévelo  ement, qui admet que, si l’existence de 

systèmes de valeurs différents peut expliquer des attitudes et des 

 ratiques di  érentes en matière d’activité économique, la réussite 

économique n’exi e  as nécessairement une conversion culturelle aux 

normes de t  e occidental,  ondées sur l’individualisme et la 

concurrence (UNESCO, 2010, p. 203) 
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Soma-se, significativamente, a esses esforços a publicação da Comissão mundial da 

cultura e do desenvolvimento, presidida por Javier Pérez de Cuéllar, bem como seu 

Relatório “ ossa diversidade criadora”.  este documento a cultura é recon ecida mais 

do que simples componente estratégico para o desenvolvimento, mas sua finalidade 

última. Deste modo, a Comissão defendia que a cultura deveria ser colocada ao centro 

da reflexão relativa ao desenvolvimento, já que é precisamente o meio pelo qual os 

seres humanos exprimem suas aptidões o que, por conseguinte, é parte integrante do 

desenvolvimento. Devido a sua importância para esta pesquisa, o supracitado relatório 

será retomado no próximo capítulo. 

 

As concepções construídas em torno da cultura, todavia, não se refletem, ipsis litteris, 

no conceito publicado pelo PNUD, em 1993, sobre desenvolvimento humano. Neste, 

destacam-se como elementos fundamentais a liberdade política, econômica e social, 

bem como as oportunidades individuais de saúde, educação, produção, criatividade, 

dignidade pessoal e respeito aos direitos humanos (nossos grifos sublinham aqueles 

elementos que tangenciam, de certo modo, a cultura). Vale lembrar, no entanto, que o 

relatório mundial sobre o desenvolvimento humano, publicado também pelo PNUD em 

   4, intitulado “Liberdade cultural num mundo diversi icado”, sublin a ex licitamente 

a importância da cultura – e do multiculturalismo (sic) – nas estratégias de 

desenvolvimento humano.  

 

Cabe notar que, no Brasil, essas ideias foram também trabalhas pelo economista e ex-

ministro da cultura, Celso Furtado, sofisticando o pensamento econômico brasileiro. Em 

seus argumentos em favor da dimensão cultural no processo de desenvolvimento, o 

intelectual enfatizava a desconexão entre o avanço da riqueza material e a melhoria da 

qualidade de vida da população. Nas palavras do autor,  

 

À medida que a lógica da acumulação vai se impondo, as atividades 

ligadas aos fins da ação humana vão se subordinando à lógica dos 

meios. O espaço dentro do qual se exerce a criatividade é delimitado 

 ela racionalidade instrumental. (…) A  istória dessa civili ação é a 

crônica da subordinação progressiva de todas as formas de atividade 

criativa à racionalidade instrumental (FURTADO, 2012, p. 45). 
 

Tais escritos de Furtado revestem-se de notável atualidade no desafio de pensar a 

importância da cultura para o desenvolvimento humano e sustentável. Um conceito mais 
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amplo e fluido vem sendo advogado por pensadores contemporâneos, no qual o 

desenvolvimento deveria ser visto como um processo que aumenta a efetiva liberdade 

das pessoas de perseguirem o que quer que valorizem em suas vidas, sem que alguém, 

ou alguma instituição, tenha o direito de dizer o que deve ser valorizado (SEN, 2010). 

 

O prêmio Nobel Amartya Sen, em sua elaboração do desenvolvimento como liberdade, 

afirma que vivemos num mundo de opulência sem precedentes, contudo, também de 

privação, destituição e opressão extraordinários. Superar esses problemas é, portanto, 

parte central do processo de desenvolvimento e esta tarefa, diferentemente do que se 

arvora, não é exclusiva dos países em desenvolvimento, pois muitas dessas privações 

podem ser encontradas em países pobres como em países ricos. Na sua análise, a 

condição de agente dos indivíduos é central para lidar com as privações de diferentes 

formas de liberdade e a ideia de desenvolvimento consiste, portanto, na eliminação 

dessas privações que limitam escolhas e oportunidades das pessoas de exercer sua 

condição de agente. Apesar de a sua obra concentrar-se particularmente nas liberdades 

instrumentais cruciais – quais sejam, oportunidades econômicas, liberdades políticas, 

facilidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora –, é possível fazer 

um paralelo da ideia de desenvolvimento como liberdade aplicada à cultura. 

 

O recente relatório sobre “O direito   liberdade de ex ressão e criação art stica”, 

apresentado na Assembleia Geral das Nações Unidas pela relatora especial no âmbito 

dos direitos culturais, Farida Shaheed, aborda as muitas formas em que o direito às 

liberdades indispensáveis à criatividade e à expressão artística pode ver-se diminuído. 

 or outro lado, o documento a onta que “a vitalidade da criação art stica é necess ria 

para o desenvolvimento de culturas dinâmicas e para o funcionamento de sociedades 

democr ticas” (S A EED,   13,  . 3). Esses ar umentos encontram resson ncia na 

Agenda de Desenvolvimento das Nações Unidades pós-2015. Nesta reconhece-se a 

importância da cultura e da diversidade cultural para o desenvolvimento sustentável, 

argumentando que, investir em identidade, inovação e criatividade ajuda a construir 

novos modelos de desenvolvimento para indivíduos, comunidades locais e países. Esses 

modelos podem ser construídos quando são habilitados num entorno favorável baseado 

em valores fundamentais de respeito aos direitos humanos, à igualdade e à 

sustentabilidade.  
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A contribuição da cultura ajuda a ampliar os temos do debate sobre desenvolvimento ao 

aportar um enfoque centrado no ser humano e neste sentido produz resultados que se 

traduzem num desenvolvimento social e economicamente inclusivos, assim como na 

segurança, sustentabilidade ambiental e na paz. Nestes termos, ao mesmo tempo em que 

devemos superar a visão dogmática e homogeneizante de desenvolvimento, é 

igualmente crucial lançarmo-nos ao desafio do diálogo intercultural. 

 

Au seuil du   Ie siècle, nous sommes con rontés au dé i d’une 

interculturalité mondiale, jusqu’alors inconnue de l’ istoire  umaine. 

L’internationalisation de l’économie mondiale  eut  tre couronnée de 

succès à long terme seulement si nous arrivons à accepter la pluralité 

des cultures et de l’ istoire dans un monde du « résent absolu» qui se 

concentre non plus dans un endroit unique, mais dans un espace-temps 

qui nous englobe tous. (VON BARLOEWEN, 2015, p. 134) 
 

Em princípio, cabe-nos diferenciar o conceito de interculturalidade do, anteriormente 

tratado, multiculturalismo. Ressalta-se, neste sentido, uma abordagem que visa refletir 

os entrelaçamentos entre diferentes perspectivas e tradições culturais. Mais que isto, 

porém, a interculturalidade complexifica e, de certa maneira, desrromantiza a ideia de 

hibridismo ao identificar que as interseções entre culturas são, por vezes, bastantes 

assimétricas. Destarte, a diversidade cultural não existe somente porque distintos setores 

da sociedade escolheram se desenvolver de formas diferentes, mas também porque 

tiveram oportunidades desiguais de acesso aos bens. Diferenças de caráter étnico, 

linguístico, de gênero, de idade, são provocadas, inclusive, pela desigualdade nas 

interações entre diferentes. Canclini resume bem a oposição entre os termos: 

 

Sob as concepções multiculturalistas, que prosperaram nas últimas 

décadas do século XX, admite-se a ‘diversidade’ de culturas, 

destacando sua diferença e propondo políticas relativistas de respeito 

que às vezes reforçam a segregação. Por outro lado, interculturalidade 

remete à confrontação e à mistura entre sociedades, ao que acontece 

quando os grupos entram em relações e intercâmbios. Ambos os termos 

implicam dois modos de produção do social: ‘multiculturalidade’ 

im lica aceitação do  etero  neo  ‘interculturalidade’ im lica que os 

diferentes se encontram em um mesmo mundo e devem conviver em 

relações de negociação, conflito e empréstimos recíprocos.  

(CANCLINI, 2009, p.145) 
 

A interculturalidade é o fundamento do diálogo intercultural, paradigma esta que vem a 

contrastar com a inexor vel tese de “c oque de civili aç es” de Samuel  untin ton 

(1996). Se é fato que vivemos num mundo culturalmente diverso, contudo, ao mesmo 
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tempo, hiperconectado, o “di lo o de civili aç es” é  ré-condição para a manutenção 

da paz. 

 

Na prática, o diálogo intercultural pressupõe alguns esforços. Por óbvio, como tratado 

na seção anterior, é preciso libertar-se das identidades estáveis e adotar uma visão 

baseada na multiplicidade de identificações e, neste sentido, entender a cultura como 

híbrida. Ademais, evitar preconceitos, estereótipos e outras formas de legitimação da 

intolerância, e, noutro ponto, evitar o relativismo e a visão acrítica em relação a todas as 

práticas e tradições culturais.  

 

O elemento-chave nada mais é que o reconhecimento da igual dignidade das culturas, 

mas, sobretudo, dos indivíduos pertencentes a diferentes culturas, haja vista o diálogo 

apenas ocorrer, realmente, entre sujeitos e não entre abstrações. A dignidade da pessoa 

humana, ponto nevrálgico dos direitos humanos, consiste num princípio ético-jurídico 

que reconhece a integridade física e moral que deve ser assegurada a todo ser humano, 

simplesmente por sua existência ontológica no mundo, relacionando-se, assim, tanto 

com as necessidades de sobrevivência, como também com necessidades 

especificamente humanas de preservação de valores culturais, cosmogonias, visões de 

mundo e de si mesmo.  

 

Compreendemos o diálogo intercultural como um princípio ético-político, cujos 

desafios na tarefa de promover a paz estariam, dentre outros, o empoderamento e 

autonomia das minorias, a promoção do diálogo interreligioso e a reconciliação entre 

memórias conflitivas. Tais desafios incumbem não apenas uma nova postura ética, mas 

projetos efetivos, sendo a interculturalidade entendida como uma ferramenta da 

Realpolitik. 

 

C’est ébauc e de l’interculturalié véritable qui  ourrait  tre un outil de 

realpolitik et de garantie de la paix et, ultimement, une condition sine 

qua non   la survie de l’ umanité. Il ne  eut   avoir de  aix entre les 

nations sans paix préable entre les cultures et les religions. Le dialogue 

entre les reli ions et les cultures n’est  as un   énomène nouveau dans 

le processus historique universel, tout comme la relation entre 

technologie et culture. Néanmoins, les deux seront primordiaux à la 

civilisation de ce siècle nouveau et   l’inexorable ur ence  olitique qui 

s’annonce, du moins dans les  arties du monde qui ont une im ortance 

géostraté ique. Cette  ers ective d’une dimension ant ro olo ique 

culturelle du développement et de la durabilité, que ce soit en politique, 
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en économie ou même dans le domaine de la finance internationale, 

renforce un paradigme important de la responsabilité tous les organes de 

la  amille des  ations unies, non  as seulement dans le cadre d’un 

exercice académique, mais en tant qu’ex ression de la Real olitik  our 

une civilisation mondiale future, afin de mieux comprendre en 

 ro ondeur les lo iques de  ensées et d’actions des différentes cultures 

régionales, avant de commencer une action mondiale, tâche éminente 

qui incombe aux Nations unies. (VON BARLOEWEN, 2015, p. 135) 
 

Ainda que a valorização das diferentes identidades e a promoção do respeito e da igual 

dignidade entre culturas não proporcionem uma resposta rápida à paz, ambas são 

reconhecidas como poderosas fontes para a criação de novos modelos equitativos e 

inclusivos. Ainda que criatividade e cultura não proporcionem uma resposta rápida ao 

desenvolvimento, ambas são reconhecidas como poderosas fontes para a criação de 

novos modelos sustentáveis, equitativos e inclusivos. O papel que desempenha a cultura 

é multifacetado e serve para melhorar o bem-estar e a autoestima individual e coletiva. 

Seja na promoção do desenvolvimento humano ou na garantia da paz, o diferencial da 

cultura são seus benefícios imateriais.  

 

Diante de tudo que vimos até aqui, fica a pergunta sobre quais são os assuntos de fato 

mobilizadores de uma agenda para a cultura na seara internacional. É o que veremos no 

tópico a seguir. 

 

 

1.2 Cultura na agenda internacional 

 

1.2.1 Proposição de uma agenda para a cultura pela UNESCO 

1.2.1.1 Criação e relevância da UNESCO 

Em torno da Organização das Nações Unidas (ONU), base da ordem internacional 

estabelecida após a Segunda Guerra, foram constituídos organismos multilaterais. Esses 

organismos, especializados ou conexos, estão vinculados a seis órgãos centrais do 

sistema ONU, a saber: Tribunal Internacional de Justiça; Conselho de Segurança; 

Assembleia Geral; Conselho Econômico e Social (ECOSOC); Conselho de Tutela; e 

Secretaria Geral da ONU.  

 

Desses órgãos, destacam-se, por sua relação com o campo da cultura, a Assembleia 

Geral, principal espaço de deliberação da ONU, na qual estão representados todos seus 
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193 Estados-membros e o ECOSOC, formado por 54 países membros, sendo, 14 da 

África, 11 da Ásia, 10 da América Latina, 13 da Europa Ocidental e outros países 

desenvolvidos e seis da Europa Oriental. A OMC é um organismo conexo da 

Assembleia Geral, enquanto a UNESCO se constitui como uma agência especializada 

do ECOSOC. 

 

A UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 

resultou das discussões da Conferência de Ministros da Educação Aliados (CMAE), 

ocorridas entre 1942 e 1945, em Londres. Na Conferência de 1945 foi aprovado o Ato 

Constitutivo da instituição, assinado por 37 países (entre eles o Brasil). A Constituição 

entrou em vigor após a vigésima ratificação, em 04 de novembro de 1946. Neste mesmo 

ano é realizada a primeira Conferência Geral da recém-criada Organização, em Paris, na 

qual foi discutido seu programa de ação, relativo ao exercício de 1947, e escolhido o 

local de sua sede (que se estabelece também em Paris).  

 

O propósito inicial da CMAE era planejar a reconstrução dos sistemas nacionais de 

ensino quando terminasse a guerra. Na criação da UNESCO, a referida Conferência 

toma como base a experiência do extinto Instituto Internacional de Cooperação 

Intelectual (IICI). O modelo do Instituto o erecia duas inovaç es: o envolvimento de 

or ani aç es não  overnamentais internacionais e a ideia de que as sociedades civis dos 

Estados-Membros seriam re resentadas  or Comiss es  acionais.  

 
[O IICI era um] organismo de cooperação intelectual criado em 1924 

pela Liga das Nações, graças à iniciativa francesa e a contragosto dos 

governos anglo-saxônicos que o percebiam como um serviço aos 

objetivos de expansão cultural da França. Constituindo-se como foro de 

intelectuais ligados às diversas áreas do conhecimento, da literatura e 

das artes, o IICI, que exerce suas atividades até 1940, tinha como 

característica fundamental a independência em relação ao poder do 

Estado (EVANGELISTA, 2003, p. 67). 
 

O primeiro projeto do novo organismo, elaborado em 1944 pela delegação norte-

americana, previa a criação de uma Organização das Nações Unidas para a 

Reconstrução Educativa e Cultural (ONUREC). O Bureau Internationale du Travail 

(BIT), tecendo considerações ao projeto ONUREC, propõe a criação de uma 

Organização das Nações Unidas para a Cooperação Educativa e Cultural (ONUCEC). 

Um segundo projeto é enviado pelo governo dos EUA propondo uma Organização 
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Internacional para a Educação e a Cooperação Cultural (OIECC). Este último é 

apreciado durante a reunião da CMAE, aprovado sob o título de Organização das 

Nações Unidas para a Educação e a Cultura (UNECO, sigla em inglês) e submetido à 

Conferência em Londres na qual institui a nova organização da ONU. Nesta mesma 

Conferência, em 1945, inclui-se a palavra ciência à nova instituição. 

 
Vendo o andamento das discussões da CMAE, [o bioquímico britânico 

Joseph Needham] pleiteara a inclusão do s (science) na sigla do projeto 

UNECO, o que lhe fora recusado sob a justificativa de que a ciência 

está incluída na cultura. Essas resistências se arrefecem após a explosão, 

pelos EUA, das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Esse 

episódio evidencia a impossibilidade da manutenção da ciência como 

um tesouro guardado pelas nações detentoras do poder de desenvolvê-

la, e de fazer uso de seus resultados, e contribui para a explicitação da 

ciência como campo de atuação da nova organização, resultando na 

adoção da sigla UNESCO, nova denominação do projeto finalmente 

aprovado pela conferência ocorrida em Londres em 16 de dezembro de 

1945 (EVANGELISTA, 2003, p. 22-23). 
 

A missão desta organização é complexa visto que se processa num momento de criação 

de uma nova divisão do mercado mundial, de reconstrução dos espaços nacionais e 

culturais, além da chamada guerra fria. A UNESCO, conforme artigo 1º de sua 

Constituição tem por objetivo "contribuir para a paz e a segurança, promovendo a 

colaboração entre nações através da educação, da ciência e da cultura, a fim de 

estimular o respeito universal pela justiça, pela obediência à lei e pelos direitos humanos 

e liberdades fundamentais assegurados aos povos do mundo, sem distinção de raça, 

sexo, língua ou religião".  

 
As re er ncias   comunicação e   in ormação no Ato Constitutivo 

resultaram de iniciativa dos Estados Unidos. (...) Os debates sob 

“comunicação e in ormação”  oram uma das  rinci ais vias de acesso 

da Guerra  ria   rotina da UNESCO. A  ressão norte-americana em 

 avor do tratamento de temas tais como liberdade de im rensa e de 

in ormação é  arte da ex licação  ara que a  olônia e a (  é oca) 

Tchecoslov quia, no clima de batal a ideoló ica de então,  ajam-se 

retirado da Or ani ação entre 1947 e 1954, ano em que a União 

Soviética, também  or resist ncia   “ ro a anda ocidental”,  inalmente 

decidiu aderir   UNESCO (DYTZ FILHO, 2014, p. 157-158) 
 

As atividades da UNESCO para a cooperação internacional, em sentido amplo, vão 

desde a divulgação de regulamentações nacionais e o intercâmbio de material 

informativo educacional, científico e cultural, bem como a criação de acordos, 

convenções, recomendações e declarações internacionais. A UNESCO também 
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promove, em seus campos de atuação, estágios de estudos e seminários, a fim de 

possibilitar aos profissionais de diversas áreas uma vivência internacional. 

 

A Conferência Geral é o órgão principal de tomada de decisões da UNESCO, com a 

res onsabilidade de estabelecer as orientaç es estraté icas e  ro ram ticas. Ela se reúne 

a cada dois anos para aprovar o programa e orçamento da instituição e cada seis anos, 

para nomear o(a) Diretor(a)-Geral de acordo com a recomendação do Conselho 

Executivo. 

 

 o  mbito da Con er ncia Geral, cada Estado-Membro dis  e de um voto.  elo Ato 

Constitutivo, suas decis es devem ser adotadas  or maioria sim les dos  resentes 

(exclu das as abstenç es), exceto nos casos em que é exi ida maioria de  /3  elas 

re ras, como  ara a seleção da direção  eral e  ara admissão de novos membros. A esar 

dessa  revisão, a si ni icativa maioria das decis es da Con er ncia Geral tem sido 

a rovada  or consenso – a exceção recente mais notória  oi justamente a que dis ôs 

sobre a concessão do status de Estado-Membro    alestina (DYTZ FILHO, 2014).  

 

O Consel o Executivo é com osto atualmente  or 58 membros eleitos  ara mandatos 

(renov veis) de quatro anos. A distribuição das va as no Consel o entre os  ru os 

re ionais ou eleitorais obedece   se uinte  ro orção:  ove  ara o Gru o I (Euro a 

Ocidental e América do  orte)  Sete  ara o Gru o II (Euro a do Leste)  De   ara o 

Gru o III (América Latina e Caribe); Doze para o Gru o IV (Ásia e  ac  ico)  Cator e 

 ara Gru o Va (Á rica Subsaariana) e  Seis  ara o Gru o Vb ( a ses Árabes). O 

Consel o se reúne duas ve es  or ano, estando res ons vel  ela execução do  ro rama 

a rovado  ela Con er ncia, sendo considerado ór ão dirigente de facto da Or ani ação. 

 

O Secretariado, junto com a Con er ncia e o Consel o, com leta a tr ade de ór ãos 

estabelecidos  elo arti o 3  do Ato Constitutivo. A liderança deste ór ão recai sobre 

o(a) Diretor(a)-Geral. Irina Bokova, eleita em    9 e reeleita em   13, é a décima 

Diretora e a  rimeira mul er no car o desde a desi nação de Julian  uxle  em 194 . 

 esse  er odo, a enas dois Diretores-Gerais vieram de  a ses em desenvolvimento, a 

saber, o mexicano Jaime Torres Bodet (1948-1952) e o sene al s Amadou-Mathar 

M’ ow (1974-1987). 
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 a década de 198 , antes da retirada dos Estados Unidos, o Secretariado c e ou a 

dis or de 4 mil  uncion rios. Atualmente, o número de car os dis on veis é in erior a   

mil. Dois terços da  orça de trabal o estão lotados na sede e o restante distribu do entre 

as 53 unidades descentralizadas da UNESCO. 

 
De acordo com estat sticas de jun o de   13, 157 (ou 81%) dos 

Estados-Membros estariam “re resentados” no Secretariado, ci ra que 

encobre,  orém, o si ni icativo desequil brio entre os di erentes  ru os 

re ionais na ocu ação das va as, em  articular as de n vel su erior. 

 esse último caso, nacionais do Gru o I (Euro a Ocidental e América 

do Norte), integrado por 27 Estados-Membros (menos de 14% do total), 

det m 4 % dos  ostos considerados de n vel su erior. (DYTZ FILHO, 

2014, p. 164)
3 

 

Concebida  ara  a er trabal arem, lado a lado, os atores centrais das relaç es 

internacionais que são  overno e sociedade civil, a UNESCO dis  e na sua interlocução 

de im ortantes redes  lobais inte radas  or  overnos, instituiç es acad micas, institutos 

de  esquisa e Comiss es  acionais. Vale salientar que a UNESCO é a única agência 

especializada da ONU que mantém Comissões Nacionais nos Estados-Membros. Estas 

Comiss es t m como  ro ósito servir como ór ãos de assessoramento aos  overnos. 

Além disso, cada Estado-membro mantém Dele ados  ermanentes na sede, em  aris, 

 ara contatos mais  requentes com a or ani ação – atualmente, 183 Estados mant m 

representaç es  ermanentes na sede. A UNESCO possui ainda uma estrutura regional, 

com escritórios e órgãos auxiliares em diferentes países, tais como comitês consultivos 

e de assessoramento, comissões internacionais e conselhos intergovernamentais.  

 

Instituída a partir das 20 ratificações, até 1950, a UNESCO contava com 59 Estados-

membros. Devido ao avanço do  rocesso de descoloni ação, o número de membros 

aumentou exponencialmente, contanto a UNESCO, em 1965, com 120 Partes e, dez 

anos depois, com 136. Com a admissão da  alestina e do Sudão do Sul em 2011, a 

UNESCO passou a ser integrada por 195 Estados-Membros, dois a mais do que a ONU, 

que contribuem orçamentariamente com a instituição através de um sistema de cotas. 

 

Na segunda metade dos anos 1950 os recursos financeiros destinados à UNESCO foram 

ampliados tanto em relação ao seu orçamento ordinário como aos recursos 

                                                 
3 O Gru o III, ao qual  ertence o  rasil, detém a enas 7% desses cargos, embora seja integrado  or seis 
 a ses a mais que o Gru o I. (DYTZ FILHO, 2014) 
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extraorçamentários provenientes de outras fontes. Este aumento possibilitou uma 

ampliação da capacidade de atuação da UNESCO no período
.. 

 
Desde 1950, a contenção do orçamento ordinário da UNESCO se vê 

compensada pelos recursos do Programa Ampliado de Assistência 

Técnica (PEAT), réplica do Plano Marshall para as demais regiões do 

mundo, proposto em 1949 por Truman à ONU e adotado, no ano 

seguinte, pela UNESCO. O plano compreende projetos multilaterais a 

cargo da ONU e suas agências e projetos bilaterais a cargo dos EUA e 

de outros países que contribuíssem com recursos além de suas cotas 

devidas à organização (EVANGELISTA, 2003, p. 42). 
 

Os im ortantes a ortes  rovenientes do  ro rama Am liados da O U  ara Assist ncia 

Técnica e do  undo Es ecial da O U, antecessores do   UD, somados   conver  ncia 

entre necessidades dos  a ses em desenvolvimento e orientaç es  ol ticas  atrocinadas 

pelas economias industriali adas, re orçaram a dimensão de “assist ncia o eracional” 

da UNESCO.  

 

A UNESCO passou por períodos de crises financeiras (a mais recente ainda vigora nos 

dias atuais) desencadeadas pela saída de importantes países, notadamente, os Estados 

Unidos.  or este motivo, a mobili ação de recursos extraorçament rios é uma constante 

na Or ani ação. Se,  ara o bi nio   14-  15, o limite do orçamento a rovado  ela 

Con er ncia Geral  oi na ordem de US      mil  es (para cobertura de despesas com a 

 ol a de  a amento, cerca de   %, manutenção dos serviços administrativos e execução 

das atividades  inal sticas), a estimativa de recursos extraorçament rios  oi de US  4   

mil  es  ara o mesmo  er odo (DYTZ FILHO, 2014). Vale notar ainda que, 

 
no contexto das a  ncias es eciali adas da O U,  elos números do 

orçamento re ular relativo ao ano de 2011, a UNESCO  i uraria em 

quinto lu ar (US  3 7 mil  es), atr s da Or ani ação das  aç es 

Unidas  ara A ricultura e Alimentação (FAO, US$ 5 7 mil  es), da 

Or ani ação Mundial da Saúde (OMS, US  473 mil  es), da Or ani a- 

ção Internacional do Trabal o (OIT, US  411 mil  es) e da Or a- 

ni ação Mundial do Turismo (OMT, US  4 3 mil  es).  uando 

contabili ados os a ortes extraorçament rios, a UNESCO ascende   

quarta  osição, desbancando a OMT. (DYTZ FILHO, 2014, p. 165-166) 
 

Os trabalhos da UNESCO estão distribu dos  or cinco setores no Secretariado, 

corres ondentes  s  reas de com et ncia de inidas no Ato Constitutivo, a saber: 

Educação  Ci ncias  aturais  Ci ncias  umanas e Sociais  Cultura  e Comunicação e 

In ormação. Em torno de cada um desenvolvem-se  ro ramas inter overnamentais e 
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instituiç es,  or meio dos quais são im lementadas as  rioridades estabelecidas  elos 

Estados-Membros no  mbito dos ór ãos decisórios. 

 

Ra ão ori inal  ara a criação da UNESCO, a Educação é o maior cam o de atuação da 

A  ncia e  istoricamente tem dominado seus trabal os. Recebe em média   % do 

orçamento e dis  e de cerca de 4    uncion rios no Secretariado, a roximadamente 1 4 

da  orça de trabal o da Or ani ação (DYT   IL O,   14). Uma das dimens es 

centrais de trabal o é de aconsel amento no desen o e im lementação das  ol ticas e 

instituiç es nacionais de educação. 

 

O setor de Ci ncias  aturais recebe a roximadamente 9% do orçamento re ular da 

UNESCO (DYT   IL O,   14). Caracteri ado como um mosaico de  ro ramas 

relativos a recursos   dricos, oceanografia e recursos da biosfera, seu destaque está no 

programa O  omem e a  ios era (MA , na si la em in l s), lançado em 197 , que,  or 

sua ve , alber a a Rede Mundial de Reservas da  ios era, conjunto de s tios naturais, 

al uns também inscritos na Lista do  atrimônio da  umanidade. 

 
Voltadas à conservação da biodiversidade, à promoção do 

desenvolvimento sustentável e à manutenção de valores culturais 

associados ao uso de recursos biológicos, as reservas são zonas 

delimitadas no interior dos países e internacionalmente reconhecidas 

pelo Programa MAB. Cada uma delas tem por objetivo cumprir três 

funções complementares: 1) Conservar os recursos genéticos, espécies, 

ecossistemas e paisagens; 2) Estimular o desenvolvimento sustentável, 

social e econômico; e  3) Apoiar projetos demonstrativos, de pesquisa e 

educação, na área de meio ambiente. (BO, 2003, p. 89) 
 

Di erentemente do anterior, o setor de Ci ncias  umanas e Sociais é tradicionalmente o 

mais negligenciado na agenda da UNESCO, o que se re lete em seu orçamento, um dos 

menores dentre os setores – para o bi nio   14-  15,  or exem lo,  oi destinado US  

33 mil  es, dos quais 2/3 deveriam cobrir sua folha de pagamento (DYTZ FILHO, 

2014). A despeito das cifras, o setor tem contribuído de maneira crucial para a vertente 

reflexiva da UNESCO. 

 

 as décadas de 195  e 19  ,  oi im ortante a contribuição da UNESCO  ara  a er 

avançar a com reensão dos direitos  umanos, com base em seu con ecimento das 

ci ncias  umanas e sociais. Sua ca acidade de re lexão e  ormulação de conceitos 

também esteve a serviço da luta contra o a art eid. A  artir dos anos 199 , o setor vem 
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am liando sua atuação nas discuss es sobre a ética da ci ncia e da tecnolo ia, em 

 articular a bioética.  o  lano normativo, os es orços da UNESCO resultaram na 

Declaração Universal sobre o Genoma  umano e os Direitos  umanos (1997), 

instrumento internacional  ioneiro no cam o da bioética  na Declaração Internacional 

sobre Dados Genéticos  umanos (   3) e  na Declaração Universal sobre  ioética e 

Direitos Humanos (2005). Outra iniciativa que merece atenção é o  ro rama de Gestão 

das Trans ormaç es Sociais (MOST, na si la em in l s), cujo objetivo central é 

municiar tomadores de decisão e atores relevantes (stakeholders) com in ormaç es 

baseadas em con ecimentos das ci ncias sociais. 

 

Até    3, concentrou-se o  ro rama em tó icos relacionados   

 overnança  lobal,   diversidade cultural e étnica e    artici ação 

democr tica. Durante a  estão Matsuura, o  ro rama orientou-se  ela 

 ormulação de  rojetos es ec  icos que  udessem ter im acto  ol tico 

como resultado das  esquisas teóricas. Tais  rojetos inclu ram, entre 

outros objetos de estudo, a  obre a na América Latina e Caribe  as 

 ol ticas de inte ração re ional na Á rica  o  a el do Estado na  ol tica 

social dos  a ses  rabes  as consequ ncias sociais do envel ecimento da 

 o ulação euro eia  e temas de desenvolvimento sustent vel em 

 equenos Estados insulares (SI G ,   11). Em sua versão atual, tem-

se voltado  ara o exame de quest es como mi ração, urbani ação e 

mudanças ambientais  lobais, em uma  ers ectiva com arativa e 

interdisci linar. Trata-se de  ro rama ao qual os  a ses latino-

americanos e africanos atribuem elevada prioridade. (DYTZ FILHO, 

2014, p. 178-179) 
 

A atuação da  rea de comunicação e in ormação estrutura-se sobre quatro  rinc  ios 

 undamentais, são eles: Liberdade de ex ressão, a lic vel a  ormas tradicionais e 

contem or neas de m dia, incluindo a Internet  Acesso   educação de qualidade  ara 

todos; Respeito   diversidade cultural e lin u stica e  Acesso universal   in ormação e 

ao con ecimento, es ecialmente  queles de dom nio  úblico. As  aces mais vis veis do 

setor são o  ro rama Internacional  ara o Desenvolvimento das Comunicaç es (PIDC) 

e o  ro rama In ormação  ara Todos (PIPT).  

 

O  IDC é creditado como único  órum multilateral no sistema O U que mobili a a 

comunidade internacional  ara discutir e  romover o desenvolvimento de meios de 

comunicação livres, independentes e pluralistas em  a ses em desenvolvimento. 

Todavia, so re de  orte de end ncia em relação aos recursos a ortados  elos  a ses 

desenvolvidos, di icultando a entrada em  auta de temas de es ecial interesse dos  a ses 

em desenvolvimento. Já o PIPT, estabelecido em 2000 a  artir da  usão do  ro rama 
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Geral  ara In ormação e do  ro rama Inter overnamental de In orm tica, tem como 

objetivos, 

 

 romover a re lexão internacional e o debate sobre os desa ios sociais, 

éticos e jur dicos da sociedade da in ormação; promover e am liar o 

acesso   in ormação de dom nio  úblico,  or meio da or ani ação, 

di itali ação e  reservação da in ormação  a oiar o treinamento e a 

educação continuada nos cam os da comunicação, da in ormação e da 

in orm tica; apoiar a  rodução de conteúdo local e  omentar a 

dis onibilidade de con ecimento tradicional via treinamento  ara 

al abeti ação  or meio de tecnolo ias da in ormação e da comunicação  

 romover o uso de  adr es internacionais e “boas  r ticas” em 

comunicação, in ormação e in orm tica  e  romover a  ormação de 

redes de in ormação e con ecimento nos n veis local, nacional, regional 

e internacional. (DYTZ FILHO, 2014, p. 191) 
 

Ademais, cabe relembrar que foi na seara do setor de comunicação e informação que 

transcorreram controvertidos debates que, segundo diferentes análises, levaram, por um 

lado, à instrumentalização da agenda da UNESCO pelos países desenvolvidos, por 

outro, à politização da agenda da UNESCO pelos países em desenvolvimento. 

 

O primeiro, t  ico do con ronto ideoló ico Leste-Oeste da Guerra  ria, 

a res eito das liberdades de ex ressão e de im rensa,  avorecido  elas 

tentativas de instrumentali ação da UNESCO  elos Estados Unidos nas 

décadas de 194  e 195   o se undo começa a  ormar-se ao  inal da 

década de 195 , com a onda de descoloni aç es, e  an a cor o nas 

reivindicaç es  ela  omic durante as décadas de 197  e 198 . O 

 rimeiro embate ex licaria a resist ncia soviética em in ressar na 

UNESCO; o segundo serviu de pretexto para a retirada norte-americana 

em 1983-1984.  (DYTZ FILHO, 2014, p. 187-188) 
 

A  rea da cultura constitui  rovavelmente a  aceta mais con ecida da UNESCO, além 

de ser o setor res ons vel  elo maior número de convenç es e tratados elaborados  ela 

Or ani ação. Todavia, em termos orçament rios, o setor  ica com o se undo menor 

montante entre os cinco dom nios de com et ncia.  ara o bi nio   14-  15,  oram 

 revistos US  54 mil  es somados aos US  45 mil  es estimados como recursos 

extraorçament rios  ara o  er odo (DYTZ FILHO, 2014). Devido a sua importância 

para a presente pesquisa, detalharemos o setor em tópico específico, relacionando-o 

com outros fatos relevantes ocorridos na UNESCO que, de certo modo, influenciam o 

campo da cultura. 
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1.2.1.2 Agendamento da cultura pela UNESCO 

Entre 1945 e princípios da década de 1960, as atividades econômicas da ONU, se 

caracterizaram pela preocupação central com os problemas do desenvolvimento. Com o 

processo de descolonização intensifica-se o debate referente aos direitos das minorias e 

sobre o conceito de desenvolvimento endógeno, próprio de cada povo. A ONU 

inaugurou uma nova estratégia de proteção das minorias, saindo da perspectiva dos 

direitos coletivos e caminhando para a promulgação dos direitos dos indivíduos, sendo o 

principal exemplo deste período a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

1948. Neste texto a referência à cultura encontra-se no arti o  7 que ex ressa que “toda 

pessoa tem direito de tomar parte da vida cultural, gozar das artes e participar do 

 ensamento cient  ico”. A UNESCO, apesar de indicar o desenvolvimento como um 

dos eixos de seu programa, ainda não tratava em específico da dimensão cultural do 

desenvolvimento – associação esta que surgirá apenas a partir de 1970, como veremos a 

seguir.  

 

De maneira geral, a concepção que se tinha de cultura estava estritamente vinculada à 

produção e preservação dos bens espirituais, das artes e das humanidades por uma 

pequena elite que os difundiria (uma visão anacrônica da cultura como arte, tal como 

visto na primeira parte deste capítulo). Predominantemente ocidental nos seus primeiros 

dez anos, percebe-se, através das convenções e demais textos normativos criados pela 

instituição, esta sua restrição ao campo artístico.  

 

Em 1950, a UNESCO elaborou o Acordo de Florença sobre a Importação de Materiais 

Educacionais, Científicos e Culturais que se destinava a favorecer a livre circulação de 

livros, publicações e objetos com caráter educativo, científico ou cultural, com vistas a 

não aplicação de direitos aduaneiros na importação destes produtos. Em 1952 foi 

adotada a Convenção Universal sobre Direitos Autorais – Copyright, que protege as 

obras de propriedade intelectual, científica e literária, filmes e esculturas. No ano de 

1954, a Convenção para a Proteção de Bens Culturais em Caso de Conflito Armado 

estabeleceu entre seus contratantes um compromisso de respeitar os bens culturais 

situados em seus territórios, não permitindo a utilização desses bens para fins que 

poderiam expô-los a uma possível destruição ou deterioração, durante um conflito. Em 

1960 foi elaborada uma Recomendação a Respeito da Construção de Museus que visava 

à aplicabilidade de medidas para administração de museus.  
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No curto período de seus três primeiros anos, a UNESCO contribui 

ainda para a criação do Conselho Internacional de Música, do Instituto 

Internacional do Teatro e, em seguida, da Associação de Críticos de 

Arte e da Associação Internacional de Artes Plásticas. Contribui 

também para a criação de conselhos internacionais nas seguintes áreas 

ou campos de atuação: dos museus, dos arquivos, de intercâmbios 

literários, de filosofia e ciências humanas e das universidades. A 

UNESCO reúne, ainda em 1952, pintores, escultores, arquitetos, 

escritores e produtores de teatro e cinema de mais de quarenta países, 

buscando explicitar a possível contribuição dos profissionais e 

personalidades da área da cultura, da arquitetura e do urbanismo para 

seus objetivos e ideais (EVANGELISTA, 2003, p. 69). 
 

A partir dos anos 1960, o mundo é marcado por uma série de mudanças de ordem 

econômica, política, tecnológica, social e cultural. Neste momento a UNESCO é 

chamada a assumir novas tarefas, como por exemplo, na área da comunicação. A 

instituição havia se transformado no epicentro dos debates sobre a troca desigual dos 

fluxos de informação e de comunicação entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Sua atividade passa, então, a comprometer-se com a defesa das 

culturas dos países em desenvolvimento e com a denúncia do imperialismo cultural. 

 

A Declaração dos Princípios e da Cooperação Internacional, de 1966, é o principal 

documento deste período que proclama a ampla difusão da cultura e da educação de 

todos os povos com o objetivo de justiça, liberdade e paz, considerando dever de todas 

as nações prestarem ajuda mútua em busca de um livre intercâmbio de ideias e 

conhecimento. Neste documento reitera-se o direito à diversidade e originalidade das 

culturas nacionais, defendendo a promoção da criatividade de cada uma delas. O artigo 

1º condensa seus princípios: 

 
1. Toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y 

protegidos. 
2. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura. 
3. En su fecunda variedad, en su diversidad y por la influencia reciproca 

que ejercen unas sobre otras, todas las culturas forman parte del 

patrimonio común de la humanidad. (UNESCO, 1996, art. 1°) 
 

Essa nova posição da UNESCO se coaduna com a noção de democratização da cultura e 

de sua contribuição ao desenvolvimento das nações. Conforme indica Will Kymlicka 

(1996), o compromisso básico de uma sociedade democrática é a liberdade e a 

igualdade de seus cidadãos, independente de seu pertencimento a um grupo cultural ou 
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étnico específico, instituídas através da ampliação dos direitos civis e políticos, assim 

como da criação de novos direitos. A compreensão que se tinha à época de 

democratização cultural, por sua vez, era de promoção do acesso igualitário aos bens 

culturais e suas respectivas formas de distribuição. Esta conceituação pode ser 

observada, por exemplo, no debate acerca da Nova Ordem Mundial de Informação e 

Comunicação (NOMIC). 

 

Entre as décadas de 197  e 8 , o movimento dos  a ses não alin ados, reunidos no 

Gru o dos 77 e ins irados  elas discuss es na Assembleia Geral da O U em torno da 

 ova Ordem Econômica Internacional, sustenta a necessidade da NOMIC e reivindica 

um equilíbrio nos fluxos de informação no plano internacional. Seu propósito era tornar 

possível a difusão da autoimagem dos países em desenvolvimento.  

 

Segundo o autor Armand Mattelart, o debate sobre a NOMIC iniciou-se com a crítica a 

um imperialismo cultural refletido na “cobertura  requentemente tendenciosa, inexata, 

não objetiva e não adaptada feita pelas quatro grandes agências de imprensa dos países 

desenvolvidos que monopolizam o mercado mundial de notícias. (...) As agências 

americanas são as mais especificamente visadas.” (MATTELART,     ,  . 11 ). 

 
Ao longo da década de 1970 prosseguem na UNESCO os 

questionamentos e reivindicações do mundo em desenvolvimento 

concernentes aos problemas relativos à informação e a comunicação, 

nos quais se incluem: a identificação do princípio do livre fluxo de 

informação com um passado colonial a ser superado; a necessidade do 

estabelecimento de condições para um diálogo Norte-Sul em novas 

bases, como também para uma intercomunicação Sul-Sul; a necessidade 

de superação dos estereótipos produzidos pelas imagens inexatas, falsas 

ou distorcidas veiculadas pela indústria cultural mundializada em fluxos 

de informação e mensagens comercializados pelas corporações 

transnacionais (EVANGELISTA, 2003, p. 110). 
 

Essas e outras reivindicações nos campos social e econômico, tais como a luta contra o 

imperialismo, o colonialismo, o neocolonialismo, o apartheid e outras formas de 

racismo, ou ainda pela libertação econômica, política, social e cultural dos povos 

excluídos dos benefícios do desenvolvimento mundial capitalista repercutem na ONU. 

A Assembleia Geral, após difíceis negociações, aprova, em sessões extraordinárias, 

ocorridas em 1974 e 1975, e a contragosto das maiores forças do capitalismo, a 
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Declaração das Nações Unidas sobre o Estabelecimento de uma Nova Ordem 

Econômica Internacional e a Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados.  

 
Nesses documentos, explicita-se a impossibilidade de – sob a 

permanência de vestígios da dominação estrangeira, colonial e 

neocolonial, da discriminação, assim como da partilha desigual dos 

benefícios do desenvolvimento tecnológico – atingir-se a emancipação e 

o progresso dos países em desenvolvimento, reconhecendo-se então o 

direito de esses países se beneficiarem dos progressos científicos e 

tecnológicos para a aceleração de seu desenvolvimento econômico 

(EVANGELISTA, 2003, p. 111). 
 

A análise do direito de comunicar, as considerações relativas à ciência como patrimônio 

comum da humanidade, ao respeito à identidade cultural dos povos e às necessidades 

das nações, assim como a ajuda aos Estados-membros na formulação de políticas de 

informação nacionais constavam das ações autorizadas pela 16ª Conferência Geral, em 

1970, que também recomendou a realização de Conferências Intergovernamentais sobre 

Políticas de Comunicação para a América Latina e para a Ásia. Em 1977, um relatório é 

solicitado pelo novo diretor da UNESCO, o sene al s Amadou Ma tar M’ ow, a uma 

Comissão Internacional de Estudos dos Problemas da Comunicação (CIC). 

 
Para os meios ocidentais de informação, a CIC é traduzida como uma 

ameaça   im rensa livre, contra a qual a “antiamericana e 

antidemocr tica” UNESCO teria declarado guerra, através da Nova 

Ordem Internacional da Informação e da Comunicação (NOMIC). Esta 

é inter retada como “ataque, sob o patrocínio soviético, à imprensa 

livre” ( RESTO  JR, 1989).  OMIC e  IDC ( ro rama Internacional 

para o Desenvolvimento da Comunicação) são aí considerados como 

instrumentos de uma  OEI,  or sua ve  inter retada como “ órmula 

para um Estado socialista  lobal”  ou como um “esquema sim lista de 

redistribuição de saúde e recursos a mais de cem nações 

subdesenvolvidas, mediante a criação de um Estado de bem-estar global 

financiado, principalmente, pelos Estados Unidos e as nações industriais 

do mundo” (RAY e SC AA , 1989) (EVA GELISTA,    3,  . 1  -

123). 
 

A UNESCO, neste momento, era percebida como um foro privilegiado para a discussão 

dos problemas decorrentes das relações Norte-Sul, não apenas em relação aos meios de 

comunicação, mas abrangendo outras quest es, como a racial,  or exem lo. O que não 

deixa de ser também um re lexo da  olari ação  orte-Sul veri icada nas  aç es 

Unidas.  
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É interessante salientar que entre os Estados-Membros havia divergências quanto, por 

exemplo, aos diferentes modelos de comunicação. Enquanto para uns a informação era 

vista como bem social, um serviço público, para outros era considerada como 

mercadoria, um serviço privado de interesse público. Assim, a proposta da Nova Ordem 

Mundial da Informação e Comunicação provocou uma crise neste organismo, 

resultando, em 1984, “sob  retexto de riscos de uma “ oliti ação” dos  roblemas de 

comunicação” (MATTELART,     ,  . 115), na desvinculação de  randes  ot ncias 

capitalistas como os Estados Unidos, o Reino Unido e Cingapura. 

 
Várias demandas emergiam na década de 70 em um crescendo: maior 

variedade de fonte de informação, menos monopólios das formas de 

expressão cultural, preservação de espaços nacionais ao abrigo da 

comercialização invasora da produção cultural dos grandes 

conglomerados transnacionais, mais voz para os novos países em 

desenvolvimento que ingressavam nos foros internacionais. (...) Os 

EUA levantaram-se contra a possibilidade de que o chamado free flow 

of information pudesse sofrer limitações. Aparentemente correta, a 

premissa americana minimizava o fato de que o princípio do livre fluxo 

de informação misturava liberdades culturais com liberdades 

econômicas. A liberdade econômica freqüentemente resulta em 

oportunidade de produção, distribuição, promoção, recepção e 

distribuição de outros menores. (...) A idéia da Nova Ordem Mundial da 

Informação e Comunicação era reverter essa tendência. A saída dos 

EUA representou sua morte no nascedouro (ALVAREZ, 2008, p. 151-

152). 
 

Através das conferências realizadas e convenções e recomendações, criadas e revistas, 

percebe-se como foi intensa a atividade da UNESCO até o início dos anos 1980. Porém, 

depois de 1984, com a saída dos EUA, e consequentemente de outras nações como 

Cingapura e Inglaterra, a instituição sofreu com um enfraquecimento financeiro 

(redução de 30% do seu orçamento) e político, que impediu a concretização de vários 

projetos. O principal campo de atuação da UNESCO atingido foi o da educação, 

perdendo suas atribuições para o Banco Mundial. A maioria dos países em 

desenvolvimento depende dos empréstimos do banco para desenvolver seus sistemas de 

educação, e esses estão quase sempre ligados à adoção de políticas específicas, e 

controladas em sua aplicação pelos técnicos do Banco. Na UNESCO, internamente, 

cabe ressaltar que, com a saída dos EUA, o Japão passa a ser o maior contribuinte da 

organização. 
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Com relação às convenções destaca-se o trabalho voltado para a definição do 

patrimônio cultural da humanidade e a consolidação de um sistema global de 

preservação, através da Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural 

do Mundo
4
, de 1972. Nesta, entretanto, a concepção do patrimônio se restringia à 

dimensão material, o que casou de imediato uma reação dos países em 

desenvolvimento, que solicitaram a criação de um instrumento internacional específico 

para a proteção das expressões populares. As iniciativas surgiram após esse debate, a 

exemplo da adoção da Recomendação para a Salvaguarda da Cultura e do Folclore 

Tradicionais, em 1989, que reiterava tanto a inadequação dos instrumentos existentes na 

proteção dos bens culturais intangíveis, como também a insuficiência da legislação dos 

direitos de autor no que se refere às formas de criação da cultura popular. 

 

Além da proteção do patrimônio, outros temas foram abordados com as convenções. 

Em 1970, foi os Estados-membros reconhecem que a importação, a exportação e a 

transferência ilícitas de bens culturais constituem as causas principais do 

empobrecimento do patrimônio cultural dos países de origem desses bens. A 

colaboração internacional constitui um dos meios mais eficazes para protegê-los e 

para auxiliar neste campo foi elaborada a Convenção sobre as medidas que devem ser 

adotadas para Proibir e Impedir a Importação, Exportação e Transferência de 

Propriedades Ilícitas de Bens Culturais. No ano de 1976 a Recomendação para 

Participação e Contribuição das Pessoas na Vida Cultural versava, sobretudo, sobre a 

necessidade de criação de condições econômicas para livre acesso à informação, 

formação, conhecimento cultural e ao patrimônio cultural de cada país, entendendo 

que é imprescindível a abertura de oportunidades para que grupos culturais se 

expressem promovendo o desenvolvimento de uma identidade, troquem de 

informações, novos conhecimentos e uma cultura de paz. Devido ao crescente 

interesse na aquisição de produtos culturais, na criação de museus, instituições 

culturais, exposições de arte e coleções particulares de artes, bem como na criação de 

monumentos, foi realizada a Recomendação Internacional para Comércio de Bens 

Móveis Culturais, em 1978.  

 

Nos anos 1980 foram criadas as Recomendações para a Salvaguarda e Preservação das 

Imagens Cinematográficas, que considerou que as imagens cinematográficas como 

                                                 
4 Mais de 85% dos Estados Membros ratificaram esta Convenção. 
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expressões da cultura e identidade das pessoas, e para Normalização Internacional de 

Financiamento à Cultura voltada para atividades culturais tais como, patrimônio 

cultural, monumentos históricos e locais, arquivos, museus, escavações arqueológicas, 

bem como, música, rádio, televisão, literatura, teatro, artes plásticas, cinema e 

fotografia, atividades sócio culturais, esportes e ciências naturais. Em 1989, além da 

Recomendação para a Salvaguarda da Cultura e do Folclore Tradicionais, foi criada a 

Convenção para Povos Indígenas e Tribais que reconheceu as aspirações dos povos 

indígenas e tribais para assumir o controle de suas próprias instituições e formas de 

vida, de seu desenvolvimento econômico e fortalecimento de suas identidades, línguas 

e religiões dentro do limite dos Estados em que vivem.  

 

Outros documentos adotados na UNESCO foram as declarações decorrentes das 

Conferências Intergovernamentais sobre Políticas Culturais realizadas entre 1970 e 

1982. Na defesa do direito à cultura, e na afirmação de sua diversidade, visando à 

operacionalização dos conceitos formulados em 1966, na Declaração dos Princípios e 

da Cooperação Internacional, a UNESCO estende, ao campo da cultura e da 

comunicação, a prática do planejamento inaugurada, nos anos 1960, nos campos da 

educação e da ciência. Assim, atendendo à resolução aprovada em sua 15ª Conferência 

Geral de 1968 realiza-se, em Veneza, em 1970, a Primeira Conferência 

Intergovernamental sobre os Aspectos Institucionais, Administrativos e Financeiros 

das Políticas Culturais à qual se seguem as conferências intergovernamentais regionais 

com o mesmo tema: EUROCULT, 1972, em Helsinque; ASIACULT, no ano seguinte, 

em Jacarta; AFRICACULT, 1975, em Accra; AMERICACULT, 1978, em Bogotá; e 

ARABCULT, 1981, em Bagdá. Este processo foi concluído em 1982, na 

MONDIACULT, realizada na Cidade do México. 

 

O objetivo das conferências era discutir o papel das políticas culturais e de 

comunicação numa abordagem global do desenvolvimento, com referência à educação 

e à ciência. No entanto, se percebe na pauta da EUROCULT, primeira conferência 

regional realizada, como os temas desdobram-se em diversas outras questões, tais 

como: as estruturas administrativas dos Estados europeus em matéria de políticas 

culturais; ampliação do acesso e da participação na cultura; o problema das inovações 

para o desenvolvimento cultural; cultura e meio ambiente; o papel e o lugar dos 

artistas nas sociedades européias contemporâneas; a formação de administradores e 
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animadores culturais; os instrumentos de análise do desenvolvimento cultural e bases 

e perspectivas da cooperação cultural (EVANGELISTA, 2003, p. 102). Esses temas 

sinalizam, assim, uma atualização do conceito de cultura que se tinha na época, 

debatendo sobre a afirmação das identidades culturais, a recusa à imposição cultural 

vertical, assim como a padrões de comportamentos uniformes, ou ainda sobre a 

valorização das formas tradicionais de comunicação interpessoal e comunitária, vistas 

como não impeditivas do desenvolvimento da comunicação. 

 
Nessa conferência, os países europeus, preocupados com a concentração 

dos meios de informação, recomendam à UNESCO o apoio aos países 

em desenvolvimento para a ressurreição de suas culturas nacionais e 

para a eliminação das sequelas do colonialismo, do neocolonialismo do 

racismo e do domínio cultural. Argumenta-se então com os riscos do 

imperialismo cultural, da uniformização dos comportamentos, da 

homogeneização cultural e o consequente empobrecimento da 

humanidade em sua diversidade (EVANGELISTA, 2003, p. 196). 
 

Este processo iniciado com a Conferência de Veneza é concluído na Conferência 

Mundial sobre políticas culturais, em 1982 no México. Articulando com uma definição 

ampla de cultura, a Declaração resultante do MONDIACULT esboça o princípio de 

uma política cultural fundada no reconhecimento da pluralidade das identidades 

culturais, não mais se limitando ao campo das artes. A cultura é então concebida como 

um “conjunto dos traços distintivos es irituais e materiais, intelectuais e a etivos que 

caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e das 

letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as 

tradiç es e as crenças” (UNESCO, 2001, p. 1).  

 
O conceito ampliado de cultura inclui ainda a problemática do uso do 

tempo livre e do desenvolvimento da criatividade, portanto, da 

necessidade da educação artística do grande público, assim como da 

redescoberta do conteúdo cultural da educação. Inclui também os 

aspectos mercadológicos inerentes ao turismo cultural, enfatizando sua 

importância para o intercâmbio cultural, o conhecimento das culturas e 

a valorização da cooperação cultural internacional. Segundo esse 

conceito, todos os indivíduos e povos, como participantes ativos, 

constituem-se na força criadora e fundante da cultura. Esta, por sua vez, 

abarca ao mesmo tempo, a aquisição de conhecimento e a exigência de 

um modo de viver e ser consigo mesmo, com os outros e com a 

natureza (EVANGELISTA, 2003, p. 97). 
 

Do MONDIACULT resultou a Recomendação da Década Mundial do Desenvolvimento 

Cultural (1988-1991), cuja iniciativa que se destaca foi a criação da Comissão Mundial 
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de Cultura e Desenvolvimento. Coordenada por Javier Pérez Cuéllar, que havia sido 

Secretário-Geral da ONU de 1982 a 1991, esta comissão era composta por intelectuais 

tais como Lévi-Strauss e Ilya Prigogine, tendo como representante brasileiro o 

economista Celso Furtado (ministro da cultura entre 1986 e 1988). O resultado do seu 

trabalho está compilado no relatório Nossa Diversidade Criadora, que indica como 

novos desafios o respeito à diversidade cultural e sua relação com o desenvolvimento 

sustentável, como será visto no próximo capítulo. O desenvolvimento sustentável havia 

sido definido no documento Nosso Futuro Comum, decorrente da Conferência de 

Brundtaland realizada em 1987, como sendo o que atende às necessidades do presente, 

sem comprometer as habilidades das futuras gerações, buscando soluções para a 

extinção da biodiversidade e da diversidade cultural. 

 

O encerramento da Década da UNESCO para a Cultura e o Desenvolvimento se deu 

com a Conferência Intergovernamental em Políticas Culturais para o Desenvolvimento, 

ocorrida em 1998, em Estocolmo. O plano de ação adotado nesta ocasião teve foco em 

cinco objetivos, a saber: fazer da política cultural um dos componentes da estratégia de 

desenvolvimento, promover a criatividade e participação na vida cultural, reforçar 

medidas para preservar a herança cultural e promover indústrias culturais, propiciar 

diversidade linguística e cultural na informação da sociedade e tornar fontes humanas e 

financeiras mais disponíveis para o desenvolvimento cultural. 

 

No período que se inicia na década de 1990 até os dias atuais, foram elaboradas algumas 

declarações e convenções no âmbito da UNESCO. Em 1996 é criada a Declaração 

Universal dos Direitos Linguísticos que parte do pressuposto de que a língua é o 

resultado da interação de fatores sociais, políticos, territoriais, históricos e ideológicos 

de determinada região, sendo, portanto, considerada como expressão de uma identidade 

coletiva e distinta de apreender e descrever a realidade. Em 1999 é aprovado o Código 

Internacional de Ética Para Comercialização de Bens Culturais, que trata sobre o tráfego 

de bens culturais roubados, clandestinos e ilicitamente exportados, disponibilizando 

informações que permitam distinguir bens resultantes do comércio ilegal e 

procedimentos para a comercialização legal destes bens.  

 

Em 2001 foram elaboradas a Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural, 

instrumento que abrange as questões relacionadas com a diversidade cultural e o diálogo 
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intercultural, e a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Subaquático. Dois anos 

seguintes são aprovadas a Declaração Sobre a Intenção de Destruição do Patrimônio 

Cultural que busca assegurar a conservação e proteção dos livros, obras de arte e 

monumentos históricos, incentivando a realização de congressos internacionais, 

seminários e outras atividades na busca pela salvaguarda do patrimônio cultural, 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial que pressupõe medidas 

de registro, divulgação, apoio e acompanhamento das mudanças relativas ao patrimônio 

intangível, e formulado o projeto da Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais, finalmente adotada em 2005, que será explorada 

em detalhe no próximo capítulo. Antes disso, contudo, nos cabe atualizar o 

comportamento deste importante ator que é a UNESCO. 

 

1.2.2 Incorporação pela UNESCO de uma agenda para a cultura 

1.2.2.1 Crise e reforma da UNESCO 

Educação, ci ncia, cultura, comunicação e in ormação – temas sob a jurisdição da 

UNESCO – estão-se movendo  ara o centro da a enda internacional. Esse movimento, 

todavia, não é  arantia de maior relev ncia  ara a Or ani ação. Ao contrário, em que 

pese muitos estudos sobre a UNESCO que acentuam caracter sticas “com robatórias” 

de sua dis ensabilidade, tais como, limitaç es orçament rias, dis ersão  ro ram tica, 

burocrati ação e aus ncia de resultados tan  veis, somada à atual crise financeira com 

nova saída dos Estados Unidos, seu protagonismo institucional vem perdendo força.  

 

O imaterial trans orma-se no  ivô ou na correia de transmissão das 

 rinci ais alteraç es da vida  umana e,  or extensão, da vida das 

naç es, levando a novas alturas a con ecida  rase de Marx de que tudo 

o que é sólido se desmanc a no ar. A economia e o  oder militar 

desmateriali am-se, res ectivamente, nos  luxos  inanceiros e na  uerra 

cibernética  a cultura (como ex ressão de  articularismos identit rios) 

ascende   condição de re er ncia uni icadora e mobili adora no  lano 

 ol tico  o imaterial do con ecimento cient  ico-tecnoló ico torna-se o 

 rinci al  ator de  rodução e criação de valor, bem como um dos 

 rinci ais ativos de  oder dos diversos atores em com etição no sistema 

internacional; a cultura e a educação trans ormam-se em commodities 

centrais na economia do con ecimento5  a comunicação e a in ormação 

são os meios  or excel ncia de entrada na arena  ol tica  lobal e de 

construção (e destruição) de le itimidades. (…) Esses  enômenos, de 

evidente e crescente im ort ncia, indicam a enas que  s camadas 

 assadas de assimetrias e  s tradicionais  ierarquias de  oder se estão 

juntando novas e com lexas  ormas de con lito e de coo eração dentro 

dos  a ses e entre eles no  lano mundial. (…) Ter um mandato em 
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sintonia com as demandas contem or neas da conviv ncia internacional 

não se tradu  i so  acto em  arantia  ara a Or ani ação de que ser  

recon ecida como inst ncia  undamental de di lo o, coo eração e 

resolução de con litos nas matérias nominalmente sob sua jurisdição. 

(DYTZ FILHO, 2014, p. 24-25) 
 

A mais recente crise financeira da UNESCO inicia-se em   11 a  artir da decisão norte-

americana de sus ender o  a amento das contribuiç es ao orçamento, em repres lia   

admissão da  alestina como seu membro  leno em outubro de   11.  a  r tica, sua 

sa da re resenta a  erda de quase 1 4 do orçamento re ular da UNESCO, que, em 

condiç es normais, j  é considerado insu iciente  ara a reali ação dos seus elevados 

 ro ósitos e ambiç es. Em termos monet rios, essa  ração su era US      mil  es, 

sendo US  143,  mil  es  revistos  ara o bi nio   1 -  13, somados a outros US  

79,1 mil  es, relativos   contribuição de   11 e a débitos anteriores. 

 

A equação “ oliti ação da a enda + interesses norte-americanos 

contrariados = crise financeira da UNESCO” não é  ro riamente nova 

na vida da Or ani ação. Entre 1974 e 197 , os Estados Unidos também 

se tornaram deliberadamente inadim lentes, em re res lia  s resoluç es 

da Con er ncia Geral que condenavam Israel  ela situação nos 

territórios  rabes ocu ados ( RESTO    ERMA   SC ILLER, 

1989). Outro exem lo, mais cons  cuo e com consequ ncias mais 

sérias, foi a retirada norte-americana da UNESCO (rati icada em 1984) 

sob a ale ação de que uma “intromissão de objetivos  ol ticos” – 

relacionada sobretudo ao debate sobre a  ova Ordem Mundial da 

In ormação e da Comunicação (Nomic) – inviabilizava o cumprimento, 

pela UNESCO, dos objetivos e  ro ósitos com que fora criada em 1945 

(SOUZA-GOMES, 1990). (DYTZ FILHO, 2014, p. 36) 
 

O dé icit causado  ela decisão norte-americana atin iu a todos os setores. A queda do 

orçamento destinado  s atividades substantivas do setor de cultura  oi de 76% (DYTZ 

 IL O,   14).    alta de recursos no orçamento re ular, a UNESCO não teve o ção, 

senão a elar   “solidariedade” do a oio extraorçament rio, viesse ele dos Estados, da 

sociedade civil ou do setor privado. Instaurava-se, assim, um  rocesso de “venda” da 

UNESCO. 

 

Acossada  ela crescente com etição de outros or anismos internacionais e evitando o 

camin o rumo   obsolesc ncia no cen rio da coo eração  ara o desenvolvimento, a 

Agência parte para nova reforma institucional. Neste sentido, o Conselho Executivo 

estabeleceu o “Comit  Tem or rio”, com a  unção de examinar  ro ostas e su est es 

para a reforma da UNESCO, voltada  ara a redução de custos administrativos e maior 
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 n ase nas atividades  inal sticas. Destarte, peritos independentes esmiuçaram a 

instituição e apresentaram em Relatório suas propostas para contornar as restrições 

financeiras. 

 

O Relatório  inal da Avaliação Externa Inde endente, de setembro de 

  1 ,  re ava a necessidade de um “ambicioso  rocesso de renovação” 

para a UNESCO, a desenvolver-se de acordo com cinco “orientaç es 

estraté icas”: maior  oco em seus  ro ramas e aç es  descentrali ação 

de suas atividades de  aris  ara as unidades  resentes “no terreno”  

maior a roximação com o sistema das  aç es Unidas  a rimoramento 

da  overnança da Or ani ação  e am la abertura    artici ação de 

atores não  overnamentais na  ormulação, no  inanciamento e na 

execução de  ro ramas e atividades da UNESCO.  a visão dos  eritos 

inde endentes, a o ção dis on vel para a UNESCO poderia resumir-se 

na  rase “re ormar ou  erecer”. (DYT   IL O,   14,  . 38) 
 

Sem desconsiderar os três primeiros pontos, focaremos, ainda que em resumo, nas 

sugestões voltadas ao aprimoramento da governança e à abertura a novos atores não 

governamentais. 

 

Na visão dos peritos, algumas das características mais pronunciadas sobre a UNESCO, 

inclusive em relação ao conjunto do sistema onusiano, versam,  or um lado, do  oder 

de convocatória  ara iniciativas inter overnamentais e da ca acitação técnica em alto 

n vel,  orém,  or outro,  icam evidentes al umas debilidades da or ani ação, quais 

sejam:  alta de  oco,  erda de es aços  or desem en o insu iciente ou absente smo, 

excessiva  ierarqui ação e centrali ação,  raca coordenação entre os diversos setores da 

sede e entre a sede e sua rede de unidades descentrali adas e  re er ncia  or trabal ar 

isoladamente e não em  arceria (DYT   IL O,   14).  este sentido, a Avaliação 

Externa critica a elevada dis ersão da  overnança na UNESCO. 

 

Se a agenda da UNESCO est  em conson ncia com os desa ios do  resente e do  uturo 

 róximo, o mesmo não sucede, na visão dos avaliadores, com o modo  elo qual a 

Or ani ação intera e com o sistema  lobal. Os peritos frisam que a UNESCO precisa 

ser menos centrali ada, abandonar a com artimentali ação estanque das atividades e, 

não obstante a lon a  istória de envolvimento da sociedade civil e de or ani aç es não 

governamentais (ONGs), colocar-se menos cética em relação a outros atores não 

estatais. 
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 ara os  eritos externos, o  a el da sociedade civil e do setor  rivado na 

questão do desenvolvimento  lobal tem mudado si ni icativamente 

desde o in cio dos anos 199 , na esteira da  lobali ação, in luenciando 

a a enda  ol tica com demandas que transcendem as  ronteiras 

nacionais. A sociedade civil atualmente estaria em  é de i ualdade com 

os  overnos no que di  res eito   “ overnança  lobal”, na qual estaria 

in undindo maior conteúdo democr tico e iniciativas inovadoras.  

(DYTZ FILHO, 2014, p. 49) 
 

 or óbvio, este discurso re orça outro mais am lo sobre os desa ios da “ overnança 

 lobal”, na qual,  or  i ótese,  overnos e or anismos inter overnamentais estariam 

im ossibilitados de alcançar seus objetivos caso atuem isoladamente num cenário de 

desconcentração e multipolaridade do poder. 

 

Contraditoriamente, em nossa leitura, ao mesmo tempo em que a Avaliação Externa 

Inde endente indica como “ al a” da  overnança da UNESCO o elevado volume de 

recursos extraorçamentários manejados pela Organização – o que evidencia o limitado 

controle dos órgãos centrais com a administração destes recursos – ela justamente 

incentiva a busca por financiamento de atores não estatais o que não viria de outro 

modo senão via apoio extraorçamentário. O aumento da entrada de recursos deste tipo 

im ulsiona a “venda” da UNESCO,  aja vista a im ossibilidade de se identi icar as 

intenç es subjacentes dos diversos atores com este investimento. 

 

A an lise, as conclus es e as recomendaç es do Relatório  inal (…) 

revelam que o “ambicioso  rocesso de renovação”  ro osto visaria a 

engendrar uma UNESCO mais enxuta, mais técnica, mais o eracional e 

mais aberta  s in lu ncias da sociedade civil e do setor  rivado. Em 

certo sentido, uma UNESCO mais utilitarista e  ra m tica, que se 

assemel aria mais a uma a  ncia de coo eração   voltada  ara a 

execução de  rojetos locali ados, nos moldes do  undo das  aç es 

Unidas  ara a In  ncia (Unice ) ou do  ro rama das  aç es Unidas 

 ara o Desenvolvimento ( nud)  , e menos um  oro eminentemente 

 ol tico  ara debates sobre as  rinci ais quest es contem or neas em 

suas  reas de com et ncia, dotado de ca acidade de  ormulação de 

conceitos cr ticos e inovadores. (DYTZ FILHO, 2014, p. 52) 
 

Neste sentido, é interessante identificar as três funções básicas da UNESCO que 

a lutinam seus variados objetivos. A  rimeira é a  unção re lexiva,  or meio da qual a 

Or ani ação é vista como um laboratório de ideias ou ainda um centro de interc mbio 

de in ormação, sendo este fator um dos que garantem certo prestígio dentre as demais 

agências multilaterais. Outra função bastante clara é a normativa, através da qual 
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identificam-se os inúmeros textos normativos, tais como convenções, declarações, 

recomendações, etc. Finalmente, a função executiva, sendo a UNESCO uma entidade 

catalisadora da coo eração internacional e  romotora de ca acitação técnica. 

 

A ca acidade de atrair intelectuais, cientistas e  eritos  ara discuss es que  odem vir a 

resultar em conceitos inovadores para uso em instrumentos normativos ou  ol ticas 

 úblicas é uma constante na UNESCO.  o que tan e  s ci ncias naturais, a A  ncia 

esteve  resente,  or exem lo, na   nese do conceito de desenvolvimento sustent vel. 

Debates lastreados nas ci ncias  umanas e sociais sobre temas como trans ormaç es 

sociais, racismo e direitos  umanos, são outros exem los de resson ncia unesciana.  o 

que concerne    rea da cultura, a UNESCO se sobressai nas discuss es sobre as relaç es 

entre cultura e desenvolvimento, bem como sobre o conceito de diversidade cultural. 

Esses são apenas alguns exemplos. 

 

J  a atividade normativa da Or ani ação se ex ressa,  undamentalmente,  or meio de 

tr s ti os de instrumentos jur dicos: convenç es, recomendaç es e declaraç es. Os 

variados acordos internacionais do setor de cultura, vistos anteriormente, realçam a 

relev ncia da UNESCO como  órum de  ormulação de re ras internacionais. 

 

 inalmente, ao lado das  unç es de  ormulação de conceitos e elaboração de normas 

internacionais, a UNESCO desem en a atividades de coo eração técnica, sobretudo 

mediante a  restação de consultoria sobre  ol ticas  úblicas e disseminação de  adr es 

e modelos, o que é  articularmente evidente nas  reas de educação e de ci ncias.  

 

Os países em desenvolvimento, em especial os países africanos, são os que mais 

demandam a cooperação técnica provida pela UNESCO. Todavia, tal como visto 

anteriormente no discurso sobre a “ oliti ação” de sua a enda, também  ara os 

chamados países em desenvolvimento é crucial a manutenção da Organização como 

qualificado foro político, o que depende sobremaneira da função reflexiva (para além da 

diplomática).  

 

Portanto, a proposição de uma reforma com vias a reduzir sua função reflexiva, numa 

perspectiva de tornar a instituição mais enxuta e  ra m tica,  ode ser inter retada como 

ne asta e atro   ara os  a ses em desenvolvimento. É  reciso recon ecer que a 
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capacidade desses países de agendamento é infinitamente menor se comparada com a 

dos países desenvolvidos. Estes últimos continuam a ser os maiores contribuintes  ara o 

orçamento e  odem,  ortanto, exercer enorme  ressão sobre os destinos da 

Or ani ação.  ão obstante a desconcentração de  oder,  re er ncias tem ticas dos 

 a ses desenvolvidos adquirem uma sobrerre resentação na a enda da UNESCO. 

 
 ão se  ode dar  or descartada a  i ótese de que a atual re orma da 

UNESCO ven a a constituir, no  inal, a enas uma reiteração de 

modelos  assados, que serviram  ara satis a er demandas de  a ses 

ocidentais, com vistas a acantonar a dimensão re lexiva e cr tica, em 

proveito de uma UNESCO “enxuta”, “ ra m tica” e “ resente no 

terreno”.  essa ordem de ideias, c ama a atenção a similaridade entre, 

de um lado, muitas lin as de ação su eridas  ela Avaliação Externa 

Inde endente e encam adas  elo Secretariado (em al uns casos, com a 

c ancela dos Estados-Membros) e, de outro, o ide rio de v rios  a ses 

ocidentais, como os Estados Unidos e o Reino Unido. (DYTZ FILHO, 

2014, p. 99-100) 
 

Num cenário como o que se pintou, a priorização e orientação seja de programas ou de 

projetos normativos, sofrem muito mais influências externas. Veremos a seguir como 

uma agenda de temas relativos à cultura, pelo menos em princípio, exógena à pauta 

unesciana, foi veementemente incorporada pela referida instituição. 

 

1.2.2.2 Agendamento da cultura por outros organismos internacionais 

Uma interessante síntese programática do agendamento da cultura pela UNESCO é 

apresentada pelo seu ex-diretor.  

 
Para o ex-Diretor-Geral-Adjunto de Cultura, Francesco  andarin, o 

setor articula-se em torno de tr s conceitos  undamentais: cultura como 

 atrimônio  cultura como diversidade  e cultura como instrumento de 

di lomacia. O  rimeiro resultaria da con lu ncia entre a tradição 

euro eia de  reservação de monumentos  istóricos e a tradição norte-

americana de conservação da nature a, ambas desenvolvidas 

inicialmente como res osta aos e eitos do “ ro resso” da Revolução 

Industrial em  ins do século  I . A se unda vertente, tribut ria dos 

es orços intelectuais de Claude Lévi-Strauss, estaria na base das 

declaraç es e convenç es sobre a diversidade cultural. J  o terceiro 

conceito encontraria ex ressão nas iniciativas  ara o di lo o 

intercultural e no programa Cultura para a Paz, sobremaneira 

incentivado na  estão de  ederico Ma or. Para Bandarin, seria mais 

apropriado falar-se em um setor de Culturas. (DYTZ FILHO, 2014, p. 

180) 
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Numa outra leitura, poderíamos inferir que o agendamento da cultura pela UNESCO, 

conforme citação acima, advém de distintas visões de cultura que se relacionariam, 

conforme noções trabalhadas anteriormente, com uma produção canônica (patrimônio e 

artes), com uma produção simbólica e antropológica e com uma dimensão cidadã e 

dialógica, promotora da interculturalidade. Nestes termos, evidencia-se uma ausência da 

dimensão econômica da cultura (e da produção artística e cultural contemporânea). Se 

há, por parte da UNESCO, uma abstenção (até certo ponto) do tratamento da cultura 

nestes termos, em outros organismos multilaterais, esta é a dimensão mobilizadora de 

inserção da cultura em suas agendas. Vejamos dois exemplos antes de partirmos para 

aquele que mais nos interessa aqui, o debate sobre cultura no âmbito da OMC (a ser 

desenvolvido no próximo capítulo). 

 

A propriedade intelectual constitui um dos temas mais discutidos nos foros 

internacionais e, ao mesmo tempo, contemporaneamente, um dos produtos culturais 

mais rentáveis da economia global. Ela está dividida em dois ramos, um que visa à 

proteção das marcas e patentes, o chamado direito à propriedade industrial, e outro que 

se refere à proteção das criações artísticas, científicas e literárias, bem como seus 

direitos conexos
5
. 

 

A partir da invenção da impressão gráfica começam a surgir as primeiras normas 

referentes aos direitos autorais. Em 1710, surge na Grã-Bretanha, o Copyright Act ou 

Estatuto de Anne, destinado a proteger os interesses comerciais de livreiros e editores 

ingleses. Nesta formulação originária da proteção autoral, buscava-se estabelecer um 

sistema de concessão de privilégios sobre a comercialização de obras literárias, sem que 

a ideia de direitos de autor fosse objeto de consideração. É no final do século XVIII, 

com a Revolução  rancesa e sua  ro osição em termos de direitos, que o droit d’auteur, 

ou seja, o direito do autor (como criador) começa a ser reconhecido. Essas duas 

vertentes de origem dos direitos autorais, o copyright e o droit d’auteur, perduram até 

os dias de hoje (BARRETO, 2006). 

 

                                                 
5 Direitos conexos são conferidos àqueles que contribuem para a maior difusão das obras intelectuais, 
através de suas criações, como artistas, intérpretes e executantes, ou do exercício de atividades 
relacionadas com o aproveitamento dessas obras e consequente expansão da cultura, a exemplo dos 
organismos de radiodifusão e produtores de fonogramas (CUNHA FILHO, 2000). 
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A Convenção de Berna é o primeiro tratado internacional direcionado especificamente à 

proteção dos direitos autorais de obras literárias e artísticas, sendo assinada em 1886 e 

com revisão do seu texto em Berlim (1908), Roma (1928), Bruxelas (1948), Estocolmo 

(1967) e, finalmente, Paris (1971). A partir dessa convenção criou-se o Bureau 

Internacional de la Propriété Intellectualle, com sede na própria cidade de Berna, 

Suíça, responsável por centralizar todas as informações relativas à proteção dos direitos 

do autor, assim como realizar estudos e fornecer serviços que facilitassem esta proteção. 

Em 1967, após a revisão de Estocolmo, o bureau transformou-se na Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), com sede em Genebra, Suíça, constituída 

como agência especializada da ONU, que conta com a participação de 180 nações, 

inclusive o Brasil.  

 

De forma resumida, o droit d’auteur, fundamentado na Convenção de Berna, dirige-se à 

proteção dos direitos do autor, conferindo ao criador a exclusividade na utilização de 

sua obra, dispensando algumas formalidades, como por exemplo, seu registro. Os 

requisitos fundamentais são a originalidade da obra criada e sua exteriorização por meio 

de um suporte, seja ele tangível ou intangível. Este sistema permite a participação do 

autor da obra em todas as negociações econômicas decorrentes de sua criação. 

 

Por outro lado, o copyright, direciona-se à proteção da obra, concedendo ao seu titular, 

que não necessariamente é o próprio autor, a exclusividade de sua exploração 

econômica, como sua reprodução, distribuição, exibição, execução ou até mesmo 

transformação. Este sistema estabelece um direito de propriedade e não um direito 

autoral.  

 

Copyright, literalmente, direito de cópia, é um direito reservado desde a 

concessão do primeiro monopólio à indústria editorial, à confecção e à 

comercialização de cópias que propiciassem a venda de um mesmo 

escrito a diversos adquirentes. É historicamente precedente aos direitos 

de autor propriamente ditos e mais limitados que estes, porque 

corresponde tão somente aos direitos de exploração econômica 

(LOSSO, 2006, p. 67-68). 
 

Com enfoque num ou noutro, faz-se mister compreender que o sistema de proteção 

autoral visa a compatibilizar interesses privados de detentores de direitos autorais e o 

interesse público de acesso à cultura. Contudo, ao longo do desenvolvimento desse 

sistema, tal equilíbrio foi pendendo cada vez mais para a proteção dos interesses 
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privados. O recrudescimento dos padrões de proteção – através do prolongamento da 

vigência, da ampliação do escopo, da extensão da tutela a, por exemplo, intérpretes, 

executores e produtores – pode ser observado nas várias revisões da Convenção de 

Berna, como também em outras convenções, como Convenção Universal sobre o 

Direito de Autor, da própria UNESCO, assinada em 1952 e revista em 1971. 

 

Como exemplo, basta ressaltar que desde a Convenção de Berna, 

recomenda-se que a proteção à maioria das obras culturais equivalha ao 

tempo integral de vida do autor acrescido de, pelo menos, 50 anos. 

Contra o Estatuto de Anne, que fixava um limite máximo (de 28 anos), 

passa-se a exigir, portanto, prazos mínimos de proteção, podendo um 

país, inclusive, aumentar o grau protetivo, mas nunca o contrário. No 

Brasil, por exemplo, a Lei nº. 9.610/98, que regula a matéria no país, 

estipula o prazo de 70 anos após a morte do autor antes que uma obra 

passe ao domínio público. (KAUARK E CRUZ, 2016, p. 118-119) 
 

A importância da discussão sobre a propriedade intelectual em âmbito global fica 

evidente tanto pela formação da OMPI, bem como na tentativa de criação do Acordo 

Multilateral de Investimentos (AMI), cuja uma das cláusulas pretendia subsumir o 

direito autoral à propriedade industrial, o que, na prática, significaria retirar do autor seu 

direito e reservá-lo exclusivamente aos conglomerados da indústria cultural. Soma-se a 

estes a efetiva assinatura do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) na Organização Mundial do 

Comércio
6
, com grande impacto no sistema de proteção vigente.  

 

O TRIPS passou a impor parâmetros mínimos de proteção aos países integrantes da 

OMC. Vale marcar que, “como a  iliação   OMC tem como requerimento com ulsório 

a ratificação do TRIPS, qualquer país que queira obter acesso aos inúmeros mercados 

internacionais abertos pela organização deve ratificar as rigorosas leis estipuladas pelo 

acordo, o que faz do TRIPS um instrumento multilateral estratégico para a globalização 

das leis de  ro riedade intelectual” ( E ERRA,   14,  . 97) 

 

Ademais, como veremos mais em detalhe a seguir, na OMC, a não observação das 

exigências estipuladas pode resultar na ocorrência de sanções comerciais por meio do 

Órgão de Solução de Controvérsias, cujo impacto no país acusado de infração pode ser 

                                                 
6 O Acordo TRI ’s, que versa sobre aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, foi 
inclu do no GATT ao  inal da Rodada Uru uai  or duas  rinci ais ra  es: “[ elo] interesse de 
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sentido noutros ativos economicamente relevantes no conjunto de suas exportações, o 

que se chama retaliação cruzada. Assim, além de restringir o acesso público à cultura 

com implicações sobre o desenvolvimento social e humano, os impactos do TRIPS 

estendem-se ao campo econômico. Em que pese tais sanções, para além delas é deveras 

relevante a própria narrativa assumida pelos países relativa à maximização da proteção. 

Nos termos desta tese presente no TRIPS, quanto mais proteção, mais investimentos em 

inovação e, consequentemente, maior crescimento econômico e bem-estar social. A 

leitura, todavia, pode ser radicalmente diferente.  

 

Para muitos autores, o fortalecimento do sistema internacional de direitos autorais, 

favorece muito mais os interesses econômicos de grandes empresas, afastando esse 

sistema da busca por um equilíbrio de direitos individuais e, digamos, coletivos, do que 

propriamente à cultura. Exemplos cabais disso são os novos instrumentos jurídicos 

voltados ao combate da c amada “ irataria” no ambiente di ital. 

 

Entre as “leis anti irataria” nacionais, destacam-se a Lei sobre Direitos 

Autorais no Milênio Digital (DMCA), de 1998, e os projetos de lei de 

2011 Stop Online Piracy Act (SOPA) e Protect IP Act (PIPA), nos 

Estados Unidos, e a Alta autoridade da difusão de obras e da proteção 

dos direitos na Internet (Lei Hadopi), de 2009, na França. Dentre os 

tratados internacionais, a Convenção de Genebra para a Proteção de 

Produtos de Fonogramas Contra a Reprodução não Autorizada de seus 

Fonogramas, de 1971, o Tratado da OMPI Sobre Direito de Autor 

(TODA) e o Tratado da OMPI sobre Interpretações ou Execuções e 

Fonogramas (TOIEF), ambos de 1996, antecedem – e informam – a 

criação do ACTA, cujo objetivo declarado era “resolver o  roblema da 

infração aos direitos de propriedade intelectual, incluindo as infrações 

que ocorrem no ambiente di ital”.  e ociado secretamente  or um 

grupo restrito de países capitaneados pelos Estados Unidos, União 

Europeia e Japão, pode-se afirmar que o objetivo mais amplo do ACTA 

visava estender a tese “quanto mais  roteção, mel or”  ara o ambiente 

digital (Cru    1 ).  o seu arti o  7, que tratava da “a licação e etiva 

em ambiente di ital”, o Acordo  revia  rocedimentos de a licação em 

matéria civil e penal, definindo medidas punitivas e corretivas que 

incluíam desde injunções e indenizações a penas de prisão e sanções 

 ecuni rias “su icientemente elevadas  ara dissuadir in raç es  uturas” 

(Art. 24). (KAUARK E CRUZ, 2016, p. 120-121) 
 

Embora não tenha entrado em vigor, o ACTA expressa de que maneira visa-se combater 

pirataria na internet hoje. Ao mesmo tempo, evidencia a tentativa de consagrar um novo 

patamar da proteção autoral clássica, favorecendo a manutenção de poderosos 

                                                                                                                                               
complementar as deficiências do sistema de proteção da propriedade intelectual da OMPI, e [pela] 
necessidade de vincular, de initivamente, o tema ao comércio internacional” ( IME TA,    4,  .   5). 
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oligopólios multinacionais, que se pretendem detentores do controle da cultura. 

Destarte, “jul ou-se serem necessárias mudanças no Direito Autoral, tornando-o cada 

vez mais restritivo, não para incentivar a criação, mas sim manter o status quo. O 

resultado  oi um sistema jur dico internacional em desacordo com a nova cultura” 

(SILVA, 2015, p. 137) 

 

Além da relevância em textos e organismos internacionais, muitos estudos destacam 

também o peso da propriedade intelectual na economia mundial. No México, por 

exemplo, as atividades que geram direitos de autor significam 7,2% do PIB deste país 

(dados de 2003), superando até mesmo o agronegócio, nos EUA a indústria cultural é 

responsável por mais de 4% do seu PIB (dados de 2002) e na Inglaterra os direitos de 

autor movimentam mais recursos que a tradicional indústria naval inglesa 

(GUIMARÃES, 2006). 

 

Segundo Joost Smiers, o conceito de direitos autorais passou a ser um instrumento de 

controle dos bens comuns intelectuais e criativos, por um pequeno número de indústrias 

culturais. Grandes empresas e conglomerados transnacionais, que dominam a difusão de 

informação e conteúdo cultural mundialmente, cada vez mais adquirem os direitos de 

obras artísticas produzidas em diversos países. A compra desses direitos serve tanto 

para que essas empresas lucrem muito a partir da difusão das obras, como também para 

impedir a concorrência entre produtos culturais no mercado mundial. Sua relevância 

econômica é um dos principais impulsionadores da chamada economia criativa. 

 

Um estudo realizado sobre a indústria da música jamaicana, em 1998, despertou a 

atenção e o interesse da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

o Desenvolvimento) para a importância econômica das indústrias culturais. Em 2004, na 

Conferência de São Paulo, o organismo dedicou um dos três painéis de alto nível ao 

tema Indústrias Criativas e Desenvolvimento, que procurou examinar experiências bem-

sucedidas de fomento às indústrias criativas, em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Neste momento tem-se a introdução formal da economia criativa na 

agenda internacional do desenvolvimento.  

 

Os Relatórios da Economia Criativa (2008; 2010; 2013) são os principais resultados do 

esforço capitaneado pela UNCTAD. Esses estudos vêm buscando demonstrar que a 
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vanguarda do crescimento e da inovação na economia contemporânea está formada por 

setores tais como da indústria da alta tecnologia; da fabricação neoartesanal e das 

indústrias de bens e serviços culturais. Além disso, preconizam que o investimento em 

setores criativos pode ser uma poderosa opção para o desenvolvimento, aportando 

indicadores que provam que, mesmo num período de recessão a economia criativa 

continua crescendo e de maneira mais rápida que outros setores. Por exemplo, segundo 

o Relatório da Economia Criativa da Unctad (2010), a eclosão da crise financeira 

internacional de 2008 provocou uma diminuição imediata de 12% no comércio mundial, 

todavia, as exportações de produtos criativos continuaram a crescer e atingiram, naquele 

ano, cerca de US$ 592 bilhões, bem como um crescimento anual médio de 14% em seis 

anos consecutivos. Vejamos com mais detalhe que economia é esta. 

 

Austrália e Reino Unido representam as matrizes da economia criativa por haverem 

lançado, respectivamente, a primeira política pública de fomento à economia criativa e o 

primeiro grande estudo sobre a importância econômica dos setores criativos, ambos os 

documentos pioneiros e fundamentais para o desenvolvimento internacional do tema.  

 

A gênese da economia criativa remete comumente ao lançamento, na Austrália, do 

documento Creative Nation. Datada de 1994 e considerada à frente de seu tempo, a 

nova política traduziu o imperativo de promover o potencial econômico da atividade 

cultural. O documento expande o conceito de cultura ao incluir televisão, rádio, mídias, 

patrimônio, indústrias culturais, cultura tradicional e turismo cultural e anuncia uma 

política cultural com recursos vultosos para programas culturais, sobretudo em 

infraestruturas multimídias voltadas para a cultura digital. A despeito de não chegar a 

nomear explicitamente os conceitos de economia e indústrias criativas, o documento 

apresenta como novo paradigma o reposicionamento dos setores culturais para o centro 

da economia por intermédio do conceito de criatividade.  

 

A diplomata Mariana Madeira (2014), em tese sobre o tema, exemplifica o tratamento 

dado a expressões culturais como produtos criativos pela agência cultura da Austrália, 

sob a perspectiva trazida pelo supracitado documento:  

 
A promoção internacional de produtos criativos tem sido, por exemplo, 

importante linha de trabalho da Divisão de Artes Aborígenes da agência 

(Australia Council), a qual tem adquirido destaque pelos resultados 
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alcançados e pelo caráter estratégico de suas iniciativas, voltadas para 

os setores de música, dança e artes visuais. Por sua especificidade, as 

artes aborígenes têm logrado maior penetração internacional, de forma 

que foram instrumentalizadas no exercício de prospecção comercial. 

(MADEIRA, 2014, p. 109) 
 

Dezessete anos após o lançamento do documento Creative Nation, o Ministro das Artes 

instou os australianos a participar da construção de uma nova política cultural para os 

próximos dez anos, a qual tem reacendido as discussões sobre a economia criativa. Com 

o lançamento do plano de ação Creative Industries, a Strategy for 21st Century, a 

Austrália indica o desprendimento da economia criativa da seara exclusiva da política 

cultural. Este é um reflexo, sobretudo, da crescente participação das indústrias de 

software, jogos eletrônicos, mídias interativas vis-à-vis os demais setores culturais da 

economia criativa. 

 

Com crescimento médio anual de 4% e com participação que supera 7% no PIB, a 

economia criativa britânica figura nas primeiras colocações mundiais quanto à sua 

importância proporcional, comparada a outros setores econômicos. O Reino Unido 

a resenta “o maior em volume de ex ortaç es no setor de música, um dos quatro 

maiores no setor de publicações, a terceira maior indústria cinematográfica e a maior 

indústria de jo os eletrônicos da Euro a” (MADEIRA,   14,  . 1  ) 

 

Embora seja creditada à Austrália a institucionalização do conceito de criatividade 

como recurso econômico, foi no Reino Unido que se originaram os conceitos de 

indústria e de economia criativa, e onde surgiram as primeiras políticas específicas para 

a economia criativa entendida como tal. O pioneirismo do Reino Unido remonta ao ano 

de 1997, com o estabelecimento de uma Creative Industries Taskforce, logo após a 

eleição de Tony Blair ao cargo de Primeiro-Ministro.  

 

Uma das primeiras medidas foi a elaboração de um relatório sobre a contribuição dos 

setores criativos para a economia do país, o Creative Industries Mapping Document 

(1998), com objetivo de subsidiar a construção de políticas para as indústrias criativas. 

A grande repercussão nacional e internacional deste documento gerou, como 

consequência, a tendência e a preocupação de diversos países (sobretudo europeus e 

asiáticos) de medir e mapear a economia criativa. 
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Após os mapeamentos da economia criativa, foi lançado, em 2005, o Programa de 

Economia Criativa do British Council, o qual declara que o tema foi eleito como 

primordial na agenda política britânica e apresenta como meta garantir para o Reino 

Unido posição central como eixo criativo mundial. Contudo, com a recente e 

prolongada recessão econômica, o corte de gastos públicos também atingiu as indústrias 

criativas. Seus defensores, entretanto, advogam que a despeito da diminuição de 

investimentos públicos, as indústrias criativas continuam crescendo. 

 

Segundo o conceito oficial britânico – cujo principal referencial teórico é John Howkins 

(   1), considerado  undador do termo “economia criativa” –, as indústrias criativas são 

compostas de treze setores, a saber: publicidade, arquitetura, artesanato, antiguidades, 

design, moda, audiovisual, música, artes performáticas, publicações, software, rádio e 

televisão e jogos eletrônicos. Ademais, elas estão assentadas em duas premissas básicas, 

quais sejam: são atividades baseadas na criatividade individual e que resultam na 

geração e exploração de direitos de propriedade intelectual. Sobressai no referido 

conceito, a ausência explícita à menção do aspecto cultural. 

 

Para muitos autores, a tentativa do conceito britânico foi de transcender o debate sobre o 

valor das artes e da cultura, que sempre tendeu a ser considerado marginal para a 

economia. Destarte, há um reposicionamento das artes e da cultura com base menos na 

sua diferença ou excepcionalidade e mais na sua dispersão e instrumentalização em 

favor do fomento da criatividade no conjunto da economia.  

 

Enquanto a economia da cultura baseia-se na análise da produção e consumo de bens e 

serviços culturais, cujos valores cultural e econômico são reconhecidos porém não são 

equivalentes (sendo o valor cultural considerado superior ao de mercado); na 

perspectiva da economia criativa, ressalta-se a contínua e complexa interrelação entre 

valores artístico, cultural, tecnológico e comercial, sem distinção e sem qualquer 

excepcionalidade dos mercados culturais (ou criativos). 

 

Arautos da economia criativa alegam que a importância primordial das indústrias 

criativas está não apenas no seu valor econômico, mas sobretudo, no estímulo à 

aparição de novas ideias e tecnologias e processos de mudança transformadora, sendo, 

portanto, elementos chaves do sistema de inovação de toda a economia. Não obstante, 
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os críticos destacam que os mecanismos que permitem que esta criatividade se irradie 

nunca se identificam com clareza, estando submergidos às lógicas arcaicas do mercado 

(monopólio, oligopólio, propriedade intelectual, etc).  

 

Tanto o exemplo da Austrália como do Reino Unido demonstram que os conceitos e 

fundamentos da economia criativa têm como elemento obrigatório de valor dos bens e 

serviços criativos a exploração da propriedade intelectual. 

 

Como reiterado em alguns momentos nesta pesquisa, os temas culturais adentram a 

agenda internacional em contingência ao tratamento econômico da cultura. Todavia, 

como indicado no início deste tópico, a narrativa construída em torno do agendamento 

da cultura pela UNESCO não apontava para tal caminho. Entrementes, tal Organização 

historicamente vem também trabalhando na promoção das indústrias culturais. 

 
No entanto, a UNESCO viu-se, durante décadas, com dificuldades para 

conciliar a suspeita sobre o viés comercial da cultura e a necessidade de 

construir capacidade produtiva pelos países de modo a fazer face ao 

poder das empresas multinacionais. Sua posição relutante de defesa 

explícita das indústrias culturais, em função ademais das divisões 

internas da organização sobre o tema, revelou-se em prioridade e 

investimentos limitados, pelo menos até a virada do século, quando os 

debates sobre a exceção cultural e o avanço das próprias indústrias 

culturais forçaram novo rumo nos trabalhos da organização. 

(MADEIRA, 2014, p. 78) 
 

Com o advento do contexto neoliberal dos anos 90, a UNESCO passou a contribuir, 

sobretudo com países em desenvolvimento, na construção de políticas nacionais e 

regionais para as indústrias culturais. Neste ínterim, criou, em 1995, a Divisão de 

Criatividade, Indústrias Culturais e Direitos Autorais. Com o lançamento global da 

indústria criativa por meio do Governo britânico, conceito este que foi rapidamente 

reproduzido nos círculos políticos nacionais e multilaterais, a UNESCO passa a ter 

referências explícitas sobre as chamadas indústrias criativas em seus documentos, 

sempre em associação à geração de renda e emprego. Em 2002, a Divisão de 

Criatividade lançou a Aliança Global para a Diversidade Cultural, expressa na estratégia 

quinquenal da organização (2002-2007), que objetivava estimular parcerias entre 

agentes públicos, privados e sociedade civil para a criação e o fortalecimento de 

indústrias culturais e criativas, tendo como uma de suas linhas de ação, o combate à 

pirataria. 
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Na última década, sobretudo com a aprovação, em outubro de 2005, da 

Convenção da Diversidade Cultural, ficou patente que o fomento às 

indústrias culturais e criativas dar-se-ia em necessária comunhão com o 

princípio da diversidade cultural, que adquiriu consenso no âmbito da 

UNESCO. O artigo 14 da Convenção, intitulado Cooperação para o 

Desenvolvimento, lista inclusive meios pelos quais as indústrias 

culturais podem ser fortalecidas, missão atribuída à Seção de Indústrias 

Criativas para o Desenvolvimento, sob a coordenação da Divisão de 

Expressões Culturais e Indústrias Criativas. (MADEIRA, 2014, p. 81) 
 

A criatividade e mais especificamente as indústrias criativas constam, desde então, 

como um dos temas culturais da agenda da UNESCO, com desdobramentos em ações 

voltadas para o desenvolvimento dos setores e promoção de direitos autorais, como o 

lançamento, em 2010, do Observatório Mundial Antipirataria. Depreende-se que, assim 

como outros organismos da ONU adentraram a seara da cultura, tradicionalmente a 

cargo da UNESCO, esta também passou a tratar de temas que, originalmente, não lhe 

eram afetos.  

 

Em consonância ao exposto acima, a perspectiva do tratamento econômico da cultura 

pela UNESCO tem-se mostrado bastante particular e, de certo modo, fronteiriço entre os 

temas que despertam interesse multilateral e aqueles menos mobilizadores, contudo, 

intimamente vinculados ao histórico da instituição. Na esteira de tal dilema, emerge o 

debate sobre diversidade cultural, com seus antagonismos e oportunidades, que será 

objeto do próximo capítulo. 
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2. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL NO PLANO 

MULTILATERAL 

 

Em 20 de outubro de 2005, com 148 votos a favor, é adotada na UNESCO a Convenção 

sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade de Expressões Culturais. Instrumento 

jurídico internacional, surge com o nobre propósito de legitimar o desenvolvimento de 

medidas e políticas relativas à proteção e promoção da diversidade das expressões 

culturais. Entra em vigor em março de 2007, após célere processo de elaboração e 

negociação, onde é possível perceber como o tema da diversidade cultural tornou-se 

objeto de disputa não somente conceitual, mas, sobretudo, política.  

 

O emaranhado enredo de criação da convenção sobre a diversidade cultural merece, 

portanto, ser contado. Iniciamos a trama com a apresentação de seus antecedentes. A 

emergência da diversidade cultural é tratada tanto a partir do debate travado na seara do 

livre comércio como também na própria agenda da UNESCO. O primeiro, marcando os 

anos 1990, foi o debate em torno da proposta de inclusão nos principais acordos 

comerciais de caráter global de cláusula que excedesse os bens e serviços culturais da 

negociação comercial. Conhecida como tese da exceção cultural, ela foi proposta 

durante a Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), um dos 

instrumentos basilares do sistema de regulação econômica mundial engendrado por 

meio de organizações de caráter multilateral, após a Segunda Guerra Mundial.  

 

Na sequência, marcando, por seu turno, o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, no 

seio especificamente da UNESCO, temos o avanço atingido pelo conjunto de países que 

defendiam a especificidade da cultura e requeriam reconhecimento internacional para as 

políticas culturais que desenvolviam em âmbito doméstico e, mais ainda, ansiavam por 

um modelo de desenvolvimento que valorizassem suas culturas e não as rechaçassem. 

Estamos falando aqui da publicação do relatório Nossa Diversidade Criadora e, 

posteriormente, da promulgação da Declaração Universal da Diversidade Cultural. 

 

O desenrolar dos acontecimentos após aprovação unânime da supracitada declaração 

levou-nos a uma quebra da situação inicial. A diversidade cultural deixa de aparecer 

como um valor ou um recurso retórico e passa por um processo de institucionalização 

com a emergência da convenção sobre a diversidade das expressões culturais.  
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Tal percurso é, entretanto, permeado por tensões e conflitos. A UNESCO, agência 

especializada das Nações Unidas responsável pela cultura, transmuta-se em arena de 

disputa diplomática. As reuniões intergovernamentais, promovidas para elaboração e 

negociação dos termos da futura convenção, serão aqui resumidas com o propósito de 

identificar o enfrentamento de dois grupos de países. Um primeiro que acirradamente 

manifestou discordância com a criação de um instrumento de caráter vinculante que 

lidasse com a proteção e a promoção da diversidade cultural e, um segundo grupo, 

também açulado, que ao contrário propunha o alargamento da discussão do tema da 

diversidade defendendo a especificidade dos bens e serviços culturais e a autonomia dos 

Estados em implementar políticas em favor da proteção e da promoção das expressões 

culturais nacionais.  

 

Como um desfecho provisório da narrativa desenvolvida neste capítulo, a convenção 

finalmente aprovada será descrita em seus capítulos e artigos de modo a elucidar quais 

os pilares jurídicos e políticos da institucionalização da diversidade cultural. A 

ambivalência das discussões e conceituações partes deste instrumento foi, de certa 

maneira, resolvida na sua redação final. Eficaz em alguns momentos, porém vago em 

outros, o texto da convenção precisa ser compreendido nos interstícios dos objetivos, 

princípios, direitos, obrigações, limitações, órgãos e mecanismos de funcionamento que 

propõe. A aplicabilidade das medidas e políticas engendradas a partir da convenção 

sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, só poderão ser 

analisadas a partir desta preliminar investigação. 

 

 

2.1 Emergência da diversidade cultural na agenda internacional 

 

2.1.1 Diversidade cultural no debate do livre comércio 

2.1.1.1 Regulação econômica internacional 

A Organização das Nações Unidas é formada por diversos organismos especializados 

que abarcam variados temas relativos à política, economia e às questões sociais, com a 

finalidade de incentivar a cooperação entre nações e preservar a paz e a segurança em 

todo mundo. Na Carta das Nações Unidas, ou Carta de São Francisco, assinada em 
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junho de 1945 e ratificada, na época, por 51 países (inclusive o Brasil), encontram-se os 

seguintes objetivos, distribuídos entre seus diversos artigos: 

 
1. Respecto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 

de todos los hombres.   
2. Respecto a la igualdad soberana de todos los países miembros. 
3. Fomento de la amistad entre todas las naciones, siguiendo los 

principios de buena vecindad, igualdad de derechos y libre 

autodeterminación de los pueblos. 
4. Fomento de la cooperación internacional en los terrenos económico, 

social, cultural y humanitario. 
5. Resolución pacífica de las controversias entre Estados y entre las 

situaciones capaces de quebrantar la paz. 
6. Prohibición de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza en las 

relaciones internacionales. 
7. Apoyo a las medidas de tipo coercitivo que la organización aplique a 

algún Estado que haya quebrantado la paz. 
8. Prohibición de intervenir en los asuntos internos de cualquier Estado. 

(NIETO SOLÍS, 2005, p. 45-46) 
 

Para se integrarem nos organismos das Nações Unidas os países devem declarar que 

estão dispostos a cumprir seus objetivos gerais e a pagar as contribuições financeiras 

obrigatórias, determinadas por cotas. A escala de cotas, de certa maneira, define a 

participação das nações nos organismos especializados. 

 
[Las cuotas] se calculan en función de la renta nacional neta per capita a 

precios de mercado en moneda nacional de cada país, con una fórmula 

de reducción para los países de más bajos ingresos. Conocida la renta y 

la población se convierte a dólares y se pondera según unos topes 

(máximo 25% para Estados Unidos y mínimo de 0,01% para más de 80 

naciones) (NIETO SOLÍS, 2005, p. 53). 
 

A Carta de São Francisco ao lado de outros textos normativos – como os acordos de 

Bretton Woods e a Carta de Havana –  ormou “a base  ara uma elaboração le islativa 

internacional como nunca se viu na  istória” ( A TISTA, 1995,  . 189). O estudo dos 

organismos especializados, sobretudo aqueles vinculados ao Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas
7
, é indispensável para compreender a formação da atual 

organização econômica internacional.  

                                                 
7 Atualmente compõem o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas os seguintes organismos 
especializados: OIT (Organização Internacional do Trabalho); FAO (Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e a Alimentação); UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura); OMS (Organização Mundial da Saúde); GRUPO DO BANCO MUNDIAL (BIRF – 
Banco Internacional de Reconstrução e Fomento; AIF – Associação Internacional de Fomento; CFI – 
Corporação Financeira Internacional; OMGI – Organismo Multilateral de Garantia de Investimento; 
CIADI – Centro Internacional de acordo de diferencias relativas à Investimento); FMI (Fundo Monetário 
Internacional); OACI (Organização de Aviação Civil Internacional); OMI (Organização Marítima 
Internacional); UIT (União Internacional de Telecomunicações); UPU (União Postal Universal); OMM 
(Organização Meteorológica Mundial); OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual); FIDA 
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O primeiro passo na criação das instituições reguladoras da nova ordem econômica 

mundial foi dado na Conferência de Bretton Woods, realizada em New Hampshire - 

EUA, em julho de 1944. Nesta conferência, em que se reuniram 44 países (dentre eles o 

Brasil), foram criados os principais organismos de regulação do capital financeiro, a 

saber, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, que começaram a funcionar, 

respectivamente, em 1945 e 1946. O primeiro tinha como missão o apoio financeiro à 

reconstrução dos países devastados com a guerra, enquanto o segundo estava 

encarregado de regular o sistema de monetário e financeiro internacional, promovendo a 

estabilidade dos câmbios e estabelecendo um sistema multilateral de pagamento para as 

transações financeiras de caráter mundial.  

 

Com o Banco e o Fundo, os Estados Unidos, que já eram uma potência econômica e 

militar hegemônica, se converteram no centro do sistema monetário internacional, sendo 

o único país no mundo com capacidade de veto no FMI
8
. 

 
El papel de Estados Unidos fue decisivo para la creación de las 

principales instituciones que operan en la economía mundial y, a la vez, 

esas instituciones, entre ellas el FMI, han contribuido a mantener la 

economía norteamericana en el primer plano del panorama mundial, al 

tiempo que han favorecido la expansión de su moneda y el crecimiento 

de su economía. Como han señalado numerosos autores, el orden 

mundial establecido en los años cuarenta se basó en un sistema 

centralizado y asimétrico, que facilitaba el crecimiento económico de 

Estados Unidos, siempre que ese país mantuviera un superávit de 

balanza de pagos, condición indispensable para que su Banco Central 

(la Reserva Federal), pudiera crear la liquidez de dólares que requería la 

expansión económica en los demás países del mundo (NIETO SOLÍS, 

2005, p. 72). 
 
Com a quebra do padrão-ouro era preciso adotar novas regras internacionais que 

garantissem a estabilidade das relações monetárias e cambiárias do mundo. Assim, o 

FMI foi criado com a pretensão de pôr fim à desordem comercial, financeira e 

econômica em que se encontravam os países com o fim da Segunda Guerra. Com a 

ascensão hegemônica dos Estados Unidos, foi estabelecido o padrão-dólar de conversão 

                                                                                                                                               
(Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola); ONUDI (Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial); OMT (Organização Mundial do Turismo). E como organismos conexos: 
OMC (Organização Mundial do Comércio) e OIEA (Organização Internacional de Energia Atômica). 
8 Considera-se que as decisões importantes do FMI para serem aprovadas requerem, no mínimo, 85% dos 
votos dos países membros. Como a cota dos Estados Unidos é de 17,49% do total do Fundo, este país 
possui o controle de decisões deste organismo multilateral (NIETO SOLÍS, 2005, p. 71). 
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monetária
9
. Destarte, a conversão de uma moeda para outra teria uma paridade 

conhecida, o dólar, permitindo ao FMI acabar com as práticas econômicas de caráter 

restritivo utilizadas pelos governos para controlar os fluxos exteriores de bens e capitais 

(como, por exemplo, o controle dos lucros de empresas multinacionais) e ainda punir 

aqueles países cujo câmbio superava a margem de flutuação estabelecida oficialmente 

(a exemplo, da desvalorização propositada de uma moeda para favorecer as 

exportações). As taxas de câmbio fixas estabelecidas pelo FMI eram, portanto, 

favoráveis ao comércio internacional além de oferecerem segurança aos negócios 

internacionais, já que se podia comprar e vender bens, bem como fazer empréstimos, 

sem grandes riscos de se alterarem as condições contratuais. 

 

Para complementar o sistema econômico internacional que se instituía no pós-Segunda 

Guerra, cujo destaque era o FMI, foi também criado o Banco Mundial, com a finalidade 

de conceder empréstimos para a reconstrução e, consequentemente, para o 

desenvolvimento econômico dos países prejudicados com a guerra. Para um governo 

receber empréstimos do Banco Mundial este era, e ainda é, obrigado a pertencer ao 

FMI, aceitando, desta maneira, as regras monetárias e financeiras definidas por este 

último.  

 

O Banco Mundial não é uma instituição financeira convencional, mas um organismo 

multilateral cujos membros são, exclusivamente, governos. O Banco Mundial não aceita 

depósitos e financia, prioritariamente, os estados com maiores dificuldades de acesso ao 

mercado de capitais. Por esta razão, após o financiamento de países como a França e o 

Japão, em decorrência da Segunda Guerra, os principais destinatários de sua ação 

passaram a ser os chamados países em desenvolvimento.  

 

Assim como o Banco Mundial, na fase seguinte da globalização, pós-1973, também as 

iniciativas do FMI deixaram de ser destinadas às nações industrializadas. Um contra-

senso de ambas as instituições é que, apesar das ações estarem direcionadas aos países 

não centrais, elas sempre são presididas por representantes de uma das cinco economias 

mais importantes (Estados Unidos, Alemanha, Japão, Franca e Reino Unido) que, por 

                                                 
9 No acordo de Bretton Woods foi estabelecido um sistema de taxas de câmbio, em que o dólar ficou 
fixado em 35 dólares por onça de ouro, e todas as restantes moedas ficaram com uma taxa fixa 
relativamente ao dólar (e também ao ouro). Tratava-se de uma nova versão do padrão-ouro, com a 
diferença de que a verdadeira moeda de referência passou a ser o dólar. 
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sua vez, criam políticas que defendem seus interesses políticos, estratégicos, comerciais 

e financeiros, e não necessariamente os interesses dos países destinatários. 

 

Ainda no pós-Segunda Guerra, outro importante instrumento multilateral auxiliou no 

estabelecimento da nova ordem econômica internacional, tratando, por sua vez, das 

questões comerciais. O GATT, Acordo de Geral de Tarifas e Comércio, foi firmado em 

1946, por 23 países (inclusive o Brasil), durante a Conferência sobre Comércio e 

Emprego convocada pelo Conselho Econômico e Social da ONU, visando definir regras 

para o comércio internacional, configurando-se como um processo de rodadas de 

negociação
10

 nas quais cada país faz sucessivas ofertas de redução de tarifa para atrair 

empresas e investimentos, definindo assim importações e exportações de produtos. 

 

O GATT, o Banco Mundial e o FMI formaram, então, a base da nova 

institucionalização e regulação da economia, tornando-a cada vez mais integrada, 

transnacionalizada e global. Tais organismos, entretanto, seguiam uma política 

“ avorecedora da economia de livre mercado, empresa privada e livre comércio, que 

servia   economia americana (...), mas não necessariamente ao mundo” ( O S A  , 

1997, p. 556).  

 

Três dos principais fundamentos da nova ordem econômica mundial engendrada após o 

fim da Segunda Guerra são: o fomento do livre comércio e de uma economia de 

mercado; a estabilidade cambiária, com o padrão dólar de conversão das moedas e; a 

aplicação de normas multilaterais para a regulação deste novo sistema. É importante 

ressaltar que, neste momento, o mundo encontrava-se em plena Guerra Fria, estando 

politicamente dividido entre as influências dos Estados Unidos e da Ex-União Soviética. 

Portanto, esses fundamentos não valiam para os países cujo socialismo real e controle 

estatal da economia, formavam as bases de seu sistema econômico. 

 

Cabe observar um segundo importante aspecto contextual deste período, que foram os 

processos de descolonização e a consequente emergência de novos estados nacionais, os 

quais se tornaram participantes dos recém-criados organismos multilaterais. Com o 

                                                 
10 Até o presente momento foram promovidas nove rodadas de negociação, foram elas: Rodada Genebra 
(1947), Rodada Annecy (1949), Rodada Torquay (1950-51), Rodada Genebra (1955-56), Rodada Dillon 
(1960-61), Rodada Kennedy (1963-67), Rodada Tóquio (1973-79), Rodada Uruguai (1986-93) e Rodada 
Doha (iniciada em 2001 e ainda não encerrada). 
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avanço deste fenômeno, o princípio da igualdade soberana dos Estados foi 

universalizado. 

 
A causa e a consequência imediatas dessa descolonização foram uma 

mudança importante na dinâmica do poder no sistema interestados 

como resultado do alto grau de organização dos movimentos de 

libertação nacional. Uma a uma, as antigas colônias tornaram-se 

Estados independentes, membros da ONU, protegidos pela doutrina da 

não-intervenção de Estados soberanos nos assuntos internos uns dos 

outros (WALLERSTEIN, 2007, p. 42). 
 

Hobsbawn indica que os anos 1970 marcaram a entrada das economias capitalistas nas 

Décadas de Crise, sendo duas delas provocadas pela elevação do preço do petróleo pela 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP, a primeira em 1973 e, a 

segunda em 1979. Em 1970 o petróleo era vendido a um preço médio de 2,53 dólares o 

barril, quadruplicando em 1973 e valendo 41 dólares o barril em fins da década de 1980, 

15 vezes mais que durante o período pós-guerra (HOBSBAWN, 1997). Num primeiro 

momento, a crise atingiu os países industrializados, mas, a partir da segunda metade da 

década de 1970, ela atingiu também as demais nações. 

 

Com o súbito aumento do valor do petróleo, os países exportadores deste produto 

receberam um crescente fluxo de dólares. Devido às limitações de suas economias 

internas, estes Estados utilizaram os chamados petrodólares no mercado financeiro 

internacional, sobretudo nos bancos europeus, gerando um período de grande liquidez 

financeira. Com a abundância de recursos em poder dos bancos internacionais, estes 

passaram a oferecer crédito a preços irrisórios aos países em desenvolvimento, o que 

viabilizou o crescimento da produção dessas nações, a exemplo do Brasil, México, 

Taiwan e Coréia do Sul, que chegaram a ampliar em mais de 40% sua participação no 

produto mundial (VELASCO E CRUZ, 2004).  

 

Àquela altura, o problema da escassez de dólares, que tanto transtorno 

havia provocado no imediato pós-guerra, transformara-se em seu 

contrário: com os bancos centrais europeus abarrotados de reservas 

denominadas em dólar, especular contra a moeda americana convertia-

se em um esporte cada vez mais difundido (VELASCO E CRUZ, 2004, 

p. 166). 
 

Além da fragilidade em que o dólar se encontrava, neste período percebe-se também a 

redução do poder relativo da economia americana. Em 1950, os EUA respondiam por 

58% da produção total dos países industrializados, 62% do produto industrial e 33% das 
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exportações de produtos manufaturados realizadas por tais países. Já nos anos de 1970, 

apesar da produção americana continuar superior aos demais países, os percentuais 

estavam reduzidos a 47%, 44% e 16%, respectivamente (VELASCO E CRUZ, 2004). 

Esses e outros fatores, como as Guerras do Vietnã e do Yom Kipur, ocasionaram o fim 

do acordo Bretton Woods, em 15 de agosto de 1971. 

 

Em 197 , a “aliança a luente” dos anos do  ós-guerra começava a fazer 

água e crescia a pressão sobre os lucros das grandes empresas. 

Reconhecendo que os Estados Unidos não podiam mais desempenhar o 

 a el de “banqueiro internacional” que  ora tão benéfico para as 

multinacionais baseadas em território norte-americano, Richard Nixon 

desmantelou a ordem econômica internacional (o sistema Bretton 

Woods), suspendendo a convertibilidade do dólar em ouro, impondo 

controles sobre os salários, sobretaxas de importação e medidas fiscais 

para colocar o poder do Estado, ainda mais do que antes, a serviço da 

prosperidade dos ricos (CHOMSKY, 2006, p. 131). 
 

Ademais, a partir de 1970, com a extensão da globalização e aumento do intercâmbio de 

bens e serviços, possibilitados pelos avanços da tecnologia que permitiu que as finanças, 

comunicações, transportes, bem como as transações internacionais, fossem realizadas de 

maneira quase instantânea.  

 

Assim, iniciou-se o chamado regime de acumulação flexível, com um sistema de taxas 

de câmbio flutuantes, dependendo da procura e da oferta de moeda no mercado 

internacional. Este regime caracteriza-se ainda pelo surgimento de novos setores de 

produção, maneiras de fornecimento de serviços financeiros, nichos de mercados cada 

vez mais especializados, padrões de consumo, bem como pelo aumento do investimento 

para a inovação comercial, tecnológica e organizacional, principalmente no âmbito das 

empresas transnacionais. Dois conhecidos efeitos do regime de acumulação flexível são: 

a crescente inde end ncia das em resas transnacionais “com relação aos re ulamentos 

estatais e desa ios diversi icados ao  oder e   burocracias estatais centrali ados” 

(HARVEY, 1998, p. 165); e, em paralelo, a desregulamentação financeira, com a 

expansão dos fluxos de capitais não regulados e especulativos. 

 

Em 1971, 90% das transações financeiras internacionais tinham alguma 

relação com a economia real – comércio e investimento de longo prazo 

– e 10% eram especulativas. Em 1990, essa proporção se inverteu e, por 

volta de 1995, cerca de 95% de um valor total imensamente maior era 

de natureza especulativa, com fluxos diários que geralmente excediam 

as reservas em moeda estrangeira das sete maiores potências industriais 
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somadas, ou seja, mais de um trilhão de dólares por dia, a curtíssimo 

prazo: cerca de 80% com prazo de resgate de uma semana ou menos 

(CHOMSKY, 2006, p. 26). 
 

 

A resposta imediata à crise foi o ressurgimento da inflação e do desemprego. Na 

América Latina a renda por habitante, reduziu-se em 8,3% no período de 1980 a 1989, 

enquanto a inflação que era em média de 54,9% no início dos anos 1980, subiu para 

1157,6% no final da década (FERNANDES E PAIS, 2002). Com os créditos 

concedidos na década de 1970, o endividamento dos países da América Latina aumenta, 

ultrapassando em 1982 trezentos bilhões de dólares (FERNANDES E PAIS, 2002). 

 

A “solução”  ara tais crises veio com o re inanciamento das d vidas junto ao  MI, que 

através de novos empréstimos, garantia recursos para que os países pagassem aos seus 

credores. Em troca desses empréstimos foram assinados acordos e cartas de intenções 

que exigiam a aplicação de programas de ajustes estruturais que, por sua vez, impunham 

aos países políticas fiscais e monetárias restritivas, quedas do salário e desvalorizações 

cambiais. 

 

A redução de um Estado que garantia emprego e regulava o capital, a 

privatização de empresas e serviços estatais, a escolha de recursos 

escassos como alvo e a descentralização foram instituídas como parte 

dos programas de ajuste estrutural receitados por instituições financeiras 

internacionais como o Banco Mundo e o FMI, instituições que tinham o 

poder de sancionar investimentos. A integração na economia mundial 

significava reduzir o poder do estado de proteger seus cidadãos dos 

altos e baixos do mercado mundial, disciplinar a mão-de-obra pelo 

critério da competitividade e a disseminação sem precedentes da 

ideologia do livre mercado. (YUDICE, 2000, p. 439-440) 
 

Sobretudo a partir dos anos 1980, os Programas Estruturais para o Ajuste de Créditos 

além de impor uma flexibilização para taxas e investimento no setor privado, insistiam 

em estabelecer o Estado mínimo, ou seja, reduzir as ações dos governos, limitando sua 

intervenção na economia, liberalizando preços e importações e privatizando empresas e 

serviços públicos.  

 

O ajuste global, sob as diretrizes do chamado Consenso de Washington, 

é acompanhado por reformas centradas na desregulamentação dos 

mercados, na abertura comercial e financeira, na privatização do setor 

público e na redução das funções do Estado. A combinação de políticas 

de estabilização e de reformas estruturais liberalizantes, como condição 
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para o reordenamento econômico mundial, colocou o FMI, num 

primeiro momento, na posição de instituição condutora do processo, 

mas, a partir de 1985, o Banco Mundial assume o comando, ao impor a 

implementação das reformas estruturais condicionadas à estabilização 

macroeconômica, passo significativo não só para evitar conflitos 

interinstitucionais como para reafirmar o papel do Banco como 

formulador de políticas e financiador, na direção de uma nova ordem 

mundial. (KRAYCHETE, 2006, p. 416) 
 

Uma das principais e mais recorrentes críticas ao FMI e ao Banco Mundial está em 

acusar que os ajustes estruturais minimizam os mecanismos de proteção oferecidos aos 

mercados nacionais, bem como ao meio ambiente e aos direitos humanos. Tanto o FMI, 

como o Banco Mundial e o GATT são, atualmente, alvo de retaliações por grupos e 

organizações de contestação por uma nova globalização, pelo fato de 

 

exercer um controle sobre os governos nacionais em razão da 

possibilidade de distribuir fundos e sanções econômicas. Graças à 

possibilidade de condicionar os financiamentos, particularmente no Sul 

do mundo, as políticas de saneamento de finanças públicas ou de impor 

sanções em caso de políticas protecionistas, essas organizações são 

acusadas de ter imposto políticas neoliberais nos países em via de 

desenvolvimento e nos desenvolvidos, derrubando até mesmo decisões 

democraticamente tomadas no interior de cada Estado (DELLA 

PORTA, 2007, p. 73-74). 
 

De fato, a globalização acentuou o controle que exercem os países industrializados e, 

inclusive, as empresas transnacionais, sobre as relações internacionais. As empresas se 

converteram em um importante agente da internacionalização da economia, sendo as 

principais responsáveis pelas transações financeiras internacionais, além de sua 

atividade interferir nas políticas econômicas dos governos, no que se refere a níveis de 

emprego, comércio exterior, investimentos, bem como investigação e desenvolvimento 

tecnológico.  

 

Os países do grupo dos Sete, com seus 800 milhões de habitantes, 

controlam mais poder tecnológico, econômico, de informática e militar 

do que o resto dos aproximadamente 4,3 bilhões de habitantes da Ásia, 

África, Europa Oriental e América Latinha. Quinhentas corporações 

multinacionais contabilizam 80% do mercado mundial e 75% dos 

investimentos (HETATA, 1998 apud SMIERS, 2006, p. 256). 
 

Dados da UNCTAD de 1997 (apud REYNO, 1999) confirmam que mais de 75% do 

investimento mundial, naquele ano, era realizado pelas empresas transnacionais, cujos 

Estados de origem eram (e continuam sendo), principalmente, os Estados Unidos, Japão 
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e alguns países da União Européia, ocasionando que a maior parte dos investimentos 

estrangeiros tenha como destino estas mesmas nações
11

. Esse fator gera um circuito de 

expansão controlada do conhecimento e da tecnologia, que, por sua vez, favorece os 

processos de centralização e concentração do capital, do poder e das atividades 

produtivas geradoras de maior riqueza. Assim, os países mais industrializados vêm 

gerindo a abertura das economias levando em consideração somente as suas 

necessidades internas. 

 

Aunque las transformaciones de la economía mundial van unidas a una 

constante superación de las fronteras nacionales (o fronteras 

tradicionales), los gobiernos no renuncian a controlar sus límites 

jurisdiccionales ni los flujos de personas, bienes y servicios. Sin 

embargo, esas formas de control cada vez tienen menos impacto sobre 

las transacciones económicas, comerciales y financieras, puesto que las 

grandes empresas multinacionales no se ajustan de un modo claro a los 

límites jurisdiccionales de los Estados. La globalización ha reforzado el 

papel de algunos agentes económicos, como las multinacionales, y ha 

potenciado determinados procesos internacionales, como la integración 

económica. Esos cambios afectan a las fronteras nacionales y al papel 

de los organismos internacionales en la economía mundial, aspectos, 

ambos, que no se han visto favorecidos con los cambios recientes de la 

globalización. (NIETO SOLIS, 2005, p. 10-11) 
 

Quando se afirma que os organismos internacionais já não possuem a capacidade de 

regular as economias, e até a própria globalização, refere-se, particularmente, à ação 

autônoma das empresas transnacionais e do mercado financeiro internacional, que por 

vezes desrespeitam a legislação ou política interna dos países. Nesse panorama, as 

nações são obrigadas a compartilhar ou aceitar decisões e diretrizes provenientes de 

centros de  oder mundiais. Os Estados mais  ortes  assam a ter “o direito de decidir 

sobre a soberania do outro, de determinar se esta última está conforme as regras e aos 

 rinc  ios que constituem as normas internacionais” ( ADIE,     ,  . 1 3). 

 

Os governos que presidem os organismos multilaterais não parecem interessados em 

estabelecer mecanismos de controle sobre as atividades das empresas transnacionais, 

visto que a maioria está estabelecida nestes mesmos países. Por esta razão, é constante a 

reação dessas nações à ideia de se criar um novo sistema internacional, como é sugerido 

                                                 
11 Apenas em seis países se concentram 82 das cem maiores empresas transnacionais e a essas 82 
empresas correspondem 90% dos ativos estrangeiros, 92% das vendas no exterior e 85% de empregos 
gerados também no exterior. Os países de origem, por ordem de quantidade de empresas, são: Estados 
Unidos (total de 30 empresas), Japão (18), França (11), Reino Unido (11), Alemanha (09) e Holanda (03) 
(REYNO, 1999). 
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 elos movimentos de contestação, no qual se teria o “controle  ol tico e social sobre as 

empresas, as finanças e sobre as instituições internacionais, confiando às Nações Unidas 

reformadas – e não a grupos de países ricos como o G-7
12

 – a tarefa de administrar a 

interdependência na perspectiva do bem comum, permitindo-lhes intervir sobre as 

o ç es econômicas que estão na rai  dos  roblemas mundiais” (DELLA  ORTA,    7, 

p. 76). 

 

Encarando o fenômeno da globalização não somente como liberalização de mercados e 

internacionalização da economia, mas também como intensificação das relações sociais 

em escala internacional, as regulamentações desta ordem internacional devem ser 

partilhadas não somente entre Estados e empresas, mas envolver também a sociedade 

civil. Com as experiências da história mundial recente é possível perceber que a 

concentração de poder em escala global, tal como foi instituída, não é a saída para 

nenhum dos problemas que afligem contemporaneamente o sistema mundial. Contudo, 

a lógica e princípios que regem a nova institucionalização internacional da economia 

atingem também o campo da cultura, interpretada, sobretudo, como fator de crescimento 

econômico. É o que veremos no tópico a seguir. 

 

2.1.1.2 Exceção cultural nos acordos de bens e serviços 

Nascida do confronto de interesses entre países acerca de como tratar produtos e 

serviços culturais em rodadas comerciais, a tese da exceção cultural é identificada como 

um dos principais antecedentes das discussões sobre a diversidade cultural.  

 
O conceito de diversidade cultural parece uma ideia autoevidente, no 

entanto, sua vida política significativa só surgiu no final dos anos 

noventa do século passado. O aparecimento repentino deste conceito é o 

resultado de uma enorme discussão global para saber se grandes forças 

comerciais têm o direito de explorar os mercados culturais como 

queiram, ou, como alternativa, se cada país deveria ter o direito de 

limitar as atividades das corporações, sobretudo multinacionais, a fim 

de proteger a diversidade das expressões culturais. (SMIERS, 2014, p. 

125) 
 

                                                 
12 “197  é a década em que se instala o clube dos  a ses ricos (ori inalmente em 1973, o G5, depois G7 e 
G8), com sua prática de cúpulas e com os dogmas monetaristas do credo neoliberal da globalização: ir 
cada vez mais adiante na liberação do comércio, dos movimentos de capitais, no equilíbrio orçamentário e 
nos ajustes estruturais, na  lexibilidade das em resas e na  luide  das redes  lanet rias”. (MATTELART, 
2005, p. 86) 
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Apresentada pela França e outros países durante a Rodada Uruguai de Negociações do 

Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e Acordo Geral sobre Comércio de 

Serviços (GATS), realizada entre 1986 e 1993, a exceção cultural defendia o princípio 

de que bens e serviços culturais não poderiam ser classificados somente por seus 

aspectos comerciais, pois veiculam conteúdos, valores e modos de vida que são parte 

integrante da identidade cultural de um povo. Ao reivindicar tal natureza particular dos 

bens e serviços culturais objetivava-se impedir que estes fossem subordinados aos 

mesmos princípios de liberalização das trocas comercias, em outros termos, excedê-los 

dos ciclos de negociação de abertura dos mercados nacionais ao comércio internacional.  

 

Conforme visto anteriormente, o GATT, firmado em 1946 e revisado em 1994, define 

as normas regulamentadoras do comércio mundial sob o princípio da livre troca. Sua 

criação é contemporânea ao surgimento dos organismos de regulação do capital 

financeiro que comporiam a nova ordem econômica internacional do pós-guerra, quais 

sejam, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial.  

 

O Acordo, cuja redação original esteve sob a responsabilidade dos Estados Unidos e da 

Inglaterra, estaria vigente até a criação da Organização Internacional de Comércio 

(OIC), prevista para ser implantada após a Conferência de Havana em 1948. No entanto, 

a planejada OIC não foi instituída, dentre outras razões, devido à recusa do Congresso 

americano em ratificá-la, temendo a ingerência de uma organização internacional na 

política econômica que começava a delinear. Sem o mínimo de ratificações para entrada 

em vigor do novo organismo, o provisório GATT tornou-se a base do sistema de 

comércio internacional por quase cinquenta anos. Apenas em 1995, ao final do oitavo 

ciclo de negociações – justamente a Rodada Uruguai –, é instituída a Organização 

Mundial do Comércio (OMC). 

 

Os principais objetivos do GATT são a diminuição de barreiras comerciais e a garantia 

do acesso mais livre aos mercados por parte de seus Estados-membros. Na prática o 

Acordo consolidou as relações comerciais contemporâneas com base nos princípios de 

liberalização do mercado e de negociação multilateral. Desde sua origem, o GATT 

sustenta-se sobre três pilares, a saber: 

 
El respecto a un código de buena conducta comercial, que implicaba, 

entre otros aspectos, la aplicación del principio de no discriminación y 
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de la cláusula de nación más favorecida, así como de las excepciones en 

el propio GATT. 
La aplicación de una progresiva liberalización del comercio, mediante 

reducciones arancelarias, rondas de negociación multilateral y el 

compromiso de avanzar en el apoyo y extensión de los principios del 

libre comercio mundial. 
El establecimiento de un foro para la resolución de conflictos y 

diferencias sobre la interpretación de las normas comerciales y de los 

demás aspectos vinculados al desarrollo del acuerdo básico suscrito 

entre los países del GATT. (NIETO SOLIS, 2005, p. 146-147) 
 

As colunas mestras sobre as quais foi construído o sistema multilateral de comércio a 

partir do GATT são as cláusulas da Nação Mais Favorecida (NMF) e de Tratamento 

Nacional (TN). A NMF significa que qualquer concessão, vantagem ou favor concedido 

por um país a outro deve ser, automaticamente, estendido aos demais. Este princípio 

encontra-se no arti o 1º do Acordo que indica: “qualquer vanta em (...) concedida  or 

qualquer parte contratante a qualquer produto (...) de qualquer outro país será concedida 

imediata e incondicionalmente a todo produto similar originário (...) das demais partes 

contratantes” (ACORDO, 1947). A cl usula do T  é um com lemento    M , em 

virtude da qual se aplica a não discriminação dos produtos importados em relação aos 

produtos nacionais. Sua finalidade está em assegurar condições similares de 

concorrência entre mercadorias importadas e as produzidas localmente. Segundo Lilian 

Hanania (2014), os acordos de comércio têm como fundamento primordial o princípio 

da não discriminação, seja ela entre um parceiro comercial e outro Estado (nação mais 

favorecida), seja entre produtos e serviços nacionais versus estrangeiros (tratamento 

nacional). 

 

É indispensável destacar que o GATT, desde sua versão original, continha dispositivos 

sobre a proteção de específicos setores de natureza cultural, o cinema e o patrimônio 

cultural. O artigo 4º que permite a imposição de cotas de tela para filmes domésticos, e 

o artigo 20 que isenta das regras de comércio os tesouros de valor artístico, histórico ou 

arqueológico.  

 
Artículo IV - Disposiciones especiales relativas a las películas 

cinematográficas: Si una parte contratante establece o mantiene una 

reglamentación cuantitativa interior sobre las películas cinematográficas 

impresionadas, se aplicará en forma de contingentes de proyección con 

arreglo a las condiciones siguientes: a) Los contingentes de proyección 

podrán implicar la obligación de proyectar, durante un período 

determinado de un año por lo menos, películas de origen nacional 

durante una fracción mínima del tiempo total de proyección utilizado 
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efectivamente para la presentación comercial de las películas cualquiera 

que sea su origen; se fijarán estos contingentes basándose en el tiempo 

anual de proyección de cada sala o en su equivalente. b) No podrá 

efectuarse, ni de hecho ni de derecho, repartición alguna entre las 

producciones de diversos orígenes por la parte del tiempo de proyección 

que no haya sido reservada, en virtud de un contingente de proyección, 

para las películas de origen nacional o que, habiéndoles sido reservada, 

se halle disponible debido a una medida administrativa. c) No obstante 

las disposiciones del apartado b) de este artículo, las partes contratantes 

podrán mantener los contingentes de proyección que se ajusten a las 

disposiciones del apartado a) de este artículo y que reserven una 

fracción mínima del tiempo de proyección para las películas de un 

origen determinado, haciendo abstracción de las nacionales, a reserva 

de que esta fracción no sea más elevada que en 10 de abril de 1947. d) 

Los contingentes de proyección serán objeto de negociaciones 

destinadas a limitar su alcance, a hacerlos más flexibles o a suprimirlos. 

(...) 
 
Artículo XX - Excepciones generales: A reserva de que no se apliquen 

las medidas enumeradas a continuación en forma que constituya un 

medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en 

que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al 

comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será 

interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o 

a lique las medidas: (…)  ) im uestas  ara  rote er los tesoros 

nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico. (ACORDO, 

1947) 
 

O artigo 20 enumera dez exceções com relação às quais se permite a um Estado-

membro aplicar medidas contrárias às regras do Acordo, tanto em âmbito doméstico 

como em relação às importações e exportações. Dentre as exceções a alínea (f) alude de 

maneira explícita à cultura, indicando que são permitidas medidas para proteger os 

tesouros de valor artístico, histórico e arqueológico. As dificuldades de aplicação desta 

exceção, todavia, decorrem da inexist ncia de uma de inição de “tesouro nacional”, 

tornando débil esta proteção ao patrimônio cultural. 

 
Une difficulté pourrait survenir du fait, que le paragraphe (f) de 

l’Article    du GATT se ré ère   la  rotection des trésors nationaux 

(...), ce qui  ourrait im liquer qu’il ne  ermettrait  as de justi ier les 

restrictions   la l’im ortation des ”trésors” ”étrangers” conformément 

aux conventions précitées. La notion de trésor national n’est toute ois 

pas définie et dans ce cas, une jurisprudence extensive pourrait 

considérer que le  atrimonie de l’ umanité  ait  artie de la culture 

nationale qui este elle-même un trésor national (LUFF, 2004 apud 

SALVADOR, 2007, p. 83). 
 

O artigo 4º tinha como objetivo proteger especificamente a indústria cinematográfica. 

Este artigo se configura como uma exceção ao princípio do Tratamento Nacional (TN) 
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na medida em que permite aos Estados regularem de maneira quantitativa a projeção de 

filmes nacionais durante um determinado período de tempo. Em outras palavras, 

permite o estabelecimento de cotas de tela. O artigo 3º, que dispõe sobre o TN, em seu 

parágrafo 10º indica que “Las dis osiciones de este art culo no im edir n a nin una 

parte contratante establecer o mantener una reglamentación cuantitativa interior sobre 

las películas cinematográficas impresionadas, de conformidad con las prescripciones del 

art culo IV” (ACORDO, 1947). 

 

Nos anos 1960, com o auge da televisão como instrumento de consumo cultural, o 

alcance e a dimensão do artigo 4º do GATT foram questionados. Os Estados Unidos, 

que neste período expandiam sua produção audiovisual para a recém-criada televisão, 

tornam-se os principais defensores de uma interpretação restrita do artigo 4º, tratando 

unicamente da produção cinematográfica. Em oposição a tal visão, o Canadá e outros 

países europeus reivindicavam uma interpretação mais flexível do artigo, abrangendo 

todo o campo audiovisual, justificando que no período e contexto em que foi redigida 

tal disposição, o audiovisual limitava-se ao cinema. 

 

Percebemos que apesar da atenção dada às peculiaridades dos bens culturais desde o 

princípio de formulação do referido Acordo, seu marco jurídico é frágil, de complexa 

aplicação e não alude à cultura de maneira geral, tendo, portanto, um alcance limitado. 

Desta maneira, ambos os artigos foram considerados vagos em sua definição e 

insuficientes para aplicação nos diversos setores do campo cultural. Entre as décadas 

1980 e 1990, outros embates ocorreram entre Estados Unidos de um lado e Canadá e 

Europa de outro, tendo como pomo da discórdia o setor audiovisual.  

 

Com relação ao Canadá, o embate surgiu quando das negociações do Acordo Norte-

Americana de Livre Comércio (NAFTA), no qual os canadenses exigiram a inclusão de 

cláusula para excluir os bens e serviços audiovisuais das regras de livre comércio. A 

Europa, por sua vez, foi alvo de protestos quando da aprovação da diretiva Televisión 

Sin Fronteras na Espanha, que fomentava a produção e a distribuição de programas 

televisivos europeus, reservando, pelo menos, 10% da emissão ou do orçamento com 

programação para trabalhos europeus. Os Estados Unidos entraram com recurso ante ao 

GATT indicando que a diretiva infringia a obrigação de não discriminar produtos 

estrangeiros (regra do Tratamento Nacional), porém, o argumento apresentado pelos 
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países europeus foi de que as regras do GATT não incidiam sobre a diretiva já que esta 

tratava de prestação de serviços audiovisuais. A difícil determinação do que é um bem 

ou serviço cultural teve papel fundamental nesta ocasião. A polêmica em torno da 

liberalização comercial do setor audiovisual marca também a pauta da célebre Rodada 

Uruguai e ganha evidência no debate público internacional ao consolidar-se na ideia da 

exceção cultural. 

 

Um dos mais longos ciclos de negociação, a Rodada do Uruguai ganha proeminência no 

cenário mundial por dois importantes aspectos. Como anteriormente indicado, ao final 

do Ciclo é finalmente criada a OMC que, revestida de características institucionais e 

jurídicas próprias de uma organização internacional, passa a dispor dos meios para 

aplicar acordos, solucionar conflitos, regulamentar e fiscalizar as políticas comerciais 

internacionais. Além disso, a Rodada é marcada ainda pela ampliação do seu raio de 

atuação, antes predominantemente voltado para regulamentação de tarifas aduaneiras e 

medidas antidumping, por meio do GATT, passando a incluir em seu escopo temas 

como agricultura, propriedade intelectual, medidas sobre investimentos, serviços e 

comércio eletrônico. Esses temas são regulamentados por meio de novos acordos 

específicos, a saber, o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS) e o 

Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), que exploraremos mais adiante. 

 
Enquanto ator social ilustrativo do quadro institucional que se forma no 

ambiente da globalidade, a inclusão de novas pautas na jurisdição da 

OMC revela, ao tempo que constitui, as novas feições políticas, 

econômicas e culturais que hoje conformam a contemporaneidade. A 

inclusão de novas temáticas portadoras de características tão singulares 

como o comércio eletrônico e as trocas de bens portadores de sentido, 

como as obras audiovisuais, livros, revistas, CD’s e con  neres 

sinalizam o alinhamento da OMC à emergência do fenômeno que 

alguns estudiosos têm chamado de economia simbólica ou economia da 

cultura. A transformação na dinâmica do sistema capitalista é um dos 

significativos dispositivos para a elevação da cultura a um lugar de 

destaque na agenda mundial (VIEIRA, 2009, p.101). 
 

Cientes da representatividade econômica do setor cultural (ou, utilizando seus termos, 

do entretenimento), à época da Rodada Uruguai, os Estados Unidos não pouparam 

esforços para travar a disputa pela liberalização de bens e serviços culturais na grande 

arena das trocas comerciais internacionais. Contando com o apoio de alguns países 

como o Japão, a delegação americana estabeleceu como demanda que filmes e 

programas audiovisuais figurassem na lista de produtos a serem comercializados 
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internacionalmente, sob as regras de livre troca praticadas no âmbito do GATT. Grosso 

modo, a visão defendida pelos Estados Unidos compreende bens e serviços culturais 

como produtos de entretenimento e, como os demais, devem, portanto, estar submetidos 

à progressiva liberalização dos mercados nacionais à entrada de produção estrangeira 

sem qualquer discriminação de nacionalidade.  

 

Segundo estudiosos, um dos principais interesses norte-americanos seria a eliminação 

de medidas discriminatórias relativas ao comércio de filmes e obras audiovisuais 

praticadas, sobretudo, pela União Europeia, que representa o mais rentável mercado 

cinematográfico para os EUA. Como informa Mattelart (2005), quatro bilhões de 

dólares de receitas das companhias norte americanas vêm do mercado europeu do 

audiovisual, contra 250 milhões de receitas recebidas por companhias europeias pela 

distribuição nos Estados Unidos. “Em média, três quartos das receitas das salas de 

exibição vão para as majors, graças a uma quantidade limitada de filmes que 

concentram as despesas em produção e distribuição, ocupam um máximo de telas e 

garantem uma rápida taxa de retorno sobre o investimento” (MATTELART,    5,  . 

122). Para ampliar a produção nacional, os Estados europeus concedem auxílios 

públicos à indústria cinematográfica e audiovisual em nome da diversidade cultural. A 

França é o país onde as subvenções nacionais são mais relevantes. 

 

Em oposição, a visão defendida pela França e pelos países europeus em geral era a de 

que bens culturais não poderiam ser reduzidos ao status de meras mercadorias por serem 

portadores de valores, ideias e sentidos e formarem a expressão da identidade de povos 

e comunidades. Este grupo advogava pelo tratamento especial dos bens simbólicos nas 

negociações comerciais, bem como defendiam a autonomia e o direito das nações de 

desenvolver políticas a favor da proteção dos seus mercados internos. Vocalizava-se, 

assim, a tese da exceção cultural. 

 
Não é verdade que os seus direitos de propriedade intelectual são 

ferramentas para a proteção de seus investimentos na expectativa dos 

blockbusters, best-sellers e celebridades  ao invés de gerar dinheiro para 

a maioria dos artistas? Não é verdade que aqueles filmes de sucesso, 

livros mais vendidos e estrelas da música impulsionam a diversidade e 

as expressões artísticas para as margens dos mercados? Não é verdade 

que isto limita os cidadãos de escolherem suas preferências culturais? 

Não é estranho que, sob tais condições de mercado, a cidadania das 

pessoas torna-se substituída por um papel inferior como consumidores? 

Não é lamentável que as experiências locais de cidadãos tornam-se 
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menos relevantes no que veem, ouvem, leem e experienciam na forma 

de manifestações culturais? Se quase todos os canais de comunicação 

cultural e informacional são comerciais, não é inevitável que o livre 

debate democrático de cidadãos informados e independentes desapareça 

por trás do horizonte? (SMIERS, 2014, p. 136) 
 

A tese compõe-se de cinco elementos, a saber: a) reconhecimento da diversidade 

cultural; b) afirmação da especificidade dos bens e serviços culturais; c) defesa das 

políticas nacionais destinadas aos bens e serviços culturais nacionais; d) explicitação do 

tipo de regulamentação doméstica que os países poderiam adotar para efeito de 

incentivo à diversidade cultural e; e) definição de como as cláusulas multilaterais de 

comércio se aplicariam em relação às medidas destinadas a preservar a diversidade 

cultural. (ALVAREZ, 2008) 

 

Tendo em vista que as políticas culturais favorecem a produção local e os produtores 

nacionais, elas poderiam ser consideradas como discriminatórias e questionadas diante 

das regras de livre comércio que condena a discriminação por nacionalidade. Com isso, 

a exceção cultural foi uma tentativa não somente de excluir o setor do audiovisual das 

negociações do GATT e do GATS, mas também de defesa das políticas culturais 

aplicadas por alguns países, sobretudo na Europa.  

 
Quando da negociação de um acordo internacional de comércio com 

países de fortes indústrias audiovisuais, como os Estados Unidos, por 

exemplo, poderá haver um conflito entre, de um lado, o interesse 

econômico manifesto de tais países de vender seus produtos e serviços 

audiovisuais no mercado de seu futuro parceiro comercial e, de outro 

lado, o interesse deste último de adotar ou manter políticas culturais que 

discriminem estes produtos a fim de proteger sua própria produção 

nacional (quotas, subsídios, acordos preferenciais com países vizinhos 

culturalmente próximos, etc.). Excluir um setor cultural da aplicação de 

obrigações de não-discriminação dependerá, entre outros, de fatores 

como: o balanço de poder existente entre os Estados negociantes; o 

interesse econômico e o nível de desenvolvimento da indústria cultural 

em questão em cada Estado envolvido; assim como o poder de 

influência de outras indústrias destes Estados, que poderão pressionar 

seus governos para que concessões sejam admitidas em troca de 

maiores mercados para seus produtos e/ou serviços. Tais fatores, e 

principalmente o balanço de poder entre as partes negociadoras, podem 

tornar árduo, na prática, o reconhecimento da especificidade de 

produtos e serviços culturais em acordos comerciais. (HANANIA, 

2014, p 149) 
 

Diante das assimetrias de poderes que estão em jogo numa negociação de acordos 

comerciais, o balanço seria sempre desfavorável para aqueles países que possuem 
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menos força nas relações econômicas internacionais. Por esta razão, justificava-se o 

advento de uma cláusula limitativa destinada à exclusão dos bens e serviços culturais do 

rol de itens negociados no âmbito do livre comércio. Para gozar desse estatuto, a 

exceção cultural deveria ser mencionada pelo artigo 14 do GATT – que protege contra a 

aplicação de regras fundamentais do Acordo (Nação Mais Favorecida, Tratamento 

Nacional e Acesso ao Mercado) – e da lista de exceções do GATS.  

 

O Acordo Geral de Comércio de Serviços (GATS) estabelece regras e disciplinas para 

medidas que afetam a liberalização do comércio de serviços (qualquer que seja o 

serviço, da tecnologia simples a mais avançada). Ao contrário do GATT, que impõe os 

Estados a seguirem suas regras sobre a importação e exportação de produtos, com o 

GATS os Estados que decidem em quais setores assumirão compromissos. Cada país 

inscreve em uma lista os setores que deseja liberalizar e aqueles que desejariam que 

fossem liberalizados pelos demais países. Liberalizar significa oferecer condições de 

acesso a mercados e tratamento nacional, sujeitos aos termos e condições previstos na 

normativa. 

 
Com a adoção de “listas  ositivas” de com romissos comerciais no que 

toca ao tratamento nacional e ao acesso a mercados: um Membro 

apenas assume obrigações de abertura de mercado em um setor 

determinado (por exemplo, no setor audiovisual) se, em sua lista, tal 

setor for explicitamente indicado. Assim, se um Membro não indicar o 

setor de audiovisual em sua lista de compromissos para a obrigação de 

tratamento nacional e acesso a mercado, como o fizeram o Brasil e a 

União Europeia, por exemplo, ele estará juridicamente autorizado a 

manter as medidas que ele deseje de apoio à cultura nacional, inclusive 

quando estas privilegiem a produção nacional em detrimento da 

estrangeira. Em sua lista positiva, um Membro pode também indicar um 

setor, exprimindo seu comprometimento em liberalizá-lo, e ao mesmo 

tempo explicitar limitações e condições a esta liberalização. 

(HANANIA, 2014, p. 150) 
 

Ao apresentarem tais listas, os países concordam que não manterão ou introduzir 

medidas governamentais que violem as provisões do GATS para os setores que estão 

compromissados. Em caso de desistência o governo deve compensar financeiramente 

todos os serviços de fornecedores estrangeiros. 

 

Um elemento-chave do GATS é a provisão em Tratamento Nacional, sob a qual um 

país deve tratar todos os fornecedores estrangeiros de serviços igualmente como trata os 

domésticos, naqueles setores que decidir listar. Sob a obrigação de Acesso a Mercados, 
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os países não podem impor barreiras ao acesso aos mercados que sejam mais restritivas 

do que as especificadas nas limitações dos seus compromissos, ou seja, para 

determinado serviço, um país concede as mesmas vantagens a todos os fornecedores. 

No caso específico dos serviços culturais, se um Estado se compromete com o GATS 

está automaticamente vetado de introduzir medidas que favoreçam seus artistas ou 

indústrias culturais e são obrigados a tratar igualmente fornecedores de serviços 

domésticos e estrangeiros. Certos comprometimentos horizontais do GATS são 

aplicáveis a todos os serviços, incluindo os culturais, independente de o Estado ter se 

comprometido neste setor ou não. Nesses termos, duas provisões horizontais são 

significativas: a regra da Nação Mais Favorecida, a qual requer que cada país forneça 

condições equivalentes a todos os outros Estados-membros, e a Transparência, a qual 

requer que governos tornem públicas todas as medidas que possam afetar o comércio de 

serviços, incluindo leis, regulamentos, políticas e medidas equivalentes. 

 

O princípio da NMF, uma obrigação de não discriminação do Acordo, tem forte 

impacto no setor cultural. Em virtude deste princípio, o tratamento mais favorável, uma 

concessão comercial, por exemplo, que um país possa oferecer a outro deve se estender 

automática e incondicionalmente aos demais Estados. No campo da cultura, entretanto, 

as relações culturais internacionais tradicionalmente se desenvolveram em nível 

bilateral, privilegiando o trato com determinados países por vínculos históricos, por 

proximidade da língua ou por outras razões das mais diversas. Essa bilateralidade vai de 

encontro ao regulamentado pelo GATS. 

 
A natureza horizontal do comprometimento da NMF afetou os tratados 

de coprodução de filme e televisão. Muitos países delinearam tais 

tratados para encorajarem parcerias entre produtores. No entanto, ao 

determinarem que produtores de países parceiros são tratados mais 

favoravelmente do que os produtores de outros países, violam o tratado 

da NMF e, por isso, foram requeridos a serem listados como exceções 

assim que o GATS passou a vigorar. Desde que esses tratados já foram 

regulados não em conformidade com provisão da NMF do GATS, seria 

difícil modificá-los ou alterá-los de uma maneira que os tornem uma 

“restrição comercial”. Assim,  overnos  odem ser incapazes de 

expandir o alcance de tratados de coprodução que incluam produções de 

mídia digital ou de concluir tratados com novos parceiros. Ainda mais, 

exceções listadas expiram de dez anos segundo o Acordo, embora não 

seja claro se países membros manterão esse requerimento (NEIL, 2005, 

p. 163-164). 
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 este contexto, a “restrição”  ode ser tradu ida a ro riadamente    ol tica cultural 

desenhada para apoio de artistas domésticos e produtores culturais. A NMF também se 

aplica aos subsídios, ou seja, às facilidades ou apoios financeiros concedidos por um 

Estado aos provedores de serviços de um país também devem ser acessíveis às demais 

nações. Por exemplo, se um país concede subsídio à indústria cinematográfica 

brasileira, ele também deverá ser acessível para a indústria norte-americana. 

 

As disciplinas relativas a subsídios, salvaguarda e antidumping poderiam constituir 

importantes instrumentos para assegurar a implementação de políticas culturais internas 

compatíveis com as regras de comércio. Com a adoção de regras comuns de defesa da 

concorrência, aplicáveis a todos os membros, os produtos audiovisuais, sobretudo de 

países em desenvolvimento, teriam a chance de ingressar nos mercados globais.  

 
De imediato, o GATS constrangeu a habilidade de governos soberanos 

de implementarem políticas e programas culturais. Propostas de uma 

nova rodada de discussões de liberalização e a compreensiva agenda de 

negociação adotada pela OMC podem ocasionar maiores restrições nas 

medidas governamentais que apoiam expressões culturais domésticas e 

assegurem diversidade cultural (NEIL, 2005, p. 159). 
 

Por essas razões, para a França, era fundamental a tese da exceção cultural. Entretanto, 

outros países percebendo a não aceitabilidade da tese, levaram uma segunda proposta de 

tratamento especial para os serviços audiovisuais, sem chegar ao extremo da exceção, a 

ideia da especificidade cultural.  

 

A Comissão Europeia apresentou a proposta que pretendia modificar o artigo 19 para 

que não fosse aplicada a liberalização progressiva neste setor e introduzido o conceito 

de especificidade cultural no artigo 15 sobre subsídios. Aprofunda-se na especificidade 

quando se começa a discutir uma proteção pormenorizada, em todo o tratado, tendo de 

concordar com ofertas progressivas de liberalização, com esses artigos sempre mais 

suscetíveis de ser contestados e submetidos a revisões periódicas. 

 
En las negociaciones sobre servicios audiovisuales en la Ronda 

Uruguay se dieron principalmente tres posiciones. Por un lado, 

encontramos a Estados Unidos, que defendía la aplicación del régimen 

general a los servicios audiovisuales (y culturales, en general) al 

entender que éstos eran un servicio más. Consideraban que se ocultaban 

medidas de proteccionismo comercial bajo la bandera de la defensa de 

la identidad cultural. Del otro lado, encontramos los partidarios de dar a 

los servicios culturales un trato es ecial. Sin embar o, el “trato 
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es ecial” que  reve an los  artidarios de esta o ción era di erente. Una 

opción venía respaldada por Canadá y Egipto (y en el seno de la 

Comunidad Europea, Francia y Bélgica). Es la conocida como la 

“exce ción cultural. Consist a en sacar la cultura de la mesa de 

negociaciones. Canadá mantenía la necesidad de una excepción que 

abarcase todas las industrias culturales, presentes y futuras, para 

garantizar así a los gobiernos un margen de maniobra para afrontar los 

cambios tecnológicos y la rápida innovación del sector. Confiaba en la 

posibilidad de elaborar dicha excepción de manera tal que no diera 

lugar a prácticas abusivas de la misma y para ello se remitía a la 

experiencia de su Acuerdo bilateral con Estados Unidos, el cual prevé 

una excepción para las industrias culturales. Egipto, de manera mucho 

más concisa, también se mostraba partidario de una previsión de este 

tipo. Los que pretendía un tratamiento especial para los servicios 

audiovisuales pero sin llegar a una excepción cultural proponían una 

segunda opción: la especificidad cultural. La Comisión Europea, con 

Leon Brittan a la cabeza, presentó esta propuesta, que pretendía 

modificar el art. XIX para que no se aplicara la liberalización progresiva 

en este sector, e introducir el concepto de especificidad cultural en el 

art. XV sobre subsidios y en el anexo de exenciones al art. II  

(BUSTOS, 2007, p. 91-93). 
 

Tanto a teoria da exceção cultural como da especificidade cultural se fundamentam na 

ideia de que bens e serviços culturais, ao estar fortemente vinculados à cultura e 

identidade das nações, devem receber tratamento específico em sua comercialização. 

 
Entre la excepción y la especificidad existe un matiz importante a nivel 

de vocabulario. La primera corresponde a una opción radical: intenta 

excluir el sector audiovisual de las negociaciones del GATT y de las 

normas liberales del comercio internacional, al igual que la salud 

pública, el medio ambiente o la seguridad interna de un Estado. Para 

gozar de este estatuto, se debe señalar la excepción en el artículo XIV 

del GATT, el cual ampara contra la aplicación de las tres normas 

fundamentales del Acuerdo: cláusula de la nación m s  avorecida (…), 

trato nacional (…)   acceso al mercado (…). La se unda o ción 

 osibilita la a ertura de un cam o de ne ociación (…). Se entra en el 

terreno de la especificidad cuando se sale del artículo XIV y se empieza 

a discutir los detalles de una protección diseminados en diversos 

artículos y cuando uno se obliga a hacer ofertas progresivas de 

liberalización, ya que siempre cabe la posibilidad de impugnar los 

artículos y, por lo tanto, de someterlos a revisiones periódicas 

(MATTELART, 1995, p. 11). 
 

Nenhuma das duas propostas prosperou e finalmente os serviços audiovisuais, assim 

como o resto dos serviços culturais passaram a formar parte do GATS, da mesma 

maneira que os demais serviços. Abaixo um quadro ilustra quantos países ofereceram 

listas de compromissos em segmentos considerados do campo da cultura. 
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Quadro 1: Países que adotaram os compromissos do GATS total ou parcialmente (NEIL, 

2005, p. 163) 

Setor Países 
Impressão e publicação 38 
Produção e distribuição de filmes 23 
Exibição de filmes 24 
Serviços de rádio e televisão 10 
Gravação de som 11 
Serviços de entretenimento 49 
Serviços de agências de notícias 34 
Bibliotecas, arquivos, museus 18 

 

Mesmo não obtendo o êxito desejado de garantia de um status legal nos Acordos em 

questão, o acalorado debate em torno da exceção cultural abriu precedente para que 

outros acordos comerciais permitissem isentassem bens culturais e permitissem aos 

Estados adotarem políticas para proteger essas indústrias internamente. Ademais, o 

discurso orquestrado pela França e demais países defensores da exceção cultural foi 

aprimorado em favor da ideia da diversidade cultural, como veremos ainda neste 

capítulo. Por ora, cabe verificarmos outros antecedentes também articulados com a 

discussão sobre diversidade cultural, contudo, desta vez, na seara unesciana. 

 

2.1.2 Diversidade cultural na agenda da UNESCO 

2.1.2.1 Relatório Nossa Diversidade Criadora da UNESCO 

Como marco das ações da Década Mundial para o Desenvolvimento Cultural (1988-

1997), cujo objetivo era afirmar a dimensão cultural do desenvolvimento até então 

considerada uma barreira ao desenvolvimento econômico das sociedades, em 1993, no 

mesmo ano em que se encerra a Rodada Uruguai, foi constituída a Comissão Mundial 

de Cultura e Desenvolvimento.  

 

Os termos de referência desta Comissão foram indicados em resolução adotada durante 

a 26ª Sessão da Conferência Geral da UNESCO, em 1991. Esta resolução sugere que a 

Comissão a ser im lantada deveria ser com osta “ or mul eres e  omens oriundos de 

todas as regiões do mundo e especialistas de renome em diversas disciplinas, com o 

objetivo de redigir um Relatório Mundial sobre Cultura e Desenvolvimento que 

contivesse propostas para ações urgentes e de longo prazo para a satisfação das 

necessidades culturais em um contexto de desenvolvimento” (CUÉLLAR, 1997,  . 387-
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388). Ainda na resolução são listadas algumas áreas a serem analisadas pela Comissão e 

descritas no referido Relatório, dentre elas destaca-se:  

 
Continuidade cultural, diversidade e identidade cultural, e o problema 

do desaparecimento progressivo do conhecimento, das tradições e das 

línguas indígenas, e de culturas inteiras, ameaçadas de extinção; (...) 

 

Aspirações à melhoria da qualidade de vida e do modo como o 

desenvolvimento cultural – e não apenas as condições econômicas – 

afetam o bem-estar individual e coletivo e a coesão das sociedades;(...) 

 

Contribuição das mulheres e dos homens à cultura e ao 

desenvolvimento, tanto nas atividades cotidianas quanto como artistas e 

artesões; 
 

Condições, atuais e diversas, da criatividade e da produtividade no setor 

cultural (de artes visuais, música, dança, literatura, teatro, cinema, 

arquitetura e artesanato), e o setor como gerador de renda;(...) 

 

Laços entre o meio ambiente e a cultura, e os paralelos entre a proteção 

do patrimônio natural e cultural (CUÉLLAR, 1997, p. 392-393). 
 

Essa Comissão, presidida pelo ex-secretário geral da ONU, Javier Pérez de Cuéllar, teve 

a participação de 14 integrantes
13

, sete membros honorários
14

, além da presença, 

enquanto observadores, dos presidentes do Comitê Intergovernamental da Década 

Mundial para o Desenvolvimento Cultural
15

. Os trabalhos foram iniciados em 1993, 

sendo entregue, três anos depois, o Relatório Nossa Diversidade Criadora, como 

resultado final.  

 

O Relatório lançou um desafio aos Estados-membros da UNESCO, qual seja, o de 

repensar o modelo de desenvolvimento até então adotado, que havia conduzido à 

maioria das nações ao empobrecimento, aos conflitos armados, à exclusão social e 

econômica e à perda gradativa da qualidade de vida. Um dado categórico dos efeitos do 

desenvolvimento para a cultura, segundo informa o próprio documento, era que ao final 

do século 20 mais de um bilhão de pessoas continuavam excluídas do processo de 

                                                 
13

 Claude Ake (Nigéria), Lourdes Arizpe (México), Yoko K. Fall (Senegal), Kurt Furgler (Suíça), Celso 
Furtado (Brasil), Niki Goulandris (Grécia), Keith Griffin (Estados Unidos), Mahbub ul Haq (Paquistão), 
Elizabeth Jelin (Argentina), Angelina Kamba (Zimbábue), Ole-Henrik Magga (Noruega), Nikita 
Mikhalkov (Rússia), Chie Nakane (Japão) e Leila Takla (Egito). 
14

 Talal Ibn Abdul Aziz Al Saud (Arábia Saudita), El Hassan Bin Talal (Jordânia), Aung San Suu Kyi 
(União de Mianmar), Claude Lévi-Strauss (França), Ilya Prigogine (Bélgica), Derek Walcott (Estados 
Unidos) e Elie Wiesel (Romênia/ Estados Unidos). 
15 

Luis Bernardo Honwana (Moçambique) e Sitakant Mahapatra (Índia). 
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mundialização cultural, ou seja, sem acesso aos bens de consumo primários, à 

informação e tampouco às oportunidades de produção em comunicação e cultura. 

 

Nesse sentido, o Relatório foi formulado para atingir não apenas governos, mas também 

atores sociais, formadores de opinião e iniciativa privada, orientando-os na formulação 

de políticas para a cultura. Para seus autores, este deveria ser um instrumento que 

levaria à 

 
Identificação gradual de um conjunto de princípios e procedimentos 

internacionais. Um debate sobre esses princípios e procedimentos 

conduz a um consenso internacional sobre as boas práticas relativas à 

cultura e ao desenvolvimento, o que, por sua vez, produziria avanços 

significativos na tarefa de repensar o que está sendo feito (CUÉLLAR, 

1997, p. 15). 
 

No Relatório Nossa Diversidade Criadora encontram-se nove temas, separados em 

capítulos, que versam sobre ética, pluralismo, criatividade artística, desafios do mundo 

mediatizado, gênero e cultura, infância e juventude, patrimônio, meio ambiente e 

políticas culturais. Por fim, no último capítulo apresenta-se um apelo à necessidade de 

promover pesquisas no campo da cultura, sobretudo multidisciplinares.  

 

Todos os temas descritos são importantes para a compreensão da relação entre cultura e 

desenvolvimento, entretanto, quatro deles serão aqui relembrados por contribuir 

precipuamente na definição que se seguiu de diversidade cultural. São eles a ética, o 

pluralismo, os media e as políticas culturais. Cabe indicar que as definições 

apresentadas para cada um deles estão exclusivamente de acordo com o disposto no 

referido Relatório. 

 

 o ca  tulo intitulado “Uma nova ética universal” são indicados os atores e  rinc  ios 

do sistema de governabilidade mundial. No âmbito internacional, os Estados 

permanecem como os principais agentes que definem o quadro político, econômico e 

jurídico deste sistema. No entanto, além dos governos, as corporações transnacionais, as 

organizações internacionais e a sociedade civil mundial são também apontadas como 

atores influentes neste cenário. Segundo o Relatório, o que mais interfere na efetivação 

de uma ética universal são as enormes diferenças em termos de poder, de capacidade, 
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de recursos e das opções de que dispõem os países, bem como as empresas e 

organizações. 

 
Particularmente as instituições de Bretton Woods não podem invocar 

sua plena legitimidade democrática por estarem baseadas na fórmula 

“um dólar, um voto”, e não no consenso  o ular. Tam ouco as naç es 

ricas estão dispostas a aceitar os mesmos princípios morais que 

recomendam de forma tão eloqüente às nações pobres. Por exemplo, a 

lavagem do dinheiro proveniente do narcotráfico por meio do sistema 

bancário é justamente condenada, mas certos bancos em todo o mundo 

aceitam tranquilamente grandes somas de dinheiro de origem corrupta 

depositadas por autoridades de nações pobres. Esses bancos auferem 

grandes lucros, ao passo que os políticos dos países ricos criticam as 

nações pobres por suas práticas corruptas. Até mesmo o fardo dos 

ajustes estruturais é transferido quase que exclusivamente aos países 

pobres, ao passo que os ricos resistem firmemente à redução de seus 

altos padrões de consumo. Os princípios de mercado são invocados em 

todas as áreas, exceto no uso do patrimônio comum do planeta, tal como 

o meio ambiente global, onde cerca de até 80% dos recursos são 

explorados pelas nações ricas sem que nada seja pago em troca 

(CUÉLLAR, 1997, p. 62-63). 
 

O desenvolvimento das normas internacionais direcionadas para os direitos humanos é 

condição necessária para a eficiência de todas as instituições e para a consolidação de 

uma ética universal. Nesses termos, a legitimação da democracia e da proteção das 

minorias, como também a promoção do pluralismo cultural tornaram-se princípios 

fundamentais da ética universal, que tem como missão definir padrões mínimos que 

todos Estados deveriam observar e cujo respeito e prática deveriam partir, 

sobremaneira, das nações desenvolvidas. 

 
O universalismo constitui o princípio universal da ética global. O ethos 

dos direitos universais do homem proclama que todos os seres humanos 

nascem iguais e desfrutam de direitos sem a consideração de fatores 

como classe, sexo, raça, comunidade ou geração. Isso implica que 

assegurar a todos condições elementares para uma vida decente deve ser 

a preocupação mais importante da humanidade. O universalismo requer 

também que nossa ansiedade em proteger as gerações futuras não nos 

leve a descuidar das necessidades urgentes dos pobres de hoje 

(CUÉLLAR, 1997, p. 24). 
 

O ideal ex osto  ela Comissão no ca  tulo “Um com romisso com o  luralismo”, em 

consonância com o mandato da UNESCO de promoção da paz, é o de que a qualidade 

das relações entre as comunidades internacionais, visando à promoção do 

desenvolvimento humano, pode ser melhorada e os conflitos étnicos e religiosos 

evitados. Por esta razão, destaca-se a elaboração de mecanismos destinados a proteger 
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os direitos dos indivíduos e dos grupos de manifestar sua identidade cultural e buscar a 

compreensão e a tolerância de outros.  

 
O princípio do pluralismo deve ser considerado fundamental. As idéias 

centrais do debate sobre esse tema são a de que o pluralismo cultural é 

uma característica que permeia de forma duradoura as sociedades e a de 

que a identificação étnica constitui uma resposta normal e saudável às 

pressões em favor da mundialização. O fator étnico atua como 

detonador de conflitos violentos apenas quando é mobilizado e 

manipulado com esse propósito. Várias soluções políticas são possíveis 

para a diversidade étnica, como, por exemplo: Fórmulas constitucionais, 

sistemas eleitorais diversificados, declarações de direitos e políticas 

econômicas e culturais específicas. As tentativas de construção nacional 

por meio da homogeneização de todos os grupos não são desejáveis 

nem factíveis. Da mesma forma, a dominação de um grupo étnico não 

pode gerar uma estabilidade de longo prazo na sociedade (CUÉLLAR, 

1997, p. 24-25). 
 

O discurso do pluralismo é fundamental para a elaboração de uma política para cultura, 

entretanto, apenas sua retórica não a torna eficaz. Nas chamadas sociedades 

multiculturais, como é o caso da maioria das sociedades contemporâneas, a redução dos 

conflitos internos sociais e culturais depende, em longo prazo, da expansão da base 

econômica, do crescimento do emprego, da elevação dos níveis de vida e do acesso aos 

meios de produção cultural e da informação de todas as comunidades pertencentes a 

esta sociedade, sejam elas de grupos étnicos específicos ou formados por imigrantes.  

 
Há uma consciência crescente de que o pluralismo da informação, 

juntamente com a diversidade da estrutura de produção e distribuição, 

constitui pré-requisito – e é também indicador – do funcionamento 

adequado de uma democracia. O povo não terá base para avaliar seus 

líderes ou para participar do processo democrático se não tiver à sua 

disposição informações claras, imediatas e confiáveis sobre o que fazem 

seus governos. A amplitude do acesso à informação também determina 

o quanto os cidadãos são capazes de emitir opiniões bem informadas e, 

por conseguinte, de participar de questões públicas. Contudo, aparecem 

tensões na própria definição do que é acesso público. Os partidários do 

livre acesso à informação têm bons motivos para desconfiar da 

regulamentação governamental, todavia, o mercado não é 

necessariamente melhor na alocação do acesso (CUÉLLAR, 1997, p. 

145). 
 

A “ ova Estraté ia da Comunicação” adotada  ela UNESCO em 1989, em substituição 

à Nova Ordem Internacional da Informação e Comunicação (NOMIC) proposta em 

1970, destinou-se, entre outras questões, a tratar das distorções entre os fluxos de 

informação oriundos dos países desenvolvidos e daqueles em desenvolvimento. O 
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controle de alguns dos meios de comunicação ainda está concentrado nas mãos de 

poucos, tanto no plano nacional como no internacional, tanto no setor público como no 

privado.  

 

Seguindo essa linha, a Comissão  ro  e na  arte “Desa ios de um mundo mediati ado”, 

“que seja estudado o estabelecimento de novos serviços de comunicação  ública 

internacional e que seja lançado um debate mundial entre profissionais da mídia, 

telespectadores e ouvintes em relação aos problemas da violência e da pornografia nos 

meios de comunicação” (CUÉLLAR, 1997,  .  5). A oiar e incentivar a  rodução de 

programas de conteúdo local, seja através de serviços de difusão independentes, 

privados ou comunitários deve ser, por exemplo, uma das diretrizes de uma política para 

a cultura. 

 

Concatenada com as ideias recentemente discutidas sobre identidade e política culturais 

no MO DIACULT, em 198 , no ca  tulo intitulado “A re ormulação das  ol ticas 

culturais” a Comissão am lia este conceito, transcendendo o campo exclusivo das artes 

e su erindo que as  ol ticas culturais devem incentivar as atividades multiculturais. “O 

apoio a novas formas emergentes e experimentais de arte e expressão não é um mero 

subsídio ao consumo, mas um investimento no desenvolvimento  umano” (CUÉLLAR, 

1997, p. 26-27). Ao compreender a cultura como base do desenvolvimento, a própria 

noção de política cultural é ampliada.  

 

A identidade cultural foi questão particularmente importante durante a década de 1970, 

período marcado pela independência de muitas colônias. A preservação e promoção de 

formas autóctones de vida tornaram-se elementos essenciais para o estabelecimento de 

um sentimento de confiança e de orgulho, necessários no processo de descolonização. O 

MONDIACULT preconizou a adoção de abordagens políticas que enfatizassem um 

conceito amplo, antropológico, de cultura, que inclui não apenas as artes e as letras, mas 

também os modos de vida, direitos humanos, costumes e crenças, interdependência das 

políticas atuais nos campos da cultura, da educação, das ciências e da comunicação e a 

necessidade de levar em consideração a dimensão cultural do desenvolvimento. 
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Cabe questionar, neste ínterim, como políticas podem promover o desenvolvimento 

humano sustentável ao mesmo tempo em que estimulam o florescimento de diferentes 

culturas. A Comissão responde da seguinte maneira: 

 
Definir e aplicar esse tipo de política significa encontrar fatores de 

coesão que unam sociedades multiétnicas por meio de um melhor uso 

das realidades e oportunidades de pluralismo. Isso implica a promoção 

da criatividade na política e no governo, na tecnologia, na indústria e no 

comércio, na educação e no desenvolvimento social e comunitário, da 

mesma forma que nas artes. Também requer que a mídia seja usada para 

abrir oportunidades de comunicação para todos, reduzindo o hiato entre 

“os que t m” e “os que não t m” in ormação. Si ni ica a adoção de uma 

perspectiva de respeito à igualdade entre os sexos, que se preocupe com 

os interesses das mulheres e com suas necessidades, e busque uma 

redistribuição mais justa de recursos e de poder entre homens e 

mulheres. Significa dar às crianças e aos jovens um lugar melhor, como 

portadores de uma nova cultura mundial em formação. Implica uma 

ampla diversificação da noção de patrimônio cultural em um contexto 

de transformações sociais. Significa, com respeito ao meio ambiente 

natural, edificar uma maior consciência da dimensão profundamente 

cultural da gestão ambiental, criando instituições que tornem efetiva 

essa conscientização (CUÉLLAR, 1997, p. 306). 
 

Para passar dos princípios à prática de uma política cultural, ao final do documento, a 

Comissão a resenta uma “a enda internacional”, com uma lista de aç es su eridas aos 

diversos públicos pretendidos pelo Relatório, que visam a: 

 

 
Fortalecer e aprofundar o debate e a análise da cultura e do 

desenvolvimento;   
Favorecer a emergência de um consenso internacional em matéria 

de cultura e desenvolvimento, particularmente por meio do 

reconhecimento universal dos direitos culturais, bem como da 

necessidade de prever responsabilidades correspondentes a tais 

direitos;   
Assegurar que o desenvolvimento humano possa reduzir o número 

de guerras e de conflitos internos armados;   
Promover o equilíbrio entre os direitos e deveres dos meios de 

comunicação;   
Iniciar um processo de consultas com vistas à realização de uma 

reunião de cúpula mundial sobre cultura e desenvolvimento;   
Promover a ampla participação democrática de todos, 

especialmente das mulheres e dos jovens;   
Promover a participação em todos os níveis de governo – local, 

regional, central, internacional e global, o que tem sido 

negligenciado até o momento – e de organizações – incluindo 

associações privadas de voluntariado e empresas (para essas 

últimas, a participação democrática tem sido muito menos discutida 

do que a dos governos); 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Mobilizar as energias em torno de várias iniciativas concretas 

(CUÉLLAR, 1997, p. 27-28). 
 

São listadas dez ações, a saber: 1. Relatório anual sobre cultura e desenvolvimento, 2. 

Elaboração de novas estratégias de desenvolvimento sensíveis à cultura, 3. Mobilização 

internacional dos voluntários do patrimônio cultural, 4. Plano internacional para a 

igualdade entre os sexos, 5. Fortalecimento do acesso, da diversidade e da competição 

do sistema internacional de comunicações, 6. Direitos e auto-regulamentação das 

comunicações, 7. Proteção dos direitos culturais como direitos humanos, 8. Ética global 

na governabilidade mundial, 9. Organização das Nações Unidas centrada nos povos e 

10. Cúpula Mundial de Cultura e Desenvolvimento (CUÉLLAR, 1997). 

 

A maioria das ações é na área de estudos, pesquisas e fóruns, cujo reforço foi 

fundamental para que se desenvolvessem as pesquisas no campo da cultura e da política 

cultural. Neste sentido a UNESCO tem sido ativa ao encorajar o estabelecimento de 

organismos de observação de políticas culturais para coletar dados mensuráveis para 

intercâmbio de informações sobre melhores políticas e projetos. Esses estudos auxiliam 

na definição comum e clara de uma série de assuntos culturais que podem servir, por 

conseguinte, como base para elaboração de políticas nacionais. 

 

A lista de ações não se configura como um protocolo de intenções, pelo contrário, ela 

trouxe propostas bastante concretas. Entretanto essas ações foram pouco aplicáveis em 

termos de políticas culturais nacionais. Um primeiro indicador disso é que as ações 

eram, primordialmente, destinadas a UNESCO e não aos Estados membros, tampouco à 

diversidade de públicos pretendida pela Comissão. Além disso, suas resoluções estavam 

centradas no âmbito internacional. A difícil aplicabilidade das ações é também um 

reflexo da própria redação do Relatório, que tem caráter genérico em relação aos temas 

trazidos e que também está centrado na noção de desenvolvimento cultural, cuja 

legitimidade é inegável, mas que demorou a alçar importância estratégica no cenário 

mundial.  

 

Quase vinte anos depois, em 2001, a UNESCO deu prosseguimento ao processo de 

legitimação mundial da diversidade cultural, por meio da Declaração Universal sobre a 

Diversidade Cultural, a qual exploraremos no tópico a seguir. 
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2.1.2.2 Declaração Universal da Diversidade Cultural da UNESCO 

Em novembro de 2001, na 31ª Conferência Geral da UNESCO, representantes dos 185 

governos dos países participantes aprovaram por unanimidade a Declaração Universal 

sobre a Diversidade Cultural. Vale marcar o contexto particular de aprovação deste 

documento, como destacou o então Diretor Geral da UNESCO, Koïchiro Matsuura, em 

brochura da UNESCO sobre a referida Declaração: 

  

La Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle a été 

ado tée   l’unanimité dans un contexte très  articulier. C’était au 

lendemain des événements du 11 septembre 2001, et la Conférence 

 énérale de l’UNESCO, qui se réunissait alors pour sa 31e session, était 

la première réunion de niveau ministériel à se tenir après ces 

événements terribles. Ce  ut l’occasion  our les États de réa  irmer leur 

conviction que le dialogue interculturel constitue le meilleur gage pour 

la paix, et de rejeter catégoriquement la thèse de conflits inéluctables de 

cultures et de civilisations. Un instrument d’une telle enver ure 

constitue une première pour la communauté internationale. Il érige la 

diversité culturelle au ran  de «  atrimoine commun de l’ umanité», 

«aussi nécessaire pour le genre humain que la biodiversité dans l’ordre 

du vivant», et fait de sa défense un impératif éthique, inséparable du 

respect de la dignité de la personne humaine. (UNESCO, 2002, p. 3) 
 

O documento alinhavava os princípios sobre a diversidade cultural, sintetizados a partir 

de textos e relatórios de reuniões como as duas Mesas Redondas de Ministros de 

Cultura patrocinadas pela Organização: a primeira mesa sobre o tema Diversidade 

Cultural em um Mundo Globalizado, realizada em novembro de 1999 e a segunda mesa 

com o tema Diversidade Cultural: desafios de mercado, promovida em dezembro de 

2000. A iniciativa em torno da empreitada veio dos dois conhecidos arautos do tema da 

diversidade cultural, França e Canadá.  

 
Logo após o término da Rodada Uruguai, o conceito de diversidade 

cultural substituiu a ideia de conquistar o novo acordo comercial com 

exceções culturais. Por que houve uma necessidade de se reiniciar a 

discussão sobre mais proteção para as expressões culturais? 

Simplesmente porque havia uma falta de confiança e medo em relação à 

OMC. Desde que seu objetivo fosse progressivamente liberalizar o 

comércio, a ameaça era que um dia ou outro a França e outros países 

não seriam mais capazes de resistir a uma abertura completa dos seus 

mercados culturais e perderiam o direito de defesa com todas as suas 

terríveis consequências. (SMIERS, 2014, p. 132) 
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A notícia alvissareira de promulgação de uma declaração sobre a diversidade cultural 

vem a reafirmar valores e conceitos não somente discutidos pelos países membros em 

âmbito doméstico ou ainda em outros foros internacionais, mas também, a consolidar a 

trajetória da UNESCO enquanto agência normativa no trato de assuntos relativos à 

cultura. 

 

Se compararmos a agenda do célebre Relatório Nossa Diversidade Criadora com os 

princípios que serviram de base doutrinária para a Declaração promulgada em 2001, 

veremos as formulações do supracitado relatório pavimentaram o caminho rumo à 

atualização do debate sobre diversidade cultural no seio da UNESCO, com a proposta 

de novo instrumento declaratório: 

 
• A diversidade cultural é patrimônio comum da humanidade, tão 

necessário ao gênero humano como a biodiversidade para a 

natureza; 

• A interação das pluralidades culturais é essencial à criatividade; 

• A diversidade cultural é fator de desenvolvimento; 

• Os direitos culturais são parte integrante dos direitos do homem; 

• Os bens e serviços culturais são vetores de identidade, valores e 

significados e não devem ser tratados como bens de consumo 

comuns; 

• Cabe a cada Estado, dentro de um quadro de respeito às obrigações 

internacionais de que é parte, definir sua política cultural e 

implementá-la através dos meios que julgar mais adequados, seja 

por meio de apoio financeiro, seja por meio de medidas regulatórias 

(ALVAREZ, 2008, p. 148). 

 

A Declaração contém 12 artigos e um Plano de Ação, no qual são listados 20 objetivos. 

No preâmbulo do texto tem-se a referência aos principais documentos do sistema das 

Nações Unidas relativos à cultura, ou mais especificamente, à diversidade cultural, são 

eles: a Constituição da UNESCO, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 

Pactos Internacionais de 1966, as Convenções e Recomendações da UNESCO entre 

1950 (Acordo de Florença) e 1989 (Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura 

Tradicional e Popular), bem como aos relatórios conclusivos da Conferência Mundial 

sobre as Políticas Culturais (MONDIACULT, 1982), da Comissão Mundial de Cultura 

e Desenvolvimento (Nossa Diversidade Criadora, 1996) e, finalmente, da Conferência 

Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento (Estocolmo, 

1998). 
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Os tr s  rimeiros arti os estão reunidos sob o t tulo “Identidade, Diversidade e 

 luralismo”. O arti o 1º de ine a diversidade cultural como  atrimônio comum da 

humanidade, que "deve ser reconhecido e afirmado para o benefício das gerações 

presentes e futuras" (UNESCO, 2001, p. art. 1). A Declaração sublinha ainda o 

importante papel que o reconhecimento da diversidade cultural deve ter na formulação 

das políticas governamentais de inclusão social, de participação da sociedade civil e 

políticas de desenvolvimento. O artigo 2º, por exemplo, conclama os Estados a criarem 

políticas públicas que reconheçam as identidades culturais plurais, variadas e dinâmicas 

dos povos e grupos que compõem suas respectivas sociedades e o artigo 3° destaca a 

importância da diversidade cultural como fator de desenvolvimento. Ainda segundo este 

artigo, "a diversidade cultural amplia a gama de opções abertas a todos. Ela é uma das 

raízes do desenvolvimento, entendido não só em termos de crescimento econômico, mas 

também como meio de se alcançar uma existência mais satisfatória — intelectual, 

emocional, moral e espiritualmente" (UNESCO, 2001, art. 3).  

 

A  ot ncia das “ alavras de ordem” desses tr s  rimeiros arti os da Declaração de    1 

verifica-se a partir da sintonia dessas com o discurso supracitado do ex-Diretor Geral da 

ONU. Devido ao seu caráter significativo, retomaremos algumas partes deste discurso: 

 

La Déclaration vise à la fois à préserver comme un trésor vivant, et 

donc renouvelable, une diversité culturelle qui ne doit pas être perçue 

comme un patrimoine figé, mais comme un processus garant de la 

survie de l’ umanité   elle vise aussi   éviter des sé ré ations et des 

fondamentalismes qui, au nom des différences culturelles, 

sacraliseraient ces différences, allant ainsi   l’encontre du messa e de la 

Déclaration universelle des droits de l’ omme. La Déclaration 

universelle insiste sur le fait que chaque individu doit reconnaître non 

seulement l’altérité sous toutes ses  ormes, mais aussi la  luralité de son 

identité, au sein de sociétés elles-mêmes plurielles. (...)  
 

Le débat entre les pays qui souhaiteraient défendre les biens et services 

culturels « qui,  arce qu’ils sont  orteurs d’identités, de valeurs et de 

sens, ne doivent pas être considérés comme des marchandises ou des 

biens de consommation comme les autres», et ceux qui espéraient 

promouvoir les droits culturels a été ainsi dépassé, ces deux approches 

se trouvant conjuguées par la Déclaration qui a mis en évidence le lien 

causal unissant deux démarches complémentaires. L’une ne  eut exister 

sans l’autre. (…) 
 

Cette Déclaration, qui oppose aux enfermements fondamentalistes la 

 ers ective d’un monde  lus ouvert,  lus créati  et  lus démocratique, 

com te désormais  armi les textes  ondateurs d’une nouvelle ét ique 

 romue  ar l’UNESCO au début du   Ie siècle. Je sou aite qu’elle 
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puisse revêtir un jour la même force que la Déclaration universelle des 

droits de l’ omme. (UNESCO, 2002, p. 3) 
 

Sumariamente nos interessa analisar cada um desses três extratos. O primeiro reforça a 

ideia já apresentada pelo ex-Diretor de classificar a diversidade cultural como um 

patrimônio mundial da humanidade. Formulado por juristas internacionais, o conceito é 

pela primeira vez apresentado em 1967 por Arvid Pardo, Embaixador de Malta junto à 

ONU, a propósito das negociações conduzidos no âmbito desta organização sobre a 

regulação internacional dos oceanos e fundos marinhos. Em tal doutrina, com explica 

Boaventura de Sousa Santos (2014), a humanidade emerge como sujeito de direito 

internacional, titular de um patrimônio próprio e da prerrogativa da gestão dos espaços e 

recursos inclu dos nos bens comuns  lobais. Destarte, o  atrimônio comum im lica: “a 

não apropriação; a gestão a cargo de todos os povos; a distribuição internacional dos 

benefícios obtidos com a exploração dos recursos naturais; o uso pacífico, incluindo a 

liberdade de investigação científica em benefício de todos os povos; a conservação com 

vista  s  eraç es vindouras”. (SA TOS,   1 ,  . 74-75) 

 

Na segunda citação percebemos, claramente, a existência de duas visões em torno do 

tema da diversidade cultural – tal como é nosso interesse deixar claro também com esta 

pesquisa. Existem, portanto, países que defendem a diversidade como maneira de 

marcar a dupla natureza de bens e serviços culturais e outras nações interessadas nas 

abordagens culturais do desenvolvimento, bem como na efetiva promoção dos direitos 

culturais. Ao final lemos o quão interdependentes são ambas as dimensões da cultura, 

ou mais especificamente, da diversidade cultural. 

 

O terceiro ponto que ressaltamos do discurso de Matsuura reforça, por um lado, a visão 

defendida pela UNESCO do  luralismo cultural como  orma de “combate” aos mais 

diversos fundamentalismos emergidos entre o final do século XX e início do século 

XXI e, além disso, tenta revestir a declaração de importância estratégica (comparando-a 

com a de 1948 sobre os Direitos Humanos), cuja ressonância, todavia, ainda não é 

percebida, nem sequer, no seio da própria ONU. 

 

A relação entre diversidade cultural e direitos humanos é igualmente explicitada na 

Declaração, nos artigos 4º ao 6º. Nestes artigos destacam-se os direitos humanos como 

garantias da diversidade cultural, bem como o papel dos direitos culturais como 
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ambiente promotor da diversidade cultural. É, no mínimo, curioso, perceber que a 

UNESCO em outras publicações sobre diversidade cultural (inclusive, especificamente 

sobre a Convenção de 2005) ressalta a relação desta com os direitos humanos (por 

exemplo, a partir de iniciativas voltadas à igualdade de gênero e juventude), contudo, 

não amplia ou amplifica os conceitos em torno dos direitos culturais, especificamente. 

Ademais, neste grupo de artigos, ressalta-se ainda a questão do acesso à diversidade por 

todos, em especial, por meio da liberdade de expressão, do pluralismo dos meios de 

comunicação, do multilinguismo, da igualdade de acesso às expressões artísticas e seus 

respectivos modos de produção e de difusão.  

 

No conjunto de artigos que vai do 7º ao 9º, são destacadas as relações entre "diversidade 

cultural e criatividade", incluindo aí os modos com que a criação se vale das raízes da 

tradição cultural, mas floresce em contato com outras culturas. O artigo 8º define os 

bens e serviços culturais como mercadorias distintas das demais já que são fonte de 

identidade, valores e significado. Já o artigo 9º revela o papel que as políticas culturais 

nacionais podem ter na promoção da criatividade cultural e no apoio a indústrias 

culturais nos n veis local, nacional e  lobal, indicando que “cada Estado deve, 

respeitando suas obrigações internacionais, definir sua política cultural e aplicá-la, 

utilizando-se dos meios de ação que julgue mais adequados, seja na forma de apoios 

concretos ou de marcos re uladores a ro riados” (UNESCO, 2001, art. 9). 

 

Nesse bloco estão claras as matrizes do que, em seguida, será aprofundado com a 

Convenção, quais sejam, o reconhecimento da dupla natureza dos bens e serviços 

culturais (como mercadorias portadoras de valores e identidades e, exatamente por isso, 

idealmente excetuadas de uma negociação comercial de simples mercadorias) e o 

enfoque em termos de políticas culturais nas chamadas indústrias culturais (ainda sem a 

adição do c amado setor “criativo”). Como visto acima, de  ato a Declaração conse ue 

ser mais abrangente e mais aglutinadora dos diversos interesses e visões em torno da 

temática da diversidade cultural. 

 

Os artigos 10, 11 e 12 sublinham as relações entre o reconhecimento da "diversidade 

cultural e a solidariedade internacional", especialmente no contexto da globalização da 

economia mundial. No artigo 10 é indicada a necessidade de estabelecer indústrias 

culturais viáveis e competitivas nos planos nacional e internacional, enquanto o artigo 
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11 reitera a necessidade de fortalecer a função primordial das políticas públicas, em 

parceria com o setor privado e a sociedade civil. O artigo 12, especificamente, indica 

quais são as funções que a UNESCO devem exercer na busca pelos princípios e 

objetivos delineados na Declaração. Essas funções incluem a responsabilidade de  

 
Promover a incorporação dos princípios enunciados na presente 

Declaração nas estratégias de desenvolvimento elaboradas no seio 

das diversas entidades intergovernamentais; 
Servir de instância de referência e de articulação entre os Estados, os 

organismos internacionais governamentais e não governamentais, a 

sociedade civil e o setor privado para a elaboração conjunta de 

conceitos, objetivos e políticas em favor da diversidade cultural; 
Dar seguimento a suas atividades normativas, de sensibilização e de 

desenvolvimento de capacidades nos âmbitos relacionados com a 

presente Declaração dentro de suas esferas de competência; 
Facilitar a aplicação do Plano de Ação (UNESCO, 2001, art. 12).  

 

O Plano de Ação foi elaborado no sentido de dar assistência aos Estados membros na 

implementação efetiva dos princípios da diversidade cultural e das políticas de 

pluralismo destacadas na Declaração. Cabe ressaltar que o primeiro objetivo deste Plano 

encontra-se já uma referência à necessidade de prosseguir com o debate internacional 

com vias a formular a convenção sobre a diversidade cultural. Nas palavras do 

documento: “Os Estados Membros se com rometem a (...) a ro undar, em  articular, a 

reflexão sobre a conveniência de elaborar um instrumento jurídico internacional sobre a 

diversidade cultural” (UNESCO, 2001, Linhas gerais de um plano de ação para a 

aplicação da declaração universal da UNESCO sobre a diversidade cultural).  

 

A Declaração de 2001 não tem força jurídica, mas consistiu numa importante 

sistematização de ideias que ajudaram na construção de precedentes conceituais para a 

redação da convenção. Neste sentido, porta um caráter moral e político uma vez que 

sintetiza as principais linhas norteadoras sobre o tema da diversidade cultural, nutridas 

ao longo das décadas por meio da promoção de sucessivos debates promovidos pela 

UNESCO.  

 

Dentre os vários tipos de acordos celebrados pela UNESCO 

(Declaração, Recomendação, Convenção), a declaração é o instrumento 

que possui menor grau de força obrigatória, configurando-se como um 

instrumento que veicula, sobretudo, um compromisso moral entre os 

Estados, baseado nos princípios da boa fé. As declarações estariam 

então inscritas no âmbito, do que no direito internacional tem se 

chamado de soft law. Ou seja, documentos dessa natureza teriam em 
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maior medida uma ação orientadora, programática e menos um caráter 

vinculante, obrigatório. Contudo, a força moral de um documento dessa 

natureza não pode ser menosprezada. Isso porque ao eleger uma 

específica temática para ser objeto de um instrumento internacional, o 

que se faz, em última instância, é alçar à discussão e a escrutínio 

público uma determinada questão (afinal, no caso da UNESCO, são 

mais de 190 países reunidos em torno de uma temática), colocando-a 

em foco na agenda política internacional. (VIEIRA, 2009, p. 141) 
 

O impasse instaurado na Rodada Uruguai só poderia ser superado pela reunião das 

ideias do tema da diversidade cultural em um instrumento de caráter normativo, que 

serviria fundamentalmente de referência para os países quando confrontados com as 

negociações de abertura comercial de setores culturais.  

 

Finalmente em fevereiro de 2003, os ministros de cultura de 16 países membros da 

Rede Internacional de Políticas Culturais compareceram à UNESCO para manifestar ao 

Diretor Geral, Koishiro Matsuura, seu desejo de que a Organização considerasse a 

elaboração de uma convenção sobre a diversidade cultural nos termos acima 

mencionados. Os ministros queriam um instrumento normativo, que criasse direitos e 

obrigações para os Estados, e legitimasse o direito de preservar ou criar políticas 

culturais nacionais para sustentar a produção e a circulação de conteúdos culturais.  

 

Em abril de 2003 o Conselho Executivo redigiu um estudo preliminar sobre os aspectos 

técnicos e jurídicos relativos à oportunidade do instrumento pretendido. O conselho 

julgou pertinente a matéria com base na definição dos fins essenciais da UNESCO, que 

são: facilitar a livre circulação de ideias, pela palavra e pela imagem, e preservar a 

independência, a integridade e a fecundidade da diversidade cultural. Em 14 de outubro 

de 2003, a 32ª Conferência Geral da UNESCO votou por unanimidade o início dos 

trabalhos de elaboração do novo instrumento sobre a diversidade cultural, que seria 

apresentado à 33ª Conferência Geral, em outubro de 2005. 

 

2.2 Institucionalização da diversidade cultural pela UNESCO 

 

2.2.1 Pilares diplomáticos da institucionalização da diversidade cultural 

2.2.1.1 Negociação da Convenção 

A opção em formular uma convenção sobre a diversidade das expressões culturais 

decorreu, em princípio, da insuficiência reguladora da Declaração Universal para a 
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Diversidade Cultural. Por ser um tratado internacional de caráter vinculante
16

, a 

ratificação de uma convenção implica em compromissos mais consistentes por parte dos 

governos. 

 
O que é uma convenção? É um instrumento jurídico internacional que 

cria compromissos, cria vínculos. Não é uma carta de intenções, não é 

uma declaração, não é uma recomendação, por exemplo, que são 

instrumentos de que os organismos internacionais também se utilizam 

para disseminar ideias, mas que não criam compromissos legais, 

jurídicos como cria uma convenção, Ou seja, optou-se por tratar o tema 

da diversidade por meio do instrumento mais forte possível no ambiente 

de um organismo internacional (MACHADO, 2008, p. 27-28). 
 

Conforme seu uso no direto internacional, uma convenção é um conjunto de normas e 

acordos que rege os princípios a serem seguidos pelos países signatários. Para entrar em 

vigor uma convenção precisa ser ratificada por um mínimo de Estados membros, 

transformando-se em lei internacional e concebendo, assim, direitos e obrigações.  

 

Tornam-se Partes de uma convenção, os Estados que depositarem um instrumento de 

ratificação, aceitação, aprovação ou adesão junto ao Diretor Geral da UNESCO. Os 

Estados que não são membros desta instituição, mas o são das Nações Unidas ou de 

qualquer uma de suas agências especializadas, também podem participar de uma 

convenção se convidados pela UNESCO. No caso da convenção sobre a diversidade, a 

convite, organizações regionais de integração econômica também puderam aderir ao 

instrumento. Uma convenção geralmente entra em vigor três meses após o depósito do 

seu trigésimo instrumento de ratificação. 

  

Iniciando o relato sobre a convenção sobre a diversidade cultural, percebemos o quão 

ligeiro caminhou o processo de elaboração, negociação e aprovação. Sua proposta foi 

lançada pela 32ª Conferência Geral, em 2003, cuja Resolução final solicitava ao Diretor 

Geral da UNESCO que apresentasse na Conferência seguinte o anteprojeto para uma 

Convenção Internacional sobre a Proteção da Diversidade dos Conteúdos Culturais e 

das Expressões Artísticas. Na 33ª Conferência Geral, em 2005, não apenas foi 

apresentado o texto definitivo da convenção, como este foi aprovado pela maioria dos 

Estados Partes na mesma ocasião. Retomemos este percurso. 

 

                                                 
16

 Os instrumentos internacionais são vinculantes ou declaratórios. Declaratório não gera obrigação, 
enquanto o vinculante gera. 
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Em fevereiro de 2003, os ministros de cultura de 16 países membros da 

Rede Internacional de Políticas Culturais compareceram à UNESCO 

para manifestar ao Diretor Geral, Koishiro Matsuura, seu desejo de que 

a Organização considerasse a elaboração de uma convenção sobre a 

diversidade cultural (...). Os ministros queriam um instrumento 

normativo, que criasse direitos e obrigações para os Estados, e 

legitimasse o direito de preservar ou criar políticas culturais nacionais 

para sustentar a produção e a circulação de conteúdos culturais. Em 

abril de 2003 o Conselho Executivo da UNESCO redigiu um estudo 

preliminar sobre os aspectos técnicos e jurídicos relativos à 

oportunidade do instrumento pretendido. O conselho executivo julgou 

pertinente a matéria com base na definição dos fins essenciais da 

UNESCO, que são: facilitar a livre circulação de ideias, pela palavra e 

pela imagem, e preservar a independência, a integridade e a fecundidade 

da diversidade cultural. (ALVAREZ, 2008, p. 172). 

 

A aceitação pela criação da convenção, ao final da 32ª Conferência, foi unânime, tendo 

apenas sete abstenções, dentre as quais a dos Estados Unidos, que havia retornado à 

UNESCO exatamente naquele ano. Os EUA saíram do órgão em 1984, por duas 

principais razões, a saber: Primeiro por ser contrário à Nova Ordem Internacional da 

Informação e Comunicação, proposta pela instituição naquele período e, também, por 

discordarem do caráter de foro reivindicatório do terceiro mundo em que, segundo eles, 

a UNESCO havia se transformado. Seu retorno em 2003
17

, justamente quando a 

instituição inicia os trabalhos em torno da convenção sobre a diversidade cultural, é 

muito significativo do entendimento que se tinha deste instrumento à época, qual seja, 

de ser uma maneira legal de consolidar as ideias defendidas desde a exceção cultural. 

 

O procedimento adotado para a elaboração da nova convenção seguiu o padrão da 

UNESCO. Numa primeira etapa foram convidados 15 especialistas
18

, a título pessoal e 

pelo Diretor Geral, encarregados de discutir o escopo do futuro instrumento e elaborar 

uma primeira versão do texto.  

 
Entre dezembro de 2003 e julho de 2004, três sucessivas reuniões 

desses peritos produziram um anteprojeto da convenção que se tornou, a 

seguir, objeto de negociações intergovernamentais. Por outro lado, em 

seguimento aos três encontros de peritos independentes e de acordo com 

resolução da 32ª Conferência Geral, o Diretor da UNESCO realizou 

reuniões de consultas com os secretariados da OMC e da OMPI, em 

                                                 
17

 O retorno dos Estados Unidos à UNESCO, em 2003, refletirá e um vertiginoso aumento do orçamento 
da Organização para 610 milhões de dólares, nos dois anos seguintes (CONFERÊNCIA, 2003). 
18 

Georges Abi-Saab (Egito), Ivan Bernier (Canadá), Tyler Cowen (Estados Unidos), Mihaly Ficsor 
(Hungria), Toshiyuki Kono (Japão), Amin Maalouf (Líbano), Issiaka-Prosper Laleye (Senegal), Calos 
Moneta (Argentina), Jean Musitelli (França), Bhikhu Parekh (Índia), Anthonio Rudder (Barbados), 
Alexandre Sadovnikov (Rússia), David Throsby (Austrália), Sabine von Schorlemer (Alemanha) e Kwasi 
Wiredu (Gana). 
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Genebra, em 16 e 17 de junho de 2004. A UNESCO também participou, 

a convite do Diretor-Geral da OMC, de sessão de consultas com 

delegados da OMC, em 11 de novembro de 2004. Essas reuniões seriam 

importantes para aparar arestas e promover a conciliação jurídica das 

formulações do texto da convenção (ALVAREZ, 2008, p. 157). 

 

Num segundo momento, os Estados foram convidados a debater o anteprojeto, bem 

como a encaminhar, por escrito, seus comentários ao Secretariado Geral. Foram 

promovidas três sessões da Reunião Intergovernamental de Peritos para debater o 

anteprojeto, entre 2004 e 2005, nas quais transcorreu o processo de negociação do 

futuro instrumento. Nas palavras de Antonios Vlassis,  

 
Les négociations sont nécessairement conflictuelles : elles reflètent 

avant tout une relation de pouvoir. Celle-ci se définit ici comme une 

capacité perçue par une partie de produire un effet intentionnel sur une 

autre   travers une action vouée   im liquer l’allocation de ressources. 

Selon M. Cro ier et E.  riedber , la né ociation n’est qu’une relation 

d’éc an e et de  ouvoir, une relation qui ne se conçoit que dans la 

 ers ective d’un objecti , qui, dans une lo ique straté ie, motive 

l’en a ement de ressources de la  art des acteurs et contribue à la 

 ormation des coalitions, é  émères ou durables.  ar extension, il s’a it 

d’une relation déséquilibrée  uisque les ressources dont dis osent les 

acteurs leur permettent, selon la nature et les objectifs de la négociation, 

d’ tre  lus ou moins en position de force pour faire en sorte que les 

termes de l’éc an e leur soient  avorables. (VLASSIS, 2015, p. 234) 

 

Nas reuniões intergovernamentais os países membros se dividiram, desde o princípio, 

em dois grupos. De um lado, Estados Unidos e Japão, apoiados pelo México, Israel, 

Coréia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, defendiam um texto pouco abrangente, 

subordinado aos compromissos internacionais existentes em matéria de propriedade 

intelectual e de comércio. De outro, Canadá, União Europeia, Brasil e o Grupo dos 77 

mais a China, que defendiam uma rápida aprovação da convenção que servisse como 

contraponto à lógica exclusiva do mercado, assegurando às Partes a implementação de 

políticas culturais em defesa da diversidade cultural. Cabe ressaltar que o Brasil teve 

relevante participação no processo de negociação e defesa da convenção (KAUARK, 

2009; 2010). 

 
Par ailleurs, une troisième conception, partagée par un nombre fort 

limité d’États, c erc e   contester de  açon  lobale la  ertinence 

politique et juridique de l’avant-projet. Leur argument se fonde sur le 

fait que celui-ci se base strictement sur la protection et la promotion de 

la diversité des ex ressions culturelles. Au contraire, ce  rou e d’États 

su  ère un instrument juridique d’une  ortée plus large, incluant des 

considérations religieuses et culturelles au sens large du terme et 
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mettant l’accent sur le res ect du droit des États d’ado ter des 

politiques qui reflètent leurs croyances et sur le respect interculturel. 

Cette conception prônée notamment  ar l’Arabie Saoudite et le Yèmen, 

vise à remettre en cause les principes fondamentaux et les objectifs 

initiaux de l’avant-projet de convention, en élargissant le champ 

d’a  lication de la Convention sur la diversité culturelle qui 

s’entendrait alors au-delà du domaine des expressions culturelles et 

artistiques, en incluant le champ des valeurs humaines, des coutumes, 

des reli ions et d’autres as ects. (VLASSIS, 2015, p. 243) 

 

A Primeira Reunião Intergovernamental de Peritos realizou-se na sede da UNESCO, em 

setembro de 2004. Desta participaram 550 peritos governamentais, representando 132 

países membros, além de dois observadores da própria instituição, 19 organizações 

intergovernamentais e 20 organizações não governamentais (BERNIER, 2004).  

 

Antes de versar sobre as negociações é interessante ressaltar sobre as delegações neste 

primeiro encontro intergovernamental. A quantidade de integrantes, bem como suas 

funções e vinculações, refletem o interesse de um país no objeto a ser debatido, podendo 

variar sua composição de acordo com a pauta do encontro. Para a reunião de 2004, em 

geral, as delegações provenientes de países em desenvolvimento eram compostas por 

uma média de três a quatro membros, que já formavam as delegações permanentes 

desses países, enquanto que as nações desenvolvidas compareceram com um número 

maior de delegados, incluindo técnicos, especialistas e até mesmo diplomatas com as 

mais diversas funções. 

 
A composição da delegação americana, por exemplo, revela seu 

interesse em contemplar debates que lhe são mais caros, como é o caso 

da questão relativa à articulação da convenção com tratados 

internacionais sobre liberalização das trocas comerciais. Assim, não é 

de se estranhar que boa parte de seus representantes seja vinculada a 

órgãos concernentes ao comércio internacional ou instâncias jurídicas. 

Já as delegações da França e do Canadá destacam-se pelo grande 

número de delegados (não por acaso constituem-se nas maiores 

delegações, contando com doze e dez membros respectivamente) e pela 

diversidade da composição, uma vez que abrigam representantes de 

órgãos estatais relativas ao comércio internacional, bem como um 

grande número de especialistas ligados aos ministérios da cultura e das 

relações internacionais. A impressão que se tem ao analisar o perfil das 

delegações destes dois países é que ambos dispuseram de especialistas 

para atuar nas áreas mais sensíveis às negociações: o estatuto dos bens 

simbólicos e a articulação entre diferentes tratados internacionais. (...) O 

Brasil, por sua vez, compareceu nas negociações também com uma 
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delegação de grande porte (nove membros). (VIEIRA, 2009, p. 166-

167)
19

. 
 

Nessa primeira reunião intergovernamental foram examinados os principais itens do 

anteprojeto: título; preâmbulo; objetivos; princípios; definições; campo de aplicação; 

direitos e obrigações das Partes; relações com outros instrumentos internacionais; 

mecanismos de acompanhamento e solução de controvérsias. Durante o debate 

diferentes concepções do tipo de convenção que se desejava foram expostas. 

 
El Anteproyecto de Convención presentado por el Director General se 

titula e ectivamente: “Ante ro ecto de Convención sobre la  rotección 

de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones 

art sticas”.  or lo tanto, el objetivo de la Convención, tal como se 

preveía en el Anteproyecto, no es la protección de la diversidad cultural 

entendida en el sentido amplio (como englobando aspectos tan diversos 

como el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan una sociedad o 

un grupo, o si se quiere, la cultura entendida en un sentido sociológico, 

los derechos culturales, el patrimonio cultural bajo todas sus formas, el 

desarrollo cultural, los derechos de autor, la expresión cultural, el 

multiculturalismo, los derechos lingüísticos), sino la protección de un 

aspecto preciso de la misma, que es la diversidad de los contenidos 

culturales y las expresiones artísticas (BERNIER, 2004, p. 7). 
 

Este debate não se encerrou nesta ocasião. A questão sobre o escopo da convenção, 

sobre o significado da proteção da diversidade cultural – se entendida no sentido da 

criação, produção, distribuição e difusão cultural ou se relativa também aos aspectos 

patrimoniais, linguísticos, religiosos – compôs a pauta das reuniões subsequentes. 

 
Es evidente que la segunda reunión de negociación no será cosa fácil. 

(…) Lo m s  reocu ante, es la  osibilidad de que la ne ociación se 

convierta en la ocasión para un debate sobre los pros y los contras de la 

mundialización y de la liberalización del comercio, o incluso, que sea 

percibida como una ocasión inesperada de solucionar una gran cantidad 

de cuestiones vinculadas de cerca o de lejos con la conservación de la 

diversidad cultural. En tal caso, se corre el riesgo de asistir a la 

implantación de diferentes estrategias destinadas a que la Convención 

pierda toda significación concreta, sea diluyendo su objetivo o buscando 

que la Convención en sí misma resulte lo más inofensiva posible 

(BERNIER, 2004, p. 18-19). 
 

                                                 
19

Delegação do Brasil na Primeira Reunião Intergovernamental (2004): Antônio Augusto Dayrell de 
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O segundo encontro, ocorrido entre janeiro e fevereiro de 2005, contou com a presença 

de cerca de 540 participantes, representando 135 Estados Membros, dois observadores 

permanentes, nove organizações intergovernamentais e ainda 23 ONGs (BERNIER, 

2005). Para esta segunda reunião a Assembleia Plenária foi reestruturada em torno de 

três macrotemas, a saber: 

 

1)  un debate sobre el marco conceptual de la Convención (que incluiría, 

además del título, los objetivos, principios, definiciones y ámbito de 

aplicación);  
2)  un debate sobre el marco político de la Convención, que cubriría el 

conjunto de las disposiciones relativas a los derechos y obligaciones de 

los miembros y a los vínculos con los otros instrumentos 

internacionales;  
3)  un debate sobre el marco jurídico y administrativo de la Convención, 

que examinaría las disposiciones relacionadas con los mecanismos de 

seguimiento y solución de controversias así como con las cláusulas 

finales (BERNIER, 2005, p. 2). 
 

A preocupação estava em ter definições mais claras e precisas sobre alguns termos 

utilizados na convenção. Para se ter a dimensão de como as posições eram bastante 

divergentes, o Comitê de Redação dispunha de 52 propostas iniciais para o artigo 1º, 

sobre objetivos, e 63 formulações para o artigo 2º, sobre os princípios. O debate sobre a 

terminologia utilizada na convenção esteve centrado, essencialmente, em três 

importantes noções: expressões culturais, proteção e bens e serviços culturais. 

 

A primeira é, sem dúvida, a mais importante noção dentre as três indicadas que, 

inclusive, vai se tornar mais tarde parte do título da convenção. Com o advento da 

noção de atividades, bens e serviços culturais, o termo expressões culturais adquiriu um 

caráter mais abrangente, fazendo alusão também àquela noção.  

 
En primer lugar, se encuentran las objeciones vinculadas al hecho de 

que el término en cuestión es muy limitativo y demasiado orientado 

hacia consideraciones comerciales. Lo que parece plantear un problema 

sobre todo es el vínculo estrecho que se establece en esta definición 

entre la propia expresión cultural, es decir, el acto de expresarse en el 

plano cultural, y los medios o formas de esa expresión, en este caso, los 

bienes y servicios culturales así como las otras actividades culturales. 

Estados Unidos por ejemplo, se opone a que se incluyan las palabras 

“bienes   servicios culturales” en esa de inición, Arabia Saudita cree 

que el término “ex resiones culturales” se diri e  acia consideraciones 

esencialmente comerciales y Japón, que desea descartar toda referencia 

a los bienes y servicios culturales, cuestiona lo que se intenta decir por 

                                                                                                                                               
Ministério da Cultura; Paulo André Moraes e Lima – Diplomata da Divisão de Acordos e Assuntos 

Culturais do Ministério das Relações Exteriores. 
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“ex resiones culturales”.  ero lo que en realidad se esconde detr s de 

este ti o de objeción a la utili ación del término “ex resiones 

culturales”, es el rec a o a reconocer la doble naturale a de los bienes   

servicios culturales, que son objetos de comercio y, a la vez, 

transmisores de expresiones culturales. (BERNIER, 2005, p. 22).  

 

O debate sobre a utilização do termo proteção, ou do seu verbo proteger, no texto da 

convenção transcorreu em duas etapas. A primeira delas ocorreu quando foram 

discutidos, na Assembleia Geral o título e os objetivos do documento, cuja orientação 

da maioria dos países era de manter o termo proteção ao lado de promoção. Porém, 

algumas nações estavam em desacordo, a exemplo dos EUA. 

 
El primero en intervenir al día siguiente fue Estados Unidos que, 

des ués de ex licar que el término “ rotección” era ambi uo   dejaba 

entender que la Convención trataba cuestiones relativas al comercio, la 

inversión o la propiedad intelectual, expresó el deseo de que sea 

sustituido  or “conservación”.  o obstante, mostrando una  ran 

apertura de espíritu, se mostró dispuesto a aceptar la definición 

propuesta por el Presidente pero con un agregado destinado a eliminar 

toda ambi üedad, lo que termina le éndose de la si uiente  orma: “ ara 

los fines de la presente Convención, 'protección' significa la adopción 

de medidas que apuntan a la conservación y puesta en valor de la 

diversidad de las expresiones culturales. La interpretación y utilización 

de este término no debe añadir, disminuir o menos aún afectar los 

derechos, obligaciones o responsabilidades de los Estados en lo relativo 

al comercio, la inversión o los derec os de  ro iedad intelectual” 

(BERNIER, 2005, p. 24). 

 

Todas essas noções, como podem ser verificadas no texto final da convenção, serão 

alteradas e, sobretudo, simplificadas. A respeito da polêmica incitada pela delegação 

norte-americana, os países membros discordaram de sua posição, reafirmando que a 

convenção proposta não teria objetivos protecionistas.  

 
En efecto, para ciertos Estados el simple hecho de que la UNESCO se 

preocupa por las repercusiones culturales de la mundialización, la 

liberalización de los intercambios y los cambios tecnológicos implica 

un riesgo de conflicto con los objetivos de la OMC y puede 

considerarse que esto abre la puerta a una forma de proteccionismo. No 

obstante, para la mayoría de los Estados tal razonamiento tiene más bien 

por objeto transponer en la realidad concreta de hoy el derecho de los 

individuos, grupos y sociedades de crear, difundir y distribuir sus bienes 

y servicios culturales y de tener acceso a los mismos o, si se quiere, su 

derecho a expresarse culturalmente. En otros términos, lo que se percibe 

como proteccionista cuando se considera desde un punto de vista 

comercial no lo es necesariamente cuando se lo analiza desde una óptica 

cultural (BERNIER, 2005, p. 25-26) 
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O artigo 4º, o qual apresenta as definições da convenção, apresentado pelo Comitê de 

Redação, ainda não continha a definição sobre a expressão bens e serviços culturais. 

Para concebê-la foi criado um Grupo de Trabalho informal, presidido pela França, 

representando a União Europeia, que teve também a participação do Brasil. Antes de 

definir propriamente os bens e serviços culturais, este Grupo de Trabalho informou à 

Plenária alguns elementos que norteariam esta concepção, a saber: 

 
1. Se convino que la definición será sólo a los fines de la Convención;  
2. Se convino que el concepto debe cubrir tanto las actividades que 

tienen un valor comercial como las que no lo tienen;  
3. Se convino que el papel fundamental de los bienes y servicios 

culturales en este contexto era que sean portadores de sentido, valores y 

visiones del mundo;  
4. Se convino finalmente que la elaboración de una lista ilustrativa no 

era practicable (BERNIER, 2005, p. 27). 

 

A proposta apresentada indicava que os bens e serviços culturais são aqueles que 

incorporam ou transmitem expressões culturais, portadoras de sentido simbólico, ideias, 

tradições ou modos de vida e que vão além de seu valor comercial. Segundo Bernier 

(2005, p. 26), este texto  oi com lementado com a  rase “en cumplimiento de los 

derechos y obligaciones de las otras Partes en el marco de otras organizaciones 

internacionales”, atendendo  s demandas dos  a ses que não com useram o GT. 

 

A oposição sobre a definição de bens e serviços culturais é reflexo da discussão sobre o 

vínculo entre a convenção e outros acordos internacionais, sobretudo os de caráter 

comercial. A preocupação de muitos países, principalmente dos Estados Unidos, era de 

que a presença desta expressão na convenção se sobrepusesse à regulamentação 

existente a respeito do comércio internacional.  

 
En realidad, es una manera apenas disfrazada de afirmar la 

preponderancia de las consideraciones comerciales sobre las culturales. 

Aceptar que estos términos, los cuales designan muy claramente, en el 

contexto de la convención, los vectores de base de las expresiones 

culturales, sean descartados porque también pertenecen al vocabulario 

del comercio, ya es reconocer en cierta manera que la percepción 

comercial de la interfaz comercio/cultura tiene más peso que la 

percepción cultural (BERNIER, 2005, p. 28). 

 

A discussão dos artigos 12, 14, 16, 17 e 18, que tratavam da cooperação internacional 

para o desenvolvimento, foi realizada de forma diferente. Por sugestão da delegação 

brasileira, ao invés de um debate em plenária artigo por artigo, foi estabelecido um 
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debate temático dedicado ao assunto, seguido pela formação de um amplo Grupo de 

Trabalho aberto e informal, que funcionou paralelamente às reuniões da plenária e do 

Comitê de Redação, para tratar de toda a seção dedicada à cooperação internacional. 

 
Neste GT, o Brasil trabalhou em sintonia com China e África do Sul. A 

seção então foi reestruturada, passando a contar com quatro artigos: um 

artigo sobre cooperação internacional em geral; outro com foco 

específico nas necessidades dos países em desenvolvimento, que 

incorpora a ideia do papel central da cultura no desenvolvimento 

sustentável; um artigo foi dedicado ao tratamento preferencial para os 

 a ses em desenvolvimento e um  último, que se aplica a toda a seção, 

trata das expressões culturais vulneráveis ou ameaçadas. Sobre este 

último, a União Europeia teve dificuldades com relação ao tema dos 

grupos minoritários e dos indígenas, o que impediu a adoção provisória 

de um texto consensual para o artigo. Além disso, tal artigo deveria 

englobar o tema da pobreza e outras condicionantes sociais causadoras 

de situações de vulnerabilidade, conforme proposta da delegação do 

Haiti apoiada por vários países africanos e latino-americanos, dentre 

eles o Brasil. Entretanto, tal proposta esbarrou na resistência de Japão e 

EUA (BRASIL, 2005b, p. 13-14) 
 

No tocante à relação entre a convenção e outros instrumentos internacionais, 

especialmente aqueles regulados pela OMC e pela OMPI, a discussão aconteceu apenas 

em plenária, englobando conjuntamente os artigos 13 e 19. Não houve consenso sobre 

sua redação entre os dois grupos de países formados durante essas reuniões. Ao 

contrário, tal tema mostrou-se um dos mais controversos da convenção. 

 

Alguns artigos e temáticas ficaram de fora da discussão da segunda reunião, compondo 

assim a pauta da terceira. Pode-se citar como principal exemplo, a inserção de um artigo 

sobre Soluções de Controvérsias. Alguns Estados membros se opuseram a este artigo, 

defendendo que era inadequado em uma convenção sobre a diversidade cultural. 

Todavia, afirmar uma inexistência de conflito no campo cultural é desconhecer todas as 

reivindicações dos direitos humanos, culturais, étnicos etc. Além disso, excluindo tal 

mecanismo de soluções de conflito do texto da convenção, qualquer divergência no 

âmbito do comércio da cultura deveria ser resolvida pela OMC, que dispõe de tal 

instrumento. Outro ponto não aprofundado na segunda reunião foi do artigo que versa 

sobre a relação da Convenção com outros acordos internacionais.  

 

Como resultado dessa segunda reunião teve-se uma nova versão do anteprojeto da 

Convenção, contendo nos pontos em que os países concordaram e discordaram, com 

suas diversas sugestões, indicações de artigos excluídos e recém-criados, além de várias 
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notas de pé de página e os colchetes explicativos. Antes do terceiro e último encontro 

dos peritos intergovernamentais, entretanto, a UNESCO preparou e distribuiu um 

documento que continha em anexo dois anteprojetos. O primeiro, resultante da segunda 

reunião e, um segundo texto, limpo de notas, colchetes e opções de artigos, resultante da 

análise do Presidente da Conferência, em parceria com o Presidente do Comitê de 

Redação e do relator da Reunião Intergovernamental (conhecido como Texto da Cidade 

do Cabo). A elaboração desta versão do anteprojeto foi fundamental para obter a 

celeridade pretendida (e atingida). 

 
Provavelmente haverá uma divisão entre as delegações presentes sobre 

este ponto. Conforme informações obtidas junto a Delegação 

Permanente do Brasil na UNESCO, os países que têm trabalhado 

sistematicamente pela obstrução dos trabalhos e pelo enfraquecimento 

do texto da Convenção, isto é, Estados Unidos, Japão, Austrália, 

México etc (Grupo de países 1), tentarão impor o Texto 1 [resultante 

das reuniões], como objeto de trabalho da Reunião, já que a grande 

maioria dos colchetes e das notas foi colocada no texto por estes 

mesmos países e a eles interessa manter o texto em discussão 

indefinidamente, de forma a inviabilizar a adoção da Convenção na 

próxima Assembleia Geral da UNESCO, a ocorrer em outubro de 2005. 

[O grupo de países que buscavam rápida aprovação da Convenção 

apoiaria o Texto da Cidade do Cabo] (BRASIL, 2005a, p. 1). 

 

Constituindo a fase mais crítica do processo de negociação, cuja meta era finalizar o 

texto da Convenção, resolvendo todos os pontos ainda divergentes, a terceira Reunião 

Intergovernamental iniciou com a decisão sobre qual dos dois textos existentes para a 

Convenção seria objeto de trabalho na reunião, vencendo a proposta do Texto da Cidade 

do Cabo
20

. Além disso, discutiu-se a adoção de uma nova metodologia de trabalho que 

fosse mais eficaz que a utilizada na segunda sessão, garantindo maior agilidade ao 

processo. Com isso, foi eliminado o Comitê de Redação, repassando à Assembleia 

Plenária maior controle sobre o texto.  

 
Se haría por grandes temas: preámbulo, objetivos y principios, ámbito 

de aplicación y definiciones, derechos y obligaciones, incluida la 

cooperación internacional, relaciones con los otros instrumentos, 

órganos de la convención, cláusulas finales, incluidos los anexos sobre 

la solución de controversias. Las delegaciones que deseaban proponer 

enmiendas al texto consolidado deberían hacerlo por escrito y con 

suficiente anticipación como para que el Bureau pudiese tenerlos en 

cuenta. Este último los examinaría y acordaría qué curso darles. El 

                                                 
20 

A terceira Reunião Intergovernamental foi precedida por um encontro do Grupo de Trabalho sobre 
Diversidade Cultural e Globalização da Rede Internacional de Políticas Culturais (RIPC), que congrega 
ministros de cultura de vários países, cujo objetivo foi convencer os países membros a escolher o Texto 
da Cidade do Cabo como foco do trabalho do terceiro encontro. 
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Bureau trataría las propuestas menores, de estilo y sin impacto en el 

fondo. Las de fondo se someterían a la Asamblea Plenaria; si nadie las 

apoyaba, se rechazarían de plano. Las decisiones podrían someterse a 

votación pero en la medida de lo posible deberían tomarse por la vía del 

consenso. El Presidente también debió precisar, al abrir el debate sobre 

el primer tema, que las cuestiones transversales se abordarían en el 

momento oportuno, es decir, para la mayoría entre ellos durante el 

análisis de las definiciones (BERNIER, 2006, p. 2). 
 

Tal método de trabalho ainda apresentou problemas, acarretou em um ritmo lento de 

negociação, haja vista os Estados Unidos, México, Japão, dentre outros países terem 

apresentado um grande número de emendas a cada um dos dispositivos, sobretudo, no 

intuito de enfraquecê-los, como veremos no tópico a seguir. 

 

2.2.1.2 Aprovação da Convenção 

Durante todo o processo de negociação da convenção, os EUA defenderam que, sob 

nenhuma hipótese, as preocupações no âmbito da cultura poderiam prevalecer sobre 

aquelas do comércio internacional. Apoiados pelo Japão, Austrália e eventualmente por 

Israel, Coréia do Sul, Nova Zelândia e México, tentaram, ao máximo, restringir o 

escopo do documento e atrasar sua aprovação. Este grupo apresentou inúmeras emendas 

ao texto na tentativa de abrandá-lo ou diluir sua força normativa, procurando reduzir a 

possibilidade dos Estados de implementarem políticas de proteção e promoção das 

expressões culturais contrárias aos ideais do livre comércio.  

 
Pero lo notable de este fenómeno, es que esta firme oposición de los 

Estados Unidos no pudo triunfar sobre la voluntad, igualmente 

determinada, de la amplia mayoría de los Miembros que deseaba 

disponer cuanto antes de un instrumento internacional destinado a 

asegurar la protección y la promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales y que coloque la cultura en igualdad de 

condiciones con los otros instrumentos internacionales. Al término de 

las difíciles negociaciones, donde cada uno debió hacer concesiones, 

esos Miembros consideraron que el proyecto de Convención finalmente 

aprobado reflejaba un muy amplio consenso y expresaron el deseo de 

que fuera ratificado por la Conferencia General como Convención de la 

UNESCO. Muchos Estados compartían algunas de las preocupaciones 

de los Estados Unidos y la extensa mayoría habría deseado que estos la 

firmaran. Pero prácticamente ninguno estaba dispuesto a aceptar que un 

único Miembro pudiera dictar el contenido de la Convención. Muchas 

conclusiones se pueden sacar de esta negociación, pero la principal es la 

que demuestra que la voluntad política, cuando se basa en la convicción 

y el coraje, puede en ocasiones salvar obstáculos aparentemente 

insuperables y que es difícil construir la gobernanza internacional sobre 

una visión que reduce las necesidades humanas (BERNIER, 2006, p. 

11). 
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Sem discordar da visão otimista do supracitado autor, outras análises são propostas para 

entender este fenômeno. Vlassis (2015) identifica quatro diferentes papéis que podem 

ser desempenhados pelos países em meio a negociações multilaterais, quais sejam: 1) 

Papel de liderança (chef de file), no qual o Estado busca avançar na busca por 

cooperação no domínio e no sentido que ele defende em determinado processo 

negociador; 2) Papel de apoio (suiviste), no qual o país ou os países seguem o líder; 3) 

Papel equilibrador desempenhado por aqueles países que exigem concessões para 

atender a seus interesses como “ reço” de seu a oio e  4)  a el de bloqueio, no qual 

Estado dificulta ou se opõe a um determinado acordo ou por intransigência ou pela 

recusa de implementar. Aplicando tais critérios na negociação da Convenção, tal como 

relatada anteriormente, percebemos a França (e o Canadá) como líderes, aglutinando um 

número significativo de países em apoio (inclusive o Brasil), os Estados Unidos como 

aquele que busca frear a negociação, tendo ao seu lado alguns países que, na sua 

maioria, jogavam um papel equilibrador. 

 

Os argumentos de base da delegação norte-americana eram semelhantes aos usados nos 

foros comerciais: o potencial protecionismo e a possibilidade de discriminação entre 

empresas nacionais e estrangeiras que as políticas internas engendrariam. Além disso, 

afirmavam que, com o advento da Convenção, seriam permissíveis à criação de novas 

barreiras comerciais aos bens e serviços, classificando a convenção como sendo sobre 

comércio, e não sobre cultura, portanto incompatível com o mandato da UNESCO. Os 

EUA também tentaram retirar a menção a “bens e serviços culturais”,  ara evitar na 

Convenção o vocabulário usado nos acordos comerciais. A deleção norte-americana 

buscou ainda reforçar os compromissos assumidos em matéria de propriedade 

intelectual e procuraram deixar explícita a relação de subordinação dos dispositivos do 

texto em negociação aos outros instrumentos existentes, sobretudo aqueles firmados nos 

âmbitos das Organizações Mundiais da Propriedade Intelectual e do Comércio.  

 
Os americanos prometeram reabrir as discussões sobre o texto da 

Convenção na Assembleia Geral da UNESCO em outubro. Ate lá eles 

devem exercer fortes pressões sobre vários países para sair de seu 

isolamento e poder obter sucesso na pretensa reabertura das 

negociações sobre o texto da Convenção. Possivelmente pressionarão 

alguns países da América Latina, como Chile, Argentina, Colômbia e 

México, que já demonstraram serem vulneráveis a pressões durante as 

negociações. Mas suas gestões deverão se direcionar também aos países 

que já os estavam apoiando, como Japão, Austrália, Nova Zelândia e 

Coréia do Sul, e a outros com os quais mantenham relação de 
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subordinação, como países africanos e asiáticos e mesmo os da Europa 

Leste (BRASIL, 2005c, p. 10). 
 

Com exceção dos Estados Unidos, Israel, Argentina, Austrália e Nova Zelândia, as 

demais delegações que atuaram contra a Convenção abrandaram sua posição nos 

discursos finais, indicando que possivelmente iriam aderir ao consenso em torno da 

Convenção. Entretanto, é interessante observar a posição do Canadá, um dos principais 

arautos da convenção, nesta última reunião. 

 
Partiu do Canadá a iniciativa, logo apoiada por Estados Unidos, 

Austrália e Nova Zelândia, de questionar o dispositivo da Convenção 

relacionado ao tratamento preferencial aos artistas e bens e serviços 

provenientes dos países em desenvolvimento. Irredutível em suas 

preocupações com suas leis de imigração, a delegação canadense 

ameaçou não adotar a Convenção caso o dispositivo não fosse revisto, o 

que causou extremo mal-estar no plenário, principalmente entre os 

países africanos. Após muita negociação em Grupo de Trabalho 

informal para o tema, chegou-se a uma redação que enfraqueceu o 

dispositivo (art. 16), subordinando-o aos quadros legais dos países 

desenvolvidos. Não bastasse isso, o Canadá, acompanhado por 

Austrália e Nova Zelândia, firmou declaração de interpretação para o 

dispositivo, onde o mesmo deveria ser aplicado com flexibilidade 

suficiente de forma a permitir que a legislação nacional em torno da 

imigração não fosse alterada. Outro episodio protagonizado pelo 

Canadá se deu em torno do dispositivo que regulou a relação da 

Convenção com os outros instrumentos internacionais (art. 20). Foi do 

Canadá a iniciativa de restringir a influência da Convenção sobre outros 

instrumentos internacionais, propondo um parágrafo adicional que, 

a esar de não reverter os  rinc  ios da “não subordinação”, 

“com lementaridade” e “su orte mútuo” na relação entre a Convenção 

e os outros instrumentos internacionais, dotou o dispositivo de certa 

ambiguidade nesta relação (BRASIL, 2005c, p. 7-8). 
 

Entre a terceira reunião e a Conferência Geral da UNESCO, que iniciaria em 03 de 

outubro de 2005, os Estados Unidos tentaram reabrir a negociação. Um dos reflexos da 

articulação norte-americana foi a realização de reunião informal da OMC, a pedido de 

alguns Estados membros, em 25 de agosto daquele mesmo ano. A expectativa era que, 

desta reunião, saísse uma posição do Diretor Geral da OMC sobre os efeitos da 

Convenção nas negociações realizadas por esta organização. Aproximadamente 60 

países participaram do encontro, reencenando o embate que marcou as reuniões 

intergovernamentais. Os países que solicitaram a reunião, encabeçados pelos EUA, 

formularam críticas e reservas à Convenção, no entanto, a maioria das demais nações 

participantes se opôs à indicação de que a OMC deveria expressar seu ponto de vista 

sobre a Convenção, sendo, esta última, a resolução do Diretor-Geral da instituição. 
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Outra tentativa da delegação norte-americana em intervir na aprovação da Convenção 

ocorreu durante a 172ª Sessão do Conselho Executivo da UNESCO, em setembro de 

2005, quando se debateu o informe do Diretor Geral deste Conselho sobre o anteprojeto 

da Convenção, que dizia: 

 
El Consejo Ejecutivo, (…) 4. Subra ando que los ex ertos 

 ubernamentales  an cum lido su misión, a saber, “avan ar en la 

elaboración del anteproyecto de convención a fin de presentar un 

in orme al res ecto a la Con erencia General en su 33ª reunión”, de 

conformidad con la Decisión 169 EX/3.7.2; 5. Toma nota del 

anteproyecto, aprobado por la tercera sesión de la reunión 

intergubernamental de expertos que tuvo lugar en la Sede del 25 de 

mayo al 3 de junio de 2005 y que será examinado por la Conferencia 

General, en su 33ª reunión, de conformidad con la Resolución 32 C/34; 

(…)  . Recomienda a la Con erencia General que en su 33ª reunión 

examine dicho anteproyecto de convención como proyecto de 

convención, y que lo apruebe como convención de la UNESCO 

(BERNIER, 2006, p. 6). 
 

Como era de se esperar, os Estados Unidos se opuseram a este informe, solicitando a 

retirada do sexto tópico, sugerindo o texto “Recomienda a la Con erencia  eneral, a su 

33ª sesión, examinar el texto de este anteproyecto como que proyecto de Convención y 

prever adoptarlo como Convención de la UNESCO” ( ER IER,     ,  .  ). A moção 

dos EUA foi votada e rechaçada. Outras formas de pressão são relatadas: 

 
O embaixador americano [procurou] o Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio – MDIC,  edindo que o mesmo “inter erisse” em 

nossa delegação presente à Conferência Geral da UNESCO, no sentido 

da não aprovação da Convenção, sob o argumento de que a mesma 

“ rejudicaria o sistema internacional de  ro riedade Intelectual”. (...) O 

próprio Presidente Bush teria, ao manifestar solidariedade aos governos 

dos países caribenhos e centro-americanos pelos estragos a que foram 

submetidos pelo furacão Stan, vinculado a ajuda americana à revisão de 

suas posições quanto à Convenção. Esta informação (...) [foi] 

confirmada por delegações da Guatemala, do Panamá e da República 

Dominicana (BRASIL, 2005d, p. 1-2). 
 

A Conferência Geral das Partes teve início em 03 de outubro de 2005. Neste dia, todos 

os Ministros de Assuntos Exteriores dos países membros da UNESCO receberam uma 

carta assinada pela então Secretária de Estado dos EUA, Condoleeza Rice, na qual 

expressava sua incerteza sobre a aprovação da Convenção sobre a Proteção e Promoção 

da Diversidade das Expressões Culturais e solicitava apoio dessas nações para retardar 

sua adoção visando a continuidade das negociações em torno do texto, que por ora 

poderia ser utilizado com fins protecionistas. Além da carta, a própria Secretária 
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compareceu à sede da UNESCO durante a Conferência, ameaçando uma nova saída dos 

EUA caso a Convenção fosse aprovada, com o consequente fim das contribuições ao 

orçamento da organização que representam 25% do mesmo. Como resultado dessa 

iniciativa, o Diretor-Geral Koichiro Matsuura procurou vários chefes de delegações 

solicitando-os que dialogassem com os EUA. 

 
K. Matsuura  laide  our la rec erc e d’un consensus sans exercer un 

leadership politique sur le dossier, reconnu de manière informelle à 

l’exécuti   rançais et canadien, ainsi qu’au  rou e  ranco  one de 

l’UNESCO. D’une  art, l’objection   la volonté d’un État aussi 

important que les États-Unis  araît  tre désa réable. D’autre  art, le 

consensus est considéré comme le  rinci e  ondamental d’une 

organisation internationale. Entre la volonté écrasante des États-

membres pour le lancement des négociations et le désaccord des États-

Unis, le secrétariat  oursuit une tactique de discrétion et d’élimination 

des dégâts politiques sur la crédibilité et le fonctionnement de 

l’or anisation. Il réussit   convaincre les États-Unis de s’en a er dans 

les négociations sur la diversité culturelle et de commencer à débattre 

sur la question des politiques culturelles, même si la puissance états-

unienne prononce clairement son opposition au projet de la CDEC. En 

ce sens, l’intér t central de l’UNESCO est l’instauration d’un 

compromis politique entre des préférences opposées. Son secrétariat 

ado te ainsi une attitude d’observation et de  rudence  ace aux  rictions 

politiques entre les États-membres. M.C. Smouts nous rappelle que 

«l’or anisation  onctionne avec l’es oir d’amener les  artici ants   

modifier leurs préférences, à choisir la collaboration, plutôt que 

l’isolement. Tout est fait pour éviter la rupture» (VLASSIS, 2015, p. 

235) 
 

Durante a Conferência Geral a delegação norte-americana circulou também uma nota 

entre as demais delegações com as modificações que esta julgava essenciais no texto 

finalizado na terceira reunião intergovernamental sobre a Convenção. Ao todo eram 28 

emendas a, praticamente, todos os artigos
21

. As emendas americanas versavam 

principalmente sobre a subordinação da Convenção às obrigações internacionais 

assumidas pelos países sob outros instrumentos internacionais, o não reconhecimento da 

especificidade e da natureza dual dos bens e serviços culturais, tratamento não 

discriminatório e reformulação do artigo 20 subordinando a Convenção aos Tratados da 

OMC e da OMPI. 

                                                 
21

 Emendas sugeridas pelos EUA: Preâmbulo: emendas aos parágrafos 4, 5, 9 e 19; Artigo 1: emendas às 
alíneas (c), (g) e (h); Artigo 2: emendas aos parágrafos 2 e 8; Artigo 4: emenda ao parágrafo 4; Artigo 5: 
emenda ao primeiro parágrafo; Artigo 6: emendas ao parágrafo 1 e ao parágrafo 2, alíneas (a) e (b); 
Artigo 8: emendas aos parágrafos 1 e 2; Artigo 12: emenda à alínea (c); Artigo 14: emendas ao caput e ao 
parágrafo 3; Artigo 16: emenda ao caput; Artigo 18: emenda à alínea (b) do parágrafo 3; Artigo 19: 
emenda ao parágrafo 2; Artigo 20: completa reformulação do artigo; Artigo 21: emenda ao caput; Artigo 
23: emendas aos parágrafos 1 e 2 e à alínea (b) do parágrafo 6; Artigo 24: emenda ao caput; Artigo 25: 
emendas aos parágrafos 3 e 4, suprimindo-os e; Anexo: emenda suprimindo o anexo.  
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A sugerencia del Presidente, las delegaciones representadas por sus 

Ministros tomaron la palabra primero (intervino una quincena de 

Ministros), luego siguieron las otras delegaciones que habían pedido 

intervenir (unas 70). El Reino Unido, hablando en nombre de los 25 

Estados miembros de la Unión Europea así como en nombre de 

Bulgaria, Croacia, Rumania y Turquía, explica que a su parecer la 

Convención se encuentra equilibraba y que constituye un marco válido 

para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales. Costa Rica, en nombre del Grupo de los 77 y Panamá en 

nombre del GRULAC (grupo electoral que incluye los países de 

América Latina y del Caribe), también se pronunciaron a favor de la 

Convención. India hizo saber que consideraba a la Convención como un 

jalón de la historia de la UNESCO, que la apoyaba sin reservas y que 

esperaba su adopción. Japón por su parte se mostró encantado por 

haberse alcanzado un proyecto de Convención y dijo que deseaba su 

adopción por la Conferencia general; añadió que depositaría un 

proyecto de Resolución para beneficio de todos una vez que la 

Convención resultara adoptada. Los Estados Unidos retomarán 

finalmente sus argumentos en cuanto a que la Convención era errónea e 

incompatible con las obligaciones de la UNESCO. Insistían en el hecho 

de que la rapidez de negociación de la Convención había resultado una 

barrera al consenso y alegaron que no solamente repercutiría en la 

calidad del texto sino que las consecuencias de la adopción de un texto 

tan erróneo serían graves (BERNIER, 2006, p. 8). 
 

Após a fala das delegações, a Comissão iniciou o exame das emendas propostas pelos 

EUA. Pela quantidade de sugestões, caso começasse a se discutir cada uma das 

emendas, seria reaberta a negociação, impedindo assim a adoção da Convenção durante 

esta Conferência Geral. A decisão foi então apenas votar as 28 indicações de mudança. 

Em geral, a maioria dos países era contra as emendas, tendo em média dois ou três votos 

a favor e, geralmente, quatro ou cinco abstenções.  

 
Todas as emendas americanas foram derrotadas por ampla margem de 

votos. (...) A menor diferença entre os votos contrários às emendas e a 

soma dos votos favoráveis com as abstenções foi de 124 votos, 

enquanto que a maior diferença ficou em 146 votos, demonstrando o 

tamanho da derrota americana. No caso dos votos favoráveis às 

emendas, somente Israel votou com os EUA em todas as votações, 

sendo que a Austrália também os apoiou em quase todas elas. Quando 

não votava com os EUA, o voto da Austrália era de abstenção. Por 

outro lado, os seguintes países se abstiveram, invariavelmente, em todas 

as votações de emendas americanas: Kiribati, Tailândia e Filipinas. Já 

Ruanda, Libéria, El Salvador, Coréia do Sul e Afeganistão votavam ora 

a favor dos EUA, ora se abstinham (BRASIL, 2005d, p. 4-5). 
 

O Japão também apresentou uma proposta de emenda ao artigo 20 da Convenção, 

entretanto, sua delegação, antes de levar a emenda para plenário, negociou o texto com 

delegações de diversos países, com a perspectiva de chegar a uma solução que atendesse 
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a todas as partes interessadas. Desta forma, quando apresentada em plenário, a proposta 

japonesa foi apoiada pela imensa maioria das delegações. 

 
No dia 17 de outubro, finalmente a Convenção entrou em pauta na 

Comissão de Cultura e a expectativa e presença de autoridades, 

especialistas, delegados, imprensa e público em geral era tanta que, pela 

primeira vez na história da UNESCO, uma Comissão Temática teve que 

transferir seus trabalhos para a sala do Plenário, a maior da sede da 

UNESCO. Após a leitura do informe do Diretor Geral da UNESCO 

pelo secretariado do organismo, os Ministros de Cultura de 14 países 

(Argélia, Argentina, África do Sul, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa 

Rica, Costa do Marfim, Chile, Cuba, Gana, Haiti, México e Togo) 

discursaram, todos favoravelmente à aprovação da Convenção. (...) 

Cerca de 80 delegações pediram a palavra, a imensa maioria para apoiar 

o texto da Convenção. (...) As exceções foram, como era de se esperar, 

os EUA, que ar umentaram que, eram “l deres da Diversidade Cultural 

no mundo”, isto é, “o  a s mais diverso culturalmente no  laneta”, mas 

que o texto da Convenção era incompatível com o mandato da 

UNESCO, que poderia provocar o protecionismo comercial, que suas 

ambiguidades poderiam prejudicar minorias, bem como a liberdade de 

expressão e de informação e que não era tarde para negociar, pois 

queriam que  ouvesse um “verdadeiro consenso”. Outras exceç es 

foram a Austrália, que assinalou que reprova os artigos 16 e 20 da 

Convenção, e Israel, que repetiu a cantilena americana (BRASIL, 

2005d, p. 3). 
 

Além de suas posições intransigentes, o fracasso diplomático dos Estados Unidos para 

bloquear a conclusão das negociações decorreu, inclusive, da sua falta de recursos 

sociais e processuais no âmbito da UNESCO. Os Estados Unidos estavam oficialmente 

ausente da instituição há quase vinte anos, retornando para as negociações sobre a 

diversidade cultural. Destarte, seus diplomatas foram obrigados a restaurar uma relação 

de confiança, reciprocidade e cooperação, bem como adaptar-se a um procedimento e 

um ambiente social em grande parte desconhecidos.  

 
En ce sens, ils ne réussissent pas à saisir les rites et les habitues de 

l’institution et adoptent au contraire une attitude technocrate, appropriée 

 our une or anisation comme celle de l’OMC, mais éloi née du 

« langage » qui  révaut au sein de l’UNESCO. Ils ne savent pas utiliser 

habilement le protocole et surtout les règles de procédure, écrites et 

coutumières. Ils ne sont pas familiarisés avec le « langage de 

l’UNESCO » et ses formules ritualisées, comme celles de la courtoisie, 

des compliments, des euphémismes, censés estomper mes différences 

culturelles et favoriser le consensus. De son coté, Jean Freymond 

précise que la négociation informelle constitue une des dimensions de la 

grande majorité des négociations intergouvernementales. Elle doit être 

conçue comme complémentaire de la négociation formelle. La 

négociation informelle se fait plutôt dans la discrétion. Elle permet la 

 lexibilité. Elle n’a  as   débouc er  orcement sur un accord. Elle doit, 

avant tout, en faciliter la conclusion. Les négociateurs y prennent part à 
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titre o  icieux, voire  ersonnel, c’est-à-dire sans engager officiellement 

les entités qu’ils re résentent. En d’autres termes, maîtriser les rè les 

des négociations informelles accroît la capacité de quelques acteurs à 

poser une problématique dans les termes qui leur conviennent.  

(VLASSIS, 2015, p. 249). 
 

Nesses termos, os diplomatas franceses e canadenses, trabalhando na questão da 

diversidade cultural por um longo tempo, tendo seus respectivos governos despendido 

recursos substanciais para formar coalizões internacionais (a exemplo das redes de 

ministros de cultura e da sociedade civil), defender seus interesses e disseminar suas 

ideias, eram capazes de dominar as negociações formais e informais (de corredor). 

Destarte, França e Canadá já dispunham de contatos e redes que permitiam encontros 

discretos entre diplomatas nacionais e ligações de reforço da confiança, ao contrário dos 

Estados Unidos, carentes de recursos sociais para esta negociação e com uma posição 

deveras hostil para o ambiente em questão.  

 

Ademais, a entrada da Comissão Europeia na negociação foi um desestabilizador para 

os Estados Unidos nesta disputa diplomática. Se analisados isoladamente, os países da 

União Europeia não estavam por completo alinhados, já que Reino Unido e Países 

Baixos estavam reticentes quanto a aprovação de uma convenção que afetasse de fato o 

regime da OMC. Todavia, fossem favoráveis ou hostis ao instrumento, os países da 

União Europeia deveriam respeitar o direito comunitário. 

 
Souli nons qu’une re résentation unique de l’UE lors des séances de 

l’Assemblée  lénière  eut neutraliser les opposants à la CDEC et 

affaiblir la position déjà minoritaire des États-Unis. Cela signifie que les 

Pays-bas et le Royaume-Uni ne  euvent  as établir d’alliances avec les 

États-Unis. Leurs critiques restent ainsi cantonnées aux réunions 

communautaires et ne servent  as d’instrument de su  ort aux  a s 

opposés à la CDEC. « Les cliva es au sein de la Communauté n’étaient 

 as visibles  our les autres États de l’UNESCO. Tout était déjà réglé à 

l’interne, ils étaient très coordonnés ». (VLASSIS, 2015, p. 254) 
 

A irrupção da Comissão Europeia nas negociações despertou, inicialmente, 

desconfiança do governo francês. A diversidade cultural, particularmente na gestão de 

Jacques Chirac, era um dos temas prioritários da política externa da França (servindo 

para melhorar sua imagem e reafirmar seu poder brando no cenário internacional). 

Justamente este fator, todavia, contribuía para a relutância de outros países com a 

convenção,  ois a  ercebiam como um “beb   ranco-canadense” (VLASSIS,   15). 

Finalmente, o governo francês percebeu que sua pretensão de ser o principal jogador na 
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questão da diversidade dificultava a aceitação por outros Estados, sendo assim, a 

entrada da Comissão tornou-se oportuna para a aprovação do referido instrumento. 

 

O processo decisório sobre a Convenção foi novamente concorrido no dia 20 de outubro 

de 2005, dia da Plenária Final. Na votação sobre a Convenção, votaram 154 países de 

um total de 183 com direito a voto. Segundo documento do Ministério da Cultura, as 29 

ausências podem ser parcialmente explicadas pelas pressões exercidas pelos norte-

americanos contra a Convenção. O resultado da votação foi de 148 votos a favor, dois 

contra (EUA e Israel) e quatro abstenções (Austrália, Libéria, Honduras e Nicarágua).  

 

 

2.2.2 Pilares jurídicos e políticos da institucionalização da diversidade 

cultural 

2.2.2.1 Convenção como instrumento normativo 

Em 18 de março de 2007, após mais de 50 países terem apresentado sua ratificação
22

, a 

Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais entra em vigor. O novo instrumento pretende, sobretudo, servir como um 

quadro de referências na reivindicação da soberania dos Estados em executar suas 

políticas e/ou medidas para a cultura e no acesso e distribuição internacional de bens e 

serviços culturais.  

 
O quadro, formado por princípios e padrões de atuação, destina-se a 

guiar a intervenção dos Estados membros no setor cultural à luz de um 

conceito de diversidade cultural que implica simultaneamente a 

preservação das culturas e a abertura de umas com relação às outras. 

Seria, em linguagem mais simples, uma receita, sem previsão de 

resultados, para dar elementos e argumentos à tentativa de corrigir 

assimetrias e desvios verificáveis nos mercados culturais. Seria, em 

linguagem grandiloquente e geral, uma tentativa de dar à globalização 

uma face mais humana (ALVAREZ, 2008, p. 172). 

 

A Convenção é dividida em sete capítulos: Objetivos e Princípios diretores (artigos 1º e 

2º), Campo de aplicação (artigo 3º); Definições (artigo 4º); Direitos e Obrigações das 

Partes (artigos 5º a 19); Relações com outros instrumentos (artigos 20 e 21); Órgãos da 

Convenção (artigos 22 a 24) e Disposições finais (artigos 25 a 35). A primeira parte, 

que congrega os três primeiros capítulos, responde pelos aspectos conceituais e 

                                                 
22

 O Brasil o 40º país a apresentar sua ratificação.  
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principiológicos, a segunda, com os quarto e quinto capítulos, versa sobre as normas a 

serem seguidas pelos Estados Partes, e a terceira e última parte, a qual compõe os 

capítulos finais, sexto e sétimo, se refere aos aspectos administrativos e institucionais.  

 

No preâmbulo lê-se que a diversidade cultural é patrimônio comum da humanidade, 

indispensável para a paz e a segurança no plano local, nacional e internacional, além de 

contribuir para a plena realização dos direitos e liberdades fundamentais proclamados 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em outros instrumentos de caráter 

global. São reconhecidos o papel da cultura como elemento para políticas de 

desenvolvimento nacionais e internacionais; a dupla natureza das atividades, bens e 

serviços culturais; bem como o desafio da diversidade cultural perante o processo de 

globalização, especialmente no que diz respeito ao desequilíbrio entre países ricos e 

pobres.  

 

Na visão de pesquisadores e gestores, o referido instrumento não abarca a amplitude da 

temática diversidade cultural, mas um de seus aspectos que são as expressões culturais. 

Estas resultam da criatividade de indivíduos, grupos e sociedades, possuem um caráter 

simbólico, uma dimensão artística ou ainda valores culturais que têm por origem ou 

expressam finalmente identidades culturais. Posteriormente voltaremos ao assunto, por 

ora cabe trazer uma síntese desta perspectiva. 

 
Está claro que el objetivo a alcanzar no era proteger la diversidad 

cultural en el sentido amplio de la palabra, que abarca la herencia 

cultural en todas sus formas, el desarrollo cultural, el derecho de autor, 

el multiculturalismo, los derechos culturales, la condición del artista o 

los derechos lingüísticos, sino más bien proteger un aspecto preciso de 

la diversidad cultural, a saber, la diversidad de los contenidos culturales 

y las expresiones artísticas (BERNIER, 2008, p. 3). 
 

A Convenção reafirma o direito soberano dos Estados de conservar, adotar e 

implementar políticas e medidas para a proteção e promoção da diversidade das 

expressões culturais em seu território, mediante a criação de um ambiente propício à 

criação, produção, difusão, distribuição e acesso às expressões culturais nacionais e de 

outros países. Dos objetivos enumerados no artigo 1º ressalta-se a criação de condições 

para interação das culturas, vista como fonte de enriquecimento mútuo; o encorajamento 

do diálogo intercultural, como forma de garantir intercâmbios culturais mais amplos e 

equilibrados; a defesa do direito soberano dos Estados de conservar, adotar e 
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implementar as políticas culturais, bem como do fortalecimento da cooperação e a 

solidariedade internacionais. É possível relacioná-los com os princípios dispostos no 

artigo 2º que versam, dentre outros aspectos, sobre o respeito aos direitos humanos, às 

liberdades e às culturas, sobre soberania e cooperação dos países e sobre a 

complementaridade dos aspectos culturais para a promoção do desenvolvimento 

sustentável.  

 

Como não podia deixar de ser, da lista dos objetivos e princípios também devemos 

destacar o reconhecimento da natureza específica das atividades, bens e serviços 

culturais enquanto portadores de identidades, valores e significados. 

 
Si, d'un côté, la reconnaissance de la spécificité des activités, produits et 

services culturales crée la possibilité de contestation d'une perspective 

exclusivement commerciale, de l'autre, il est précisé qu'il ne s'agit 

absolument pas de promouvoir l'isolement des cultures ou toute 

perspective protectionniste. Dans le même sens, l'article 2 (...) se réfèré 

à la « complémentarité des aspects économiques et culturels du 

développment », ainsi qu'aux principes « d' accès équitable » et 

« d'ouverture et d'équilibre ». Une mesure visant purement un objectif 

protectionniste se trouve ainsi par principe écartée. (HANANIA, 2009, 

p. 271) 

 

Não podemos, no entanto, confundir o debate relativo à exceção cultural e o escopo de 

atuação do presente instrumento. A Convenção não traz, dentre os seus objetivos, a 

exclusão da cultura dos acordos comerciais e, tampouco, como pudemos verificar ao 

longo da descrição das reuniões intergovernamentais, possui força jurídica suficiente 

para derrogar obrigações anteriormente assumidas pelos Estados em outros tratados 

internacionais.  

 

Contudo, cabe ressaltar, que muitas das medidas políticas tomadas em favor das 

expressões culturais nacionais podem ter efeitos restritivos de comércio, sobretudo no 

que se refere à promoção ou mesmo proteção da cultura nacional. Além disso, como 

afirma Hanania (2014), a recusa de liberalizar os setores culturais das negociações 

comerciais dependerá de cada Estado e, consequentemente, da importância dada por 

este às políticas culturais nacionais. 

 
Os enfrentamentos que, no âmbito da OMC, a cultura continuará a 

travar com as posições livre-cambistas, esgrimidas particularmente 

pelos EUA, devem partir, como é evidente, das conquistas consolidadas 

no texto da Convenção da UNESCO. Entretanto, muito ainda está por 
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ser feito neste particular. Acima de tudo, é preciso superar, com 

urgência, romantismos ingênuos e celebracionismos improdutivos, é 

necessário adotar uma noção de diversidade cultural que ultrapasse a 

mera constatação antropológica (BARROS, 2008), e é imperativo, por 

fim, o acionamento de políticas que atuem no sentido de traduzir as 

conquistas alcançadas pela Convenção num projeto efetivo de 

construção de relações comerciais internacionais que, considerando as 

especificidades dos bens culturais, acionem o desenvolvimento cultural 

de todas as nações. (MIGUEZ, 2011, p. 24-25) 
 

Podemos inferir como propósito abrangente da Convenção uma tentativa de atribuir às 

preocupações culturais o mesmo peso das preocupações comerciais. Servindo como 

contraponto à perspectiva unicamente comercial dos produtos e serviços culturais, a 

Convenção fornece um complemento à ação normativa da OMC. 

  
A OMC, que até a aprovação do instrumento na UNESCO, era a única 

instância multilateral a tratar de forma global das trocas, mercados e 

indústrias culturais, conta agora, por decisão da maioria de países, com 

a “co-tutela em” da Convenção  ara  romover mercados mais 

isonômicos e padrões de desenvolvimento mais justos. Essa parceria, 

que caberá aos Estados implementar na medida em que evoluem as 

negociações internacionais nas várias esferas, favorece a reestruturação 

do sistema internacional, em formato menos assimétrico, e representa 

um avanço em direção à cultura cívica global, centrada na redução do 

hiato entre nações ricas e pobres. (ALVAREZ, 2008, p. 207). 
 

Determina-se no artigo 3º que o referido instrumento aplica-se a políticas e medidas 

adotadas pelos países membros relativas à proteção e promoção da diversidade das 

expressões culturais. Os atores em potencial, portanto, são os Estados. Por mais que esta 

Convenção tenha se destacado pelo forte envolvimento e por vezes protagonismo de 

organizações da sociedade civil e também pela participação e até mesmo adoção de 

instâncias regionais (como a União Europeia), seu campo de atuação são medidas e 

políticas desenvolvidas pelas Partes. Tais medidas e políticas, definidas no artigo 4º, 

referem-se  quelas que “ten am como  oco a cultura como tal, ou cuja  inalidade seja 

exercer efeito direto sobre as expressões culturais de indivíduos, grupos ou sociedades, 

incluindo a criação, produção, difusão e distribuição de atividades, bens e serviços 

culturais, e o acesso aos mesmos” (UNESCO, 2005, art. 4.6).  

 

A segunda parte da Convenção, que se refere às normas que os países devem seguir, é 

formada pelos capítulos Direitos e obrigações das partes e Relação com outros 

instrumentos. O primeiro é composto por 15 artigos e o segundo por dois. Faremos aqui 
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um rápido parênteses para distinguir esta parte daquela vista anteriormente de caráter, 

sobretudo, principiológico. 

 

Como define Robert Alexy (2011), as normas podem ser regras ou princípios, já que 

ambos tratam da esfera do dever ser. Alguns critérios servem à distinção entre regras e 

princípios, a exemplo da generalidade, a qual diferencia os princípios como aqueles que 

carregam um grau relativamente alto de generalidade das regras que possuem um grau 

mais baixo. Outro ponto que indica tal distinção revela que enquanto os princípios são 

mandatos de otimização que são satisfeitos em diferentes graus a depender das 

possibilidades jurídicas e fáticas correspondentes, as regras devem ser completamente 

satisfeitas, caso contrário, tornam-se inválidas (a menos que contenha uma cláusula de 

exceção). Vale salientar ainda que, no caso de colisão de princípios, diferente do que 

acontece com as regras, não se determinam cláusulas de exceção, tampouco se invalida 

um princípio específico, em seu lugar, é analisado o peso dos diferentes princípios 

colidentes e compreende-se que em diferentes casos específicos eles terão também 

diferentes pesos. 

 

O artigo 5° versa sobre as regras gerais em matéria de direitos e obrigações. Na versão 

 inal da convenção temos exatamente o se uinte texto: “As  artes (...) rea irmam seu 

direito soberano de formular e implementar as suas políticas culturais e de adotar 

medidas para proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, bem como 

para o fortalecimento da cooperação internacional, a fim de alcançar os objetivos da 

 resente Convenção” (UNESCO, 2005, art. 5). 

 

Este direito soberano dos países de poder implementar políticas culturais aparece 

também como objetivo e como princípio, nos artigos 1º e 2º. Ele, entretanto, não é 

criado pela convenção, é um direito já existente. Isso, no entanto, não resultou em uma 

rápida aprovação de sua inclusão neste instrumento. Alguns países inicialmente 

questionaram se este artigo contestaria o disposto em outros tratados internacionais, 

sobretudo aqueles re idos  ela OMC, e solicitaram a inclusão da ex ressão “em 

con ormidade com suas obri aç es internacionais”. A resolução  inal que se c e ou 

durante as reuniões foi de que o artigo 20, que regula a relação da convenção com os 

outros instrumentos internacionais já cumpria essa função, não alterando assim a 

redação do referido artigo. 
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El Artículo 5.1 era necesario, más que nada porque en él se recuerda 

que los Estados, a no ser que hayan limitado voluntariamente su 

capacidad para actuar en el área cultural, tienen total libertad para 

formular y aplicar sus políticas culturales (...). Al mismo tiempo, se 

recuerda que, antes de contraer nuevos compromisos internacionales, 

deberían tener en cuenta el efecto de éstos sobre su capacidad para 

formular y aplicar sus políticas culturales. Asimismo, el Artículo 5.1 es 

importante porque transmite un mensaje claro de que las Partes en la 

Convención no contestarán las medidas adoptadas por otras Partes a fin 

de proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, ya 

que dichas medidas son compatibles con las disposiciones de la 

Convención, tal y como se precisa en el 2º párrafo del Artículo 

(BERNIER, 2008, p. 9).  
 

O artigo 6º elenca algumas políticas e medidas que podem ser implementadas pelos 

Estados, não sendo esta uma lista limitativa. O reproduzimos a seguir. 

 
Artigo 6 - Direitos das Partes no âmbito nacional 

1. No marco de suas políticas e medidas culturais, tais como definidas 

no artigo 4.6, e levando em consideração as circunstâncias e 

necessidades que lhe são particulares, cada Parte poderá adotar medidas 

destinadas a proteger e promover a diversidade das expressões culturais 

em seu território. 
 

2. Tais medidas poderão incluir: 
(a) Medidas regulatórias que visem à proteção e promoção da diversidade 

das expressões cultuais; 
(b) Medidas que, de maneira apropriada, criem oportunidades às atividades, 

bens e serviços culturais nacionais – entre o conjunto das atividades, 

bens e serviços culturais disponíveis no seu território –, para a sua 

criação, produção, difusão, distribuição e fruição, incluindo disposições 

relacionadas à língua utilizada nessas atividades, bens e serviços; 
(c) Medidas destinadas a fornecer às indústrias culturais nacionais 

independentes e às atividades no setor informal acesso efetivo aos 

meios de produção, difusão e distribuição das atividades, bens e 

serviços culturais; 
(d) Medidas voltadas para a concessão de apoio financeiro público;  
(e) Medidas com o propósito de encorajar organizações de fins não 

lucrativos, e também instituições públicas e privadas, artistas e outros 

profissionais de cultura, a desenvolver e promover o livre intercâmbio e 

circulação de ideias e expressões culturais, bem como de atividades, 

bens e serviços culturais, e a estimular tanto a criatividade quanto o 

espírito empreendedor em suas atividades;  
(f) Medidas com vistas a estabelecer e apoiar, de forma adequada, as 

instituições pertinentes de serviço público;  
(g) Medidas para encorajar e apoiar os artistas e todos aqueles envolvidos 

na criação de expressões culturais;  
(h) Medidas objetivando promover a diversidade da mídia, inclusive 

mediante serviços públicos de radiodifusão (UNESCO, 2005, p. art. 6).  
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Relativa aos direitos das Partes no plano nacional, essa disposição indica que cada país 

pode adotar as medidas e políticas adequadas às circunstâncias e necessidades 

particulares. Em efeito, este artigo prevê não somente a possibilidade de adoção de tais 

políticas culturais, mas também a flexibilidade necessária para tal adequação da 

Convenção com sua realidade local e, inclusive, com seus compromissos assumidos em 

outras instâncias, inclusive comerciais. Por outro lado, uma crítica comum ao texto 

deste artigo, é que não são determinadas às Partes obrigações. As medidas indicadas são 

facultativas, os Estados podem ou não implementá-las.  

 

Na visão de Vallerand (2014), a convenção conseguiu amplo apoio, justamente por 

abordar uma série de questões comuns às políticas culturais sem, no entanto, impor o 

que deveria ser discutido prioritariamente. A faculdade de cada país em definir suas 

prioridades relaciona-se com o nível de desenvolvimento de suas políticas culturais. O 

autor traz alguns exemplos: 

 
No México, grupos da sociedade civil envolvidos na comunidade 

encontraram na Convenção uma oportunidade para fazer avançar o 

debate nacional sobre as expressões culturais dos povos indígenas; 
 

Na Turquia, autoridades governamentais, acadêmicos e produtores 

culturais discutiram maneiras de estender a outros setores culturais 

a política nacional do cinema, que tem contribuído para o seu êxito 

recente, tanto em nível nacional quanto internacional; 
 

No Peru, Eslováquia e Portugal, as coalizões nacionais para a 

diversidade cultural têm desempenhado um papel de liderança na 

revisão da lei sobre a condição de artista;  
 

Na África do Sul, artistas, criadores e representantes de governos 

provinciais se reuniram, a convite da Arterial Network e da 

Coalizão Nacional para a Diversidade Cultural, para desenvolver 

uma série de propostas para a implementação da Convenção, 

incluindo uma melhor utilização dos acordos culturais 

internacionais para acesso aos mercados dos países desenvolvidos; 

(...) 

 
No Canadá e na Europa, as Coalizões defendem uma ampla isenção 

de produtos e serviços culturais em acordos de livre comércio que 

estão sendo negociados entre o Canadá e a União Europeia, em 

conformidade com o direito dos Estados de adotar políticas 

culturais circunstanciados na Convenção. (VALLERAND, 2014, p. 

105-106) 
 

O que é latente perceber é como tal lista reflete a complexidade das ações relativas à 

proteção e promoção da diversidade de expressões culturais, bem como a larga gama de 
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medidas e políticas possíveis em matéria cultural. Veremos algumas indicadas no 

supracitado artigo. 

 

As primeiras medidas indicadas (alínea a) concernem àquelas de caráter regulatório, 

sendo justamente as que recebem as maiores críticas daqueles países que defendem o 

livre comércio. Um exemplo deste tipo de medidas é a exigência de conteúdo local nos 

produtos culturais distribuídos num determinado país (o que também se relaciona com a 

alínea b). Sua aparição neste contexto é digna de nota, principalmente diante do 

contencioso sobre a exceção cultural, pois reflete de maneira clara a aceitabilidade das 

cotas de conteúdo local e das licenças aos produtos e serviços estrangeiros. Cabe 

destacar ainda, do texto da al nea (b), que tais medidas devem ser a licadas de “maneira 

a ro riada”, tendo em vista a necessidade de um equil brio entre as medidas que 

garantam um mínimo nacional e aquelas que garantam a abertura necessária à 

pluralidade disponível no mercado internacional.  

 

Apesar do tom genérico (uma constante desta convenção), as alíneas (c) e (d) tratam dos 

apoios governamentais por meio do acesso aos meios de produção ou ainda por meio do 

financiamento direto, deixando clara a importância do suporte governamental na 

promoção das expressões culturais, das artes e das indústrias culturais locais. Na 

sequência são mencionados os vários atores, além do Estado, que podem intervir em 

favor das expressões culturais, organizações sem fins lucrativos, instituições públicas e 

privadas, artistas e outros profissionais de cultura. A referência ao livre intercâmbio e 

circulação de atividades, bens e serviços culturais, nos permite interpretar tal alínea 

como um incentivo ao livre comércio. De um lado, este dispositivo se coaduna com o 

princípio de abertura e com o fomento da interculturalidade da Convenção, porém, a 

depender do grau de abertura, tais medidas podem pôr em risco a sobrevivência das 

expressões culturais locais. 

 

Outro tipo de medida indicado naquela lista refere-se à institucionalização da cultura, 

das políticas culturais e dos serviços públicos de cultura. Claramente as alíneas (f) e (h) 

reforçam que os Estados podem manter e apoiar suas instituições existentes, como 

também estabelecer novas. 

 
La consécration conventionnelle des services publics sur le plan 

international qui s'opère à travers ces deux alinéas offre un potentiel 
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considérable pour l'avenir, surtout si un contrôle efficace de la 

concurrence sur le marché culturel est réalisé en parallèle. Elle va, en 

effet, directement à l'encontre de la tendance à la privatisation des 

secteurs culturels et en particulier du secteur de l'audiovisuel. Il est à 

noter, enfin, que la référence aux "institutions de service public" et non 

aux "obligations de service public", par exemple, implique une 

approche organique, où exclusivement des organismes publics prennent 

en charge les obligations de service public. L'alinéa (f) ne mentionne 

donc pas l'attribution d'obligation de service public à des personnes 

privées. (HANANIA, 2009, p. 284) 
 

Por fim, cabe mencionar como um último tipo de medida sugerido na lista disposta no 

artigo 6º que trata da situação dos artistas. Uma produção cultural de fato diversificada 

requer que seja dada especial atenção aos artistas, desde as condições de trabalho até 

sua remuneração. A alínea (g) considera tal preocupação, no entanto, não fornece pistas 

sobre os meios necessários para respondê-la. Uma opção seria ter lidado com aspectos 

relativos à propriedade intelectual e aos direitos autorais, porém, dificilmente haveria 

consenso sobre tal assunto durante as negociações da Convenção.  

 

O artigo 7° indica as medidas para a promoção das expressões culturais. Elas tratam de 

questões como a criação, produção, difusão e distribuição das expressões culturais dos 

países membros, com atenção especial à situação das mulheres, das minorias e dos 

povos indígenas e com o reconhecimento da contribuição dos artistas e de todas as 

pessoas que participam do processo criativo. Percebe-se que este dispositivo reflete 

perfeitamente as duas dimensões complementares da diversidade cultural, de um lado, a 

sobrevivência e o desenvolvimento da cultura local e, de outro, a abertura a todas as 

culturas e expressões culturais produzidas no mundo.  

 

É curioso observar que não há uma responsabilidade direta do Estado em promover tais 

expressões, com apoio financeiro aos artistas, regulação das mídias ou ainda fomento à 

produção inde endente,  or exem lo.  o texto, as  artes “ rocurarão criar (...) um 

ambiente que encoraje indivíduos e grupos sociais a criar, produzir, difundir, distribuir 

suas próprias expressões culturais (...) [e] ter acesso às diversas expressões culturais 

provenientes do seu território e dos demais  a ses do mundo” (UNESCO, 2005, art. 7.1) 

e “buscarão também recon ecer a im ortante contribuição dos artistas (...) e das 

comunidades culturais” (UNESCO, 2005, art. 7.2). Nota-se, enfim, a pouca força 

vinculativa de tal artigo. 
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De hecho, se hace una descripción general de lo que se piensa realizar 

en el futuro al aplicar la Convención. De ello se deduce, de manera 

implícita, la visión según la cual la mejor manera de garantizar la 

diversidad de las expresiones culturales a largo plazo es promoviendo 

su desarrollo. (...) Se trata de un amplio programa que, para llevarse a 

cabo, requerirá forzosamente mucho convencimiento y grandes 

esfuerzos. El Anteproyecto de convención de los expertos 

independientes imponía, a este respecto, una obligación estricta de 

promover la diversidad de las expresiones culturales. Durante la sesión 

del Comité de Redacción, en diciembre de 2004, en la cual surgieron 

profundas discusiones sobre el Artículo 7.1, un número importante de 

miembros del Comité afirmaron que el texto no debía crear nuevos 

derechos; este punto de vista fue el que prevaleció durante la sesión 

plenaria (BERNIER, 2008, p. 11).  

 

Denominado Medidas para proteção das expressões culturais, o artigo 8º apesar de 

sustentar um título abrangente lida, especificamente, com a proteção das expressões 

culturais em risco de extinção ou em grave ameaça e que requerem algum tipo de 

medida urgente de salvaguarda. O Estado diagnostica estas expressões, identifica em 

qual situação se enquadra, adota medidas em conformidade com as disposições da 

convenção e informa ao Comitê (se assim desejar) quais as medidas a serem tomadas e 

o Comitê poderá fazer recomendações (se julgar necessário). 

 
La obligación que se impone a las Partes, en el Artículo 8.3, de informar 

al Comité Intergubernamental acerca de las medidas adoptadas para 

enfrentarse con una situación de urgencia podría interpretarse como una 

forma de intervención en los asuntos internos de la Parte implicada, 

pero el objetivo definido en el Artículo 8 está muy lejos de esto. (...) 

Hay una cosa que sí es segura: los futuros eventos sobre esta cuestión 

no tardarán mucho en llegar. En efecto, la Conferencia de las Partes, 

durante su 1ª sesión ordinaria, en junio de 2007, pidió al Comité 

Intergubernamental que preparase directivas operacionales, otorgando 

prioridad a los Artículos 7, 8, 11 a 17, y 18 de la Convención, y le 

presentase, en la 2ª sesión ordinaria prevista para junio de 2009, el 

resultado de sus esfuerzos, con miras a su evaluación y aprobación 

(BERNIER, 2008, p. 12). 
 

Cabe ressaltar que a cooperação mútua dos países, identificada em seguida no artigo 17, 

está referida especificamente a este artigo 8º. Ou seja, apenas a proteção das expressões 

ameaçadas de extinção podem se converter em objeto de solução de controvérsias, visto 

que, as demais obrigações contidas na Convenção referem-se a responsabilidades das 

Partes consigo mesmas, não envolvendo os demais Estados.  

 

O artigo 9º, intitulado Intercâmbio de informações e transparência representa um 

mecanismo de supervisão da aplicação da Convenção pelas Partes. Deve funcionar 
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também como uma possibilidade de conhecer as medidas adotadas pelos países que 

podem servir de estímulo ou referência para outros. De certo modo, o artigo 9º auxilia 

na execução do  ar  ra o  rimeiro do arti o 19, no qual as “ artes com rometem-se a 

trocar informações e compartilhar conhecimentos especializados relativos à coleta de 

dados e estatísticas sobre a diversidade das expressões culturais, bem como às melhores 

 r ticas  ara a sua  roteção e  romoção” (UNESCO, 2005, art. 19). Está justamente 

neste artigo a indicação de que os Estados deverão, a cada quatro anos, fornecer 

relatórios à UNESCO sobre as medidas adotadas para proteger e promover a 

diversidade em seu território e no plano internacional. Serão tais relatórios os nossos 

objetos de estudo e análise. 

 

Como visto anteriormente, os princípios não contêm um mandado definitivo, tal como 

as regras. Contudo, como traz Antonios Vlassis (2015), a força da obrigatoriedade das 

regras depende, dentre outros critérios, de sua precisão. Ademais, continua o autor, o 

"dever" a que são obrigados os Estados, decorre seja por regra, por compromisso, ou 

por um conjunto de regras e compromissos para cumprir determinado texto jurídico.  

 
La « précision » signifie que les règles définissent sans ambiguïté la 

conduite qu’elles exi ent ou  roscrivent, laissant  eu de  lace   des 

inter rétations. En e  et, les rè les  euvent varier d’un  rinci e va ue   

des règles précises et hautement élaborées. La « délégation » implique 

que des  arties tierces   l’accord ont reçu autorité  our mettre en œuvre, 

interpréter et appliquer les règles, pour résoudre les différends et 

éventuellement établir de nouvelles règles. Son degré varie de la 

diplomatie à une cour ou une organisation avec répercussion 

domestique   la suite de l’a  lication des sanctions édictées. 

(VLASSIS, 2015, p. 257) 
  

A Convenção, por um lado, caracteriza-se pela previsão de numerosos compromissos: 

implementação de políticas favoráveis à diversidade cultural; promoção dos princípios 

do referido instrumento nos âmbitos nacional e internacional; encorajamento da 

participação ativa da sociedade civil, bem como da cooperação cultural; reforço no 

desenvolvimento de parcerias entre setores públicos e privados, etc. Contudo, cabem 

aos atores implicados, ou seja, às Partes, decidir à luz de suas próprias preferências ou 

contextos nacionais, quais domínios privilegiar. Tal característica particular decorre da 

ausência de obrigatoriedade das regras criadas pela Convenção. 

 
Les  rovisions de la CDEC sont  ourvues d’un e  et normati  restreint, 

d’autant  lus qu’elles n’im osent  as de res onsabilités de la  art des 
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 arties. L’utilisation de termes comme « s’em loie   », « s’e  orce de », 

« encourage », « favorise », « s’attac e   » est révélatrice au sens où ils 

rendent les engagements en question soumis à la bonne volonté des 

 arties.  lutôt que d’avoir les mains liées  ar la CDEC, les 

gouvernements souhaitent sauvegarder une certaine flexibilité 

 ermettant de moduler leurs obli ations en  onction l’évolution des 

circonstances.   cet é ard, m me si les  arties ont l’intention de 

respecter leur engagement, elles se réservent « la faculté | de cesser de 

les respecter au cas où le contexte politique change ». Si les États 

choisissent de mettre en application la CDEC, ils peuvent simplement 

se baser sur elle et ne sont  as obli és de s’  con ormer totalement. 

Ainsi, la seule obli ation que l’on  ourrait mentionner est la remise des 

rapports nationaux   l’UNESCO tous les quatre ans sur les mesures 

prises par les États membres en vue de protéger et promouvoir la 

diversité des ex ressions culturelles. L’article 9 est l’un des rares 

dispositions de la CDEC que nous pouvons qualifier de contraignante 

stricto sensu. Il permet aux Parties de connaître les mesures prises par 

les autres et d’éc an er des in ormations et de l’ex ertise. (VLASSIS, 

2015, p. 267-268) 
  

Destarte, o texto indica os objetivos que seriam desejáveis atingir e prescreve medidas 

que seriam apropriadas de se implementar, contudo, paradoxalmente, sem dar-lhes  

caráter vinculante. Esta fragilidade jurídica da convenção, de certo modo, revela que sua 

influência é substancialmente política. 

 

2.2.2.2.2 Convenção como instrumento político 

Na interpretação de estudiosos da convenção, alguns de seus artigos têm a função 

precípua de ampliar seu campo de atuação. Em especial, tratamos aqui dos artigos 10, 

11 e 13. 

 

O artigo 10 incita às Partes que se proteja e promova a diversidade de expressões 

culturais mediante a aplicação de programas de educação, formação e intercâmbio, que 

propiciem a criatividade e fomentem a capacidades de produção cultural. Segundo 

Barros (2011), uma educação para a diversidade cultural deixaria de ser pensada como 

uma educação para a tolerância, transformando-se numa educação para o 

reconhecimento de nossas diferenças como patrimônio da humanidade e a construção de 

processos de interação entre essas diferenças que constituem nossa diversidade. 

 
Uma educação fundamentada na Diversidade Cultural constituiria um 

projeto de sociedade comprometido com a noção e a prática da 

equidade. Diferentemente da igualdade – garantia de que todos sejam 

tratados como iguais – a ideia de equidade nos remete ao equilíbrio 

entre diferenças e semelhanças de forma a garantir que a isonomia não 
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subtraia o direito de ser diferente.  (...) Educar para a diversidade 

significa, portanto, a construção de processos de interação entre as 

diferenças que constituem a diversidade, de maneira a garantir o direito 

à igualdade e à equidade. Ambos são pré-requisitos para um projeto 

político de sociedades pluralistas. (BARROS, 2011, p. 123-124) 
 

Relativo à participação da sociedade civil, o artigo 11 versa sobre o reconhecimento dos 

Estados Partes do papel da sociedade civil e devem encorajá-la. Conforme afirma 

Vallerand (2014), a convenção é possivelmente um dos poucos tratados multilaterais 

que reconhecem a contribuição da sociedade civil. Na sua visão, tal engajamento é um 

recurso valioso que evita que tal tratado internacional “caia no esquecimento uma ve  

adotado, com as constantes mudanças nos  arlamentos e  overnos”. (VALLERA D, 

2014, p. 109). 

No entanto, tal ineditismo não se sustenta diante da fragilidade do texto dos artigos 

relacionados à sociedade civil. Na análise de Barros (2011), os artigos relacionados à 

participação da sociedade civil não sugerem obrigatoriedade ou compromisso, sendo um 

elemento facultativo aos Estados Partes. Neste sentido, o autor compara artigos 

equivalentes da Declaração Universal para a Diversidade Cultural e conclui que neste 

documento a participação da sociedade civil é indicada de maneira mais incisiva que o 

verificado na Convenção. Este equívoco redacional deve ser superado na prática haja 

vista que Estado e sociedade civil são instâncias complementares do processo de 

proteção e promoção da diversidade. 

 
Sem a Sociedade Civil, o Estado não perde apenas um colaborador na 

defesa da Diversidade Cultural, perde o espaço onde ela adquire um 

sentido político e não apenas antropológico. Por outro lado, sem o 

Estado, a defesa da diversidade não se institucionaliza e resume-se a um 

calendário de festividades, um rol de particularidades ou a um código de 

tolerâncias. (BARROS, 2011, 122) 
 

Especificamente sobre esta convenção, é notório o envolvimento e a participação da 

sociedade em todo seu processo, desde a criação das redes e coalizões, passando pela 

presença marcante durante as sessões das reuniões intergovernamentais de peritos, que 

contavam com uma média de 20 organizações não governamentais. Nos discursos de 

representantes dessas instituições, verificamos como deve ser assumida pela sociedade 

civil a função de traduzir e implementar os preceitos da convenção. Vejamos a 
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declaração de François de Bernad, presidente do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Mundialização (GERM). 

 
De  ato, mesmo a sociedade civil não sendo “ arte” na Convenção (num 

plano estritamente jurídico), ela deve dar substância à sua 

implementação, à sua tradução no terreno instável das políticas 

culturais, educativas e sociais. A sociedade civil deve praticar: a) uma 

“auto-im licação”  e b) uma im licação das  artes o iciais sobre todos 

os temas que justificam um recurso à Convenção. A sociedade civil 

também deve suscitar a criação de ferramentas (de informação, de 

explicação, de utilização) da Convenção, bem como sua difusão por 

todos os meios. Ela deve contribuir para a criação de módulos de ensino 

e de formação nessa matéria. Ela deve, finalmente, contribuir para a 

“criação de sentidos” a  avor desta convenção, que muitas vezes parece 

ser justificada ou injustificadamente, mais um dos milhares gestos 

burocráticos desprovidos de efetividade (BERNARD, 2008, p. 46). 
 

A integração da cultura no desenvolvimento sustentável, tema do artigo 13, retoma o 

caráter transversal da cultura, indicando que esta deve integrar as políticas de 

desenvolvimento em todos os níveis. Não há, entretanto, como na maioria deste 

capítulo, uma cobrança ou obrigatoriedade muito latente. Seu tom é mais declaratório. 

Apesar de ter sido proposto pela França, este artigo está em total sintonia com o 

trabalho desenvolvido pela UNESCO, desde a década de 1970, com a realização de 

conferências intergovernamentais para debater aspectos institucionais, administrativos e 

econômicos das políticas culturais, com a declaração da Década Mundial do 

Desenvolvimento Cultural (1988-1997), com a nomeação da Comissão Mundial sobre 

Cultura e Desenvolvimento, entre outras ações. 

 

O artigo 13 assim como os demais que destacaremos a seguir relativos à cooperação e 

ao tratamento preferencial direcionado aos países em desenvolvimento resultaram, 

sobremaneira, da negociação dos diferentes atores levando em consideração as 

assimetrias de forças e poderes. Em outros termos, uma pauta exclusiva relativa ao 

binômio comércio e cultura não atendia a um numeroso grupo de países que aderiram ao 

processo no sentido de garantir efetiva aprovação. Contudo, se a força política dos 

países em desenvolvimento não era capaz de alterar o objetivo central da Convenção, 

ela foi capaz de ampliar seu campo de atuação mediante a redação de outros artigos.  

 

D’un côté, les  ouvernements canadien et  rançais ont marqué de leur 

empreinte le contenu de la CDEC qui reconnaît la nature spécifique des 

biens et services culturels et l’im ortance des  olitiques culturelles. De 

l’autre côté, issu des né ociations internationales, le texte demeure le 
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fruit des concessions sur des questions controversées. A la suite des 

objections d’un  rou e d’États dé avorables   un instrument 

contrai nant, le texte s’est e  ectivement né ocié sur la base d’un 

consensus délibérément ambigu, censé être signe de négociations 

équitables, et qui assurera une adhésion massive à la CDEC. Par 

conséquent, l’institutionnalisation restera le résultat d’une né ociation 

internationale entre des acteurs dotés de ressources inégales, une 

ex ressions cristallisée autant  ar un ra  ort de  orce qu’un com romis 

stratégique entre les participants, ce qui illustre pour nous sa nature 

fondamentalement politique. (VLASSIS, 2015, p. 256) 
 

Uma sequência de disposições acerca da cooperação internacional que se espera com 

esta convenção encontra-se nos artigos 12, 14, 16, 17 e 18. 

 

O artigo 12, relativo à promoção da cooperação internacional, prioriza a cooperação 

relacionada às expressões ameaçadas de extinção, objeto dos artigos 8º e 17. Ele 

convida aos países membros a fortalecer sua cooperação bilateral, regional e 

internacional com vias a facilitar a promoção da diversidade cultural. Uma lista de 

objetivos é apresentada, fomentando intercâmbios culturais profissionais e 

internacionais, compartilhamento de práticas de gestão, parcerias com a sociedade civil, 

organizações não governamentais e setor privado, utilização das novas tecnologias e 

acordos de coprodução e de codistribuição. 

 

A cooperação multilateral em setores como comércio e investimentos são muito mais 

frequentes e conhecidas do que na área das políticas culturais, tendo estas um histórico 

muito mais doméstico do que internacional. Algumas organizações internacionais e 

regionais já trabalham neste sentido, tais como, a própria UNESCO, a Rede 

Internacional de Políticas Culturais, o Conselho da Europa, Convênio Andrés Bello. A 

colaboração a estas redes, bem como o desenvolvimento de uma cooperação na área das 

políticas culturais, são desafios que se colocam aos Estados Partes.  

 
La política cultural internacional, cumplimentada por las organizaciones 

intergubernamentales con funciones en materia de cooperación cultural, 

no sólo lleva a cabo a través de la aprobación y ejecución de planes y 

programas de cooperación específicos en las distintas áreas de 

competencia de cada una de ellas, sino también, en foros internacionales 

especializados, por medio del ejercicio de funciones normativas, que 

han permitido el desarrollo de una nueva rama de la legislación 

internacional vinculada a la diversidad de situaciones, relaciones e 

intereses, a semejanza de la legislación cultural nacional de los países 

(HARVEY, 1991, p. 41). 
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O artigo 14, de cooperação para o desenvolvimento, antecede a temática sobre o 

tratamento preferencial dado aos países em desenvolvimento. 

 
El Artículo 14 facilitará a las Partes una lista de medios que puedan 

adoptar a fin de propiciar el surgimiento de un sector cultural dinámico 

en los países en desarrollo. Estos medios se dividen en cuatro 

categorías: 1) el fortalecimiento de las industrias culturales de los países 

en desarrollo; 2) la creación de capacidades; 3) la transferencia de 

técnicas y conocimientos prácticos; 4) el apoyo financiero. Para cada 

categoría, se proponen diversos tipos de medidas, en especial, la 

creación del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. La lista se 

caracteriza por su enfoque pragmático del desarrollo cultural, 

traduciendo así fielmente la orientación sobre la cual se apoya el 

principio de cooperación y solidaridad internacional. Sirve de guía para 

las Partes y contribuye a delimitar los tipos de medidas a adoptar en 

virtud de los Artículos 15 (Modalidades de colaboración), 16 (Trato 

preferente a los países en desarrollo) y 18 (Fondo Internacional para la 

Diversidad Cultural), esto es, los tres mecanismos descritos en el 

Artículo 14 (BERNIER, 2008, p. 17). 
 

Sobre a alínea (a), a respeito do fortalecimento das indústrias culturais em países em 

desenvolvimento, segundo documento da UNESCO, muitos Estados salientaram que 

este não deveria se destinar, exclusivamente, à indústria cultural, mas a todas as áreas da 

criatividade. Cabe, porém, identificar a validade dessa alínea, exclusiva às indústrias 

culturais, visto que não há na convenção outro artigo que verse mais detidamente sobre 

este campo. 

 
(a) o fortalecimento das indústrias culturais em países em 

desenvolvimento: 
(i) criando e fortalecendo as capacidades de produção e distribuição 

culturais nos países em desenvolvimento; 
(ii) facilitando um maior acesso de suas atividades, bens e serviços 

culturais ao mercado global e aos circuitos internacionais de 

distribuição; 
(iii) permitindo a emergência de mercados regionais e locais viáveis; 
(iv) adotando, sempre que possível, medidas apropriadas nos países 

desenvolvidos com vistas a facilitar o acesso ao seu território das 

atividades, bens e serviços culturais dos países em desenvolvimento; 
(v) apoiando o trabalho criativo e facilitando, na medida do possível, a 

mobilidade dos artistas dos países em desenvolvimento; 
(vi) encorajando uma apropriada colaboração entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, em particular nas áreas da música 

e do cinema (UNESCO, 2005, art. 14, § único, (a)). 
  

No artigo 15, sob o título Modalidades de cooperação, as “ artes incentivarão o 

desenvolvimento de parcerias entre o setor público, o setor privado e organizações com 

fins não lucrativos, e também no interior dos mesmos, a fim de cooperar com os países 
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em desenvolvimento” (UNESCO, 2005, art. 15). Não existe, porém, uma definição de 

quais sejam as modalidades, tampouco como as propostas parcerias público-privadas, 

por exemplo, cooperarão com os países foco da convenção. 

 

O texto do artigo 16, analisado isoladamente, não traz quais sejam as medidas que 

viabilizarão a criação e o desenvolvimento de mercados culturais locais ou ainda a 

formação de artistas e profissionais da cultura nos países em desenvolvimento. O 

potencial de aplicação do tratamento preferencial está, portanto, nos acordos bilaterais, 

bem como no desenvolvimento de políticas culturais nacionais. No entanto, pode-se 

indicar que a afirmação contida neste artigo traz uma legitimidade ao tratamento 

preferencial em relação a outras normas multilaterais relativas ao comércio. O 

complicador é que se os países que firmaram esses acordos bilaterais de comércio forem 

signatários da OMC, eles estarão mesmo assim infringindo a cláusula da Nação Mais 

Favorecida. Bernier, entretanto, traz uma perspectiva positiva desta aplicação: 

 
En el caso de los bienes y servicios culturales, hay diversas opciones 

posibles, pero habrá que considerarlas a la luz de los derechos y 

obligaciones de las Partes en otros acuerdos internacionales, en especial 

en acuerdos comerciales. Desde este punto de vista, los negociadores 

del Artículo 16 se mostraron más bien circunspectos, dado que 

utilizaron las palabras por conducto de los marcos institucionales y 

jurídicos adecuados para calificar el compromiso de otorgar un trato 

preferente, aunque éste no sea inhabitual en el contexto de la OMC. Las 

posibilidades existen y, desde el punto de vista cultural, podrían dar 

resultados interesantes. El interés y el potencial del Artículo 16 fueron 

considerados como lo suficientemente importantes para que el Comité 

Intergubernamental (BERNIER, 2008, p. 18). 
 

O artigo 17 refere-se especificamente à cooperação mútua para as expressões culturais 

ameaçadas. Cabe notar que não há qualquer orientação sobre as medidas que deverão 

ser tomadas para resolver estas situações de grave ameaça, indica-se, simplesmente, que 

as Partes deverão cooperar e prestar assistência mútua, com atenção especial aos países 

em desenvolvimento. Deve-se ler este artigo à luz do princípio da solidariedade e 

coo eração internacionais (arti o  .4), no qual  ermite a todos os  a ses “criarem e 

fortalecerem os meios necessários a sua expressão cultural – incluindo as indústrias 

culturais, sejam elas nascentes ou estabelecidas – nos planos local, nacional e 

internacional” (UNESCO, 2005, p. artigo 2.4). 

 



164 

 

O Fundo Internacional para a Diversidade Cultural é tema do artigo 18. Sua criação  

resultou da demanda dos países em desenvolvimento que não desejavam que a futura 

Convenção se reduzisse a um instrumento normativo destinado a servir aos países 

desenvolvidos (VLASSIS, 2015).  

 
Le Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) constitue le 

principal instrument en vue de renforcer de manière concrète et pratique 

l’essor des industries culturelles des pays en développement et la 

coopération dans ce domaine. Il s’a it d’un mo en institutionnel 

essentiel, au sens où les pays en développement sont pourvus de 

politiques culturelles moins élaborées et dont la mise en application et 

l’o érationnalité demeurent dé icientes  autes de volonté  olitique, 

d’ex ertise et de mo ens  inanciers. (VLASSIS, 2015, p. 270, grifo 

nosso) 
 

Esta não é a primeira convenção da UNESCO que prevê a instituição de um Fundo de 

financiamento, outras podem ser citadas como a Convenção para a Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003, e a Convenção para a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural, de 1972. Inclusive o artigo 18 é bastante similar, 

respectivamente, aos artigos 25 e 15 dessas convenções. A principal diferença esta no 

parágrafo 7º da Convenção sobre a Diversidade Cultural. Este parágrafo indica que as 

 artes “ arão es orços  ara  restar contribuiç es volunt rias”. Ao contr rio, nos tratados 

citados a contribuição é obrigatória, como pode ser lido no artigo 26 da convenção do 

patrimônio imaterial:  

 
Os Estados Partes na presente Convenção se obrigam a depositar no 

Fundo, no mínimo a cada dois anos, uma contribuição cuja quantia, 

calculada a partir de uma porcentagem uniforme aplicável a todos os 

Estados, será determinada pela Assembleia Geral. Esta decisão da 

Assembleia Geral será tomada por maioria dos Estados Partes presentes 

e votantes. (...) A contribuição de um Estado Parte não poderá, em 

nenhum caso, exceder 1% da contribuição desse Estado ao Orçamento 

Ordinário da UNESCO (UNESCO, 2003, art. 26). 
 

O Fundo é constituído a partir de contribuições voluntárias, recursos financeiros que a 

Conferência Geral da UNESCO destine para tal fim, contribuições, doações ou legados 

feitos por outros Estados, organismos e programas do sistema das Nações Unidas, 

organizações regionais ou internacionais, entidades públicas ou privadas e pessoas 

físicas, como também dos juros sobre os recursos do Fundo. Os recursos são geridos 

pelo Comitê Intergovernamental. 
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O FIDC já contemplou, desde 2010, 78 projetos em 48 países em 

desenvolvimento, num investimento total de cerca de US$ 5,3 milhões. 

Os projetos cobrem um amplo leque de atividades, desde o 

desenvolvimento e a implementação de políticas culturais (22% dos 

projetos financiados), até o fortalecimento das capacidades dos 

empreendedores culturais (50% dos projetos), passando pelo 

desenvolvimento de indústrias criativas, o mapeamento e a criação de 

novos modelos econômicos para as indústrias culturais (28%). Porém, 

como as contribuições a esse Fundo são voluntárias, a cada ano os 

recursos se tornam mais escassos, o que reduz a quantidade de projetos 

beneficiados. A 30 de junho de 2014, o montante total disponível no 

FIDC era de US$ 1.086.323 milhão, dos quais apenas US$ 624.296 mil 

disponíveis para o financiamento de projetos. (DUPIN, 2015, p. 27-28) 
 

O artigo 19, que traz considerações a respeito do intercâmbio, análise e difusão de 

informação, encerra o parágrafo Direitos e Obrigação das Partes. O acompanhamento e 

o intercâmbio de informações serão realizados através da estrutura e dos bancos de 

dados já existentes na UNESCO, em particular o Instituto de Estatísticas da UNESCO.  

 

Com exceção do primeiro parágrafo deste artigo que obriga às Partes a trocar 

informações e compartilhar conhecimentos especializados relativos à coleta de dados e 

estatísticas sobre a diversidade das expressões culturais, bem como sobre as melhores 

práticas para a sua proteção e promoção, as demais disposições versam sobre obrigações 

a serem assumidas pela UNESCO. Nelas pode-se ler que o ór ão “ acilitar ,  raças aos 

mecanismos existentes no seu Secretariado, a coleta, análise e difusão de todas as 

informações, estatísticas e melhores práticas sobre a matéria; (...) estabelecerá e 

atualizará um banco de dados sobre os diversos setores e organismos governamentais, 

privadas e de fins não lucrativos e; (...) dará atenção especial à capacitação e ao 

fortalecimento das competências das Partes que requisitarem assistência [sobre a coleta 

de dados]” (UNESCO, 2005, art. 19, § 2º, 3º e 4º). 

 

Dos dois artigos que compõem o capítulo referente à Relação com outros instrumentos, 

com certeza o artigo 20 é o principal deles. Alvo de grandes debates durante as reuniões 

intergovernamentais, este artigo não é consensual desde o primeiro anteprojeto, 

apresentado pelos peritos independentes, no qual era o único artigo que possuía duas 

opções de redação. Ao final, a redação aprovada do referido artigo afirma, em seu 

 ar  ra o  rimeiro, que “as  artes recon ecem que deverão cum rir de boa-fé suas 

obrigações perante a presente Convenção e todos os demais tratados dos quais sejam 

 arte”. Em consequ ncia, sem subordinar esta convenção aos demais tratados, as  artes 
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“ omentarão o a oio mútuo entre esta Convenção e os outros tratados dos quais são 

 arte” e levarão em conta as dis osiç es da Convenção quando “inter retarem e 

aplicarem os outros tratados dos quais são parte ou ao assumirem novas obrigações 

internacionais” (UNESCO, 2005, art. 20.1). O segundo parágrafo continua, entretanto, 

com o se uinte  receito: “ ada na  resente Convenção ser  inter retado como 

modificando os direitos e obrigações das Partes decorrentes de outros tratados dos quais 

sejam  arte” (UNESCO, 2005, art. 20.2). 

 
Para los que veían la Convención como un intento disimulado de 

sustraer la cultura de la OMC, era preciso indicar claramente que en 

ninguna circunstancia prevalecería sobre acuerdos comerciales. Sin 

embargo, para la gran mayoría de la gente, las preocupaciones 

culturales debían figurar entre otras preocupaciones legítimas. Por ello 

hubo que afirmar la no subordinación de la Convención a los demás 

acuerdos internacionales. Estas dos visiones, aparentemente 

contradictorias, lograron ser incluidas en el texto adoptado finalmente. 

(...) En términos bastante precisos, queda claro que el primero aspira a 

establecer los elementos contextuales pertinentes para la interpretación 

del segundo. Sin entrar en detalles de las negociaciones que condujeron 

a la adopción del Artículo 20, resulta fácil observar que el 2º párrafo es, 

en el fondo, una respuesta a las preocupaciones comerciales de la 

minoría y que, por su parte, el 1er párrafo refleja las preocupaciones 

culturales de la mayoría (BERNIER, 2008, p. 22).  
 

A redação final do artigo 20 gera um impasse entre as disposições da convenção e os 

demais tratados internacionais, sobretudo, aqueles que mais interessam, no âmbito da 

OMC. Na realidade, os dispositivos da Convenção vis-à-vis o regime da OMC não 

constitui um todo coerente, sendo, outrossim, formado por níveis sobrepostos e 

hierárquicos. Destarte, o suposto empate de posições entre instrumentos pode ser 

considerado, na prática, como um triunfo da OMC, já que a Convenção dispõe de um 

artigo débil neste sentido, além de não prever uma estrutura institucional compatível 

com a existente na Organização do Comércio, que conta com um mecanismo de solução 

de controvérsias árduo, obrigatório a todos os membros do organismo, e que torna 

efetivo o cumprimento de suas normas por meio de suspensões de concessões 

comerciais. Isso significa que, caso haja alguma prática desenvolvida por um país na 

aplicação da convenção que seja interpretada como discordante na OMC, muito 

provavelmente este Estado privilegiará atender às obrigações desta última Organização 

e não da Convenção. 

 
Los ministros de cultura se han visto urgidos a desarrollar instrumentos 

normativos en la UNESCO con el objeto de generar un contrapeso al 
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sistema multilateral comercial. Sin lugar a dudas, esta reacción debiera 

ayudar a los ministros de economía a reconsiderar sus posiciones. Una 

fórmula razonable y legítima para administrar a escala global las 

relaciones entre cultura y comercio es desarrollar una mediación 

internacional, completa y horizontal, entre ministros de economía y 

cultura. Esta mediación debiera tener en cuenta, en pie de igualdad, las 

normas de una y otra institución; y buscar fórmulas de compromiso 

tanto en términos sustantivos como institucionales. En este punto, es 

obvio que la creación de órganos y mecanismos interinstitucionales 

sería un paso positivo para mejorar las sinergias entre estos diferentes 

regímenes (ZAPATERO, 2007, p. 57). 
 

A contribuição de ministros de pastas não econômicas, segundo ainda Zapatero, está 

cada vez mais se estendendo no que se refere à necessidade de racionalizar o 

comportamento das instituições econômicas internacionais e de equilibrar o peso que 

tem no direito internacional os valores sociais que promovem as políticas exteriores 

econômicas. Mostra disso é o artigo 21 da Convenção, referente à Consulta e 

coordenação internacional. Esta disposição expressa uma posição que raramente é 

levada em consideração em instituições e fóruns econômicos internacionais. Nela lê-se 

o se uinte: “As  artes com rometem-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 

 rinc  ios” (UNESCO, 2005, art. 21).  

 

A partir daí podemos retirar um aspecto que revela a importância do artigo 21. Para que 

a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais se 

torne um quadro de referência para a intervenção dos Estados Partes no e obtenha um 

status internacional comparável a outros instrumentos, ela deve ser utilizada e 

(re)afirmada em outros foros, fazendo valer o direito soberano dos Estados em 

implementar suas políticas culturais. Ou seja, os principais objetivos da Convenção — 

afirmação da soberania dos Estados em executar suas políticas culturais; o acesso e 

distribuição dos bens e serviços culturais de maneira equitativa; o fortalecimento da 

cooperação e solidariedade internacionais, dentre outros — dependem também da 

relevância que este instrumento obtenha na esfera de negociação internacional, para que 

o tal não se transforme num documento apenas de caráter declaratório. 

 

No entanto, o texto do artigo 21 não identifica os meios através dos quais os países 

devem realizar a consulta. Tampouco deixa claro qual o papel das Partes isoladas e qual 
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o papel do Comitê Intergovernamental que, segundo o artigo 26, parágrafo 6, alínea (e), 

deve “estabelecer os  rocedimentos e outros mecanismos de consulta que visem à 

promoção dos objetivos e princípios da presente Convenção em outros foros 

internacionais” (UNESCO,    5, art.  3. .e). A ex ressão “ oros internacionais” 

tampouco foi definida, deixando margem para interpretações variadas, podendo incluir 

tanto os organismos multilaterais de regulação internacional, como agências regionais, 

acordos bilaterais, além de todas as redes, conselhos, convênios ou organizações que 

tenham mais de um país envolvido. 

 

Tais dúvidas relativas ao texto do artigo 21 podem ser sanadas se a cláusula entrar na 

pauta do Comitê Intergovernamental, pois este, ao criar diretrizes operativas relativas à 

sua aplicação, indicaria uma lista dos foros internacionais e dos assuntos mais 

pertinentes para fazer a consulta, bem como indicaria a forma como ela seria feita 

(KAUARK, 2011). 

 
En efecto, en el texto adoptado finalmente, se confía al Comité 

Inter ubernamental el mandato de “establecer  rocedimientos   otros 

mecanismos de consulta para promover los objetivos y principios de la 

 resente Convención en otros  oros internacionales”. Resulta di  cil 

prever, de momento, cuándo y cómo se instaurarán estos 

procedimientos y mecanismos. El Artículo 21 ni siquiera figura entre 

las disposiciones de la Convención consideradas como prioritarias por 

la Conferencia de las Partes en lo que se refiere al programa de trabajo 

del Comité Intergubernamental (BERNIER, 2008, p. 24). 
 

Outra dificuldade detectada na aplicação deste artigo é a pouca compreensão quanto à 

relação da convenção com outros instrumentos internacionais, visando garantir a 

c amada com lementaridade e não subordinação,  aja vista a ideia de “cultura” não se 

encaixar com facilidade nas categorias tradicionais de negociação internacional.  

 
La cultura es el cemento que asocia a las personas. Es, sin duda, algo 

m s que el objeto (“mercanc a”) o actividad (“servicio”) que enca sula 

una particular expresión cultural. Esta relativa obviedad, sin embargo, 

no encuentra acomodo en las reglas de la economía internacional. El 

comercio internacional de productos y servicios culturales bien puede 

ser eficiente en términos monetarios, e ineficiente en términos sociales. 

En este sentido, la liberalización puede derivar en ineficiencia social. En 

la actualidad, la legislación internacional es un proceso de racionalidad 

restringida que gira en torno a las ideas económicas del libre comercio, 

la ventaja comparativa de los países y la especialización. Como 

resultado, las condiciones legales de liberalización del comercio de 

bienes y servicios culturales amplifican las ventajas competitivas de las 

industrias de los países desarrollados, facilitando fenómenos de 
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asimilación cultural en las sociedades de recepción. Frente al ciudadano 

del mundo inmerso en una auténtica cultura floral, se erige el ciudadano 

asimilado a una cultura unilateral de base eminentemente corporativa 

(ZAPATERO, 2007, p.30-31). 
 

Tendo visto os aspectos conceituais, os direitos e as obrigações da convenção, resta 

observar os mecanismos e procedimentos institucionais que garantem a aplicabilidade 

deste instrumento. Para tanto, serão descritos os capítulos 6º e 7º a respeito dos órgãos 

da convenção e das disposições finais e, por fim, seu único anexo, que versa sobre 

procedimentos relativos à conciliação. 

 

O artigo 22 versa sobre a Conferência das Partes. Órgão supremo da convenção, 

constituída em plenária, que se reúne a cada dois anos, está entre suas funções eleger os 

membros que irão compor o Comitê Intergovernamental, bem como examinar os 

relatórios e aprovar as diretrizes preparadas pelo comitê relativas à implementação da 

convenção. O Comitê Intergovernamental, objeto do artigo 23, é composto por 

representantes de 24 Estados Partes da Convenção (haja vista o número de países 

membros da convenção é superior a 50) para um mandato de quatro anos. Entre as 

responsabilidades do Comitê estão, além das funções já indicadas, promover os 

objetivos da convenção, incentivando e monitorando a sua aplicação e elaborar 

recomendações para a Conferência das Partes, especialmente sobre situações relativas 

ao artigo 8º de expressões culturais em risco de extinção ou com necessidade urgente de 

salvaguarda. 

 

Nas disposições finais dez artigos referem-se à entrada em vigor da convenção e aos 

procedimentos internos. Desses, o que vale a pena destacar é o artigo 25 que versa sobre 

a Solução de Controvérsias. Ressalta-se na versão final a retirada de parágrafos sobre os 

procedimentos de solução de conflito envolvendo um tribunal de arbitragem e a Corte 

Internacional de Justiça. No anteprojeto tinha-se a seguinte sequencia para resolução de 

controvérsias: Primeiro, as Partes podem tentar resolver a pendência por negociações. 

Caso não haja acordo, pode-se recorrer conjunto aos bons ofícios ou à medição de uma 

terceira parte. Caso não se recorra à terceira parte ou não se chegue a uma solução, as 

Partes podem escolher as seguintes opções: ou se segue o disposto no anexo 3, que 

prevê o estabelecimento de um Tribunal de Arbitragem, porém somente se ambas as 

Partes em litígio concordarem neste estabelecimento; ou então se submete a 

controvérsia, por solicitação conjunta, à Corte Internacional de Justiça de Haia. Caso 
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um ou ambas as Partes interessadas não aceitem nenhum dos procedimentos de 

conciliação anterior, submete-se a controvérsia à Comissão de Conciliação prevista no 

anexo 4, cujos resultados deverão ser “examinados” de boa  é  elas  artes.  

 

Dessas possibilidades, apenas é mantida a Comissão de Conciliação, tema do único 

anexo da convenção, composta por cinco membros, sendo dois deles indicadas por cada 

uma das Partes envolvidas, que tomarão as decisões pela maioria. Não há, no entanto, 

nenhuma obrigação das Partes seguirem a proposta formulada pela Comissão de 

Conciliação, e caso elas não sigam, restará uma controvérsia sem solução. O parágrafo 

4º afirma somente que cada Parte declarará no momento de sua ratificação se reconhece 

ou não o procedimento de conciliação, podendo, inclusive, retirar esta declaração a 

qualquer tempo. 

 
Conforme o Informe Preliminar do Diretor Geral da UNESCO, não há a 

previsão de qualquer mecanismo de sanção no anteprojeto, o que coloca 

algumas questões. Em primeiro lugar há que se notar que a ausência de 

sanç es torna a convenção “menor”  rente outros instrumentos 

internacionais, notadamente aqueles que vigoram no âmbito da OMC, 

como TRIPS ou GATS, podendo torná-la “letra morta”. Isto si ni ica 

que se um país tiver que escolher entre seguir a convenção ou seguir 

outro Tratado ou Convenção Internacional que preveja sanções e que se 

choque com a primeira, dificilmente a escola deixara de recair sobre 

esta última. Analisando mais detidamente o mecanismo proposto no 

Anteprojeto, percebe-se que a falta de qualquer sanção pode levar a um 

impasse (BRASIL, 2004, p. 9). 
 

Este impasse leva ao questionamento sobre a necessidade desse mecanismo de solução 

de controvérsias, haja vista a possibilidade de elas estarem relacionadas ao âmbito 

comercial é muito grande e, neste caso, não haveria uma solução. Esta é a primeira 

convenção da organização que prevê tal procedimento.  

 

Finalmente, os artigos 27 ao 29, dizem respeito, em seu conjunto, aos procedimentos de 

ratificação e entrada em vigor da convenção. Para ratificar este acordo um país (ou uma 

organização regional de integração econômica) deve depositar na UNESCO um 

documento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. Ao aderir à Convenção cada 

Parte designará um Ponto Focal, referido no artigo 9º. Três meses após o 30º depósito 

do instrumento de ratificação a Convenção entrará em vigor.  
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Dos artigos 30 a 35 interessa apenas registrar o de número 33, que informa sobre as 

emendas que qualquer Parte pode propor ao texto da Convenção, garantindo um caráter 

aberto e dinâmico do referido instrumento. Com esta prerrogativa, se permite certa 

flexibilidade, indispensável ao contínuo desenvolvimento de medidas e políticas 

relativas à proteção e promoção da diversidade cultural diante de novos desafios, sem 

deixar a Convenção perder sua força normativa.  

 

Acompanhando esse fenômeno inerente aos textos jurídicos, que é sua abertura ao 

tempo, faz-se mister verificar também o conjunto de diretrizes operacionais indicadas 

pelo Comitê Intergovernamental e aprovadas pela Conferência das Partes. Até 2016, a 

Convenção contava com 14 diretrizes, sendo 12 voltadas ao aprofundamento de seus 13 

artigos do texto e duas diretrizes de caráter mais político-administrativo. Sua função é 

detalhar os artigos da Convenção, visando fugir de seu caráter genérico e facilitar sua 

compreensão, bem como complexificar o campo de atuação do instrumento. Haja vista a 

importância precípua dessa construção para a implementação da Convenção, seu 

detalhamento será apresentado no capítulo seguinte. 

 

Sendo assim, o que percebemos nesta análise do texto em sua dimensão política é que, 

no plano internacional, a validação dos direitos e obrigações dispostos na Convenção 

que decorrerá do potencial em catalisar os temas relacionados à cultura na agenda 

internacional, da ampliação da sua ratificação por muitos Estados, do seu 

reconhecimento em outros foros internacional e de sua contribuição nas estratégias de 

cooperação internacional. 

 
Por que falamos em diversidade cultural? Porque ela é muito difícil de 

ser assegurada. Por que ela é muito difícil de ser assegurada? Porque há 

relações de poder entre culturas, entre representações, entre elementos 

culturais diferentes. Desvelar a diversidade cultural naquilo que me 

parece que é central nela, que são as relações de poder e de exclusão, 

representa uma explicitação que distinguiria esta visão de outras 

concepções de diversidade cultural, que veem simplesmente a questão 

da diversidade cultural como um mercado onde deve haver lugar para 

todos, ao gosto da teoria pluralista, sem que se considere os 

fundamentos da exclusão que, em última análise, erigiu a diversidade 

cultural em demanda pública por direitos. (DAGNINO, 2014, p. 97-98) 
 

Essas tensões que apareceram no plano multilateral serão também refletidas no plano 

interno, o qual, exploraremos a seguir ao tratarmos da implementação da Convenção em 

dois países, quais sejam, o Brasil e a França.  
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3. POLÍTICAS PARA DIVERSIDADE CULTURAL NA FRANÇA E NO BRASIL 

 

A Convenção sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais foi 

um marco na história recente da UNESCO por diversas razões. Como visto no capítulo 

anterior, o instrumento destaca-se por ter incorporado um debate iniciado no âmbito dos 

acordos comerciais; ter chamado a atenção dos Estados Unidos que volta a UNESCO 

após 20 anos; pela celeridade na elaboração, negociação e aprovação e; por ter instigado 

a comunidade internacional a discutir novamente políticas culturais 

 

O texto reafirma o direito soberano dos Estados de conservar, adotar e implementar 

políticas para a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais em seu 

território, mediante a construção de um ambiente propício à criação, produção, difusão, 

distribuição e acesso às expressões culturais nacionais. Em adição, a Convenção 

também incentiva o acesso aos mercados nacionais de produtos culturais produzidos no 

exterior, bem como estimula o aparecimento de um mercado cultural global menos 

oligopolizado e mais equitativo, regulado e diverso. 

 

Nesse documento a diversidade cultural aparece como uma característica essencial da 

humanidade, que manifesta a originalidade e a pluralidade das identidades e das 

expressões culturais, e que se fortalece da interação entre culturas. Segundo seu 

preâmbulo, afirma-se que a diversidade deve florescer em um ambiente de democracia, 

justiça social, tolerância e mútuo respeito entre povos e culturas, e ainda que os 

processos de globalização, apesar de proporcionarem a interação entre culturas, 

constituem um desafio para a diversidade cultural devido aos riscos de desequilíbrios 

entre países ricos e pobres.  

 

A questão da diversidade cultural tem um aspecto duplo. Em primeiro 

lugar, ela retoma, em outros termos, o tema dos vínculos entre cultura e 

identidade, já levantado desde a Conferência do México, mas que será 

abordado agora no contexto de uma globalização mais acelerada e de 

um mundo mais interdependente. Além disso, a diversidade cultural 

reflete também uma crescente preocupação com a necessidade de 

proteger as produções e os mercados nacionais de bens e serviços 

culturais, ameaçados pelas assimetrias do comércio internacional, 

especialmente na área do audiovisual, dominado, na esfera mundial, 

pela indústria cinematográfica e televisiva norte-americana. (LIMA, 

2014, p. 31) 
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A Convenção é vista como um instrumento que compreende que o contexto cultural 

contemporâneo é outro, complexo, dinâmico e conectado, que incorpora a dimensão do 

desenvolvimento e indica que precisamos avançar, nacional e internacionalmente, na 

implementação de políticas que prezem pela diversidade, pelo acesso equitativo e pelos 

direitos culturais. Visando compreender quais as políticas culturais voltadas para a 

diversidade são pensadas e executadas pelos governos é crucial pesquisar sobre a 

aplicação deste documento internacional após ratificado.  

 

No presente capítulo nos interessa introduzir o tema das políticas culturais a partir de 

duas perspectivas analíticas, quais sejam, como positivação de direitos e como esfera de 

políticas públicas. Aproximando-nos dos países focados neste estudo, traremos um 

panorama da conformação de suas políticas culturais, nos levando, por conseguinte, ao 

esforço de compreensão geopolítica da Convenção sobre diversidade cultural para cada 

um deles. Enfim, de modo a convergir novamente ao cerne da discussão acerca das 

políticas culturais, nos deteremos ao agendamento mais recente realizado pela própria 

UNESCO a partir da publicação Repensar as Políticas Culturais que aponta os 

domínios a serem examinados no exercício reflexivo sobre a aplicação da Convenção. 

 

 

3.1 Políticas culturais e geopolítica da diversidade cultural 

 

3.1.1 Conformação das políticas culturais 

3.1.1.1 Dos direitos às políticas públicas 

Estudar política cultural sempre nos leva a um caminho histórico da ação ou inação de 

instituições no campo cultural, sejam elas governamentais ou não governamentais, 

nacionais ou multilaterais, como traz a própria definição da UNESCO: 

 
D'entendre par « politique culturelle » un ensemble de pratiques 

sociales, conscientes et délibérées, d'interventions ou de non-

interventions ayant pour objet de satisfaire certains besoins culturels par 

l'emploi optimal de toutes les ressources matérielles et humaines dont 

une société donnée dispose au moment considéré. (UNESCO, 1969, p. 

8) 
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Destarte, a política cultural é reconhecida como um conjunto de ações realizadas para 

satisfação ou superação de necessidades culturais da população. Ou seja, sua finalidade 

última seria suprir tais necessidades. 

 

Contem oraneamente  alar de “necessidades culturais”  ode soar assistencialista, 

porém, esta expressão também rememora um interessante conceito de política cultural 

elaborado pelo economista e ministro da cultura do Brasil entre 1986 e 1988, Celso 

 urtado.  a visão deste intelectual ( URTADO,   1 ,  .  3), “a  ol tica cultural não é 

senão um desdobramento e um a ro undamento da  ol tica social” que,  or sua ve , 

num sentido am lo, “visa a corrigir as insuficiências do sistema econômico no que 

respeita ao atendimento das necessidades do indivíduo e da coletividade, consideradas 

como  undamentais”. Essas necessidades são resumidas  or  urtado em tr s cate orias, 

a saber: necessidades para a sobrevivência; necessidades instintivas e; necessidades 

superiores ou especificamente humanas. 

 

Necessidades cuja satisfação é essencial para a sobrevivência: a 

alimentação, a vestimenta, a habitação, a proteção à vida; outras 

necessidades de raízes também quase instintivas, tais como o desejo de 

convivência, comunicação, afetividade e de segurança; necessidades 

especificamente humanas: o desejo de conhecimento do mundo e de si 

mesmo, o sentimento religioso, o sentimento estético, a pulsão criativa, 

que se projeta na aspiração de modificar o mundo exterior. 

(FURTADO, 2012, p. 63) 
 

Para Furtado, a política cultural diz respeito àquelas últimas necessidades, em que o 

homem é o sujeito ativo que define sua própria trajetória com base em liberdades 

fundamentais. Em suas  alavras: “a  ol tica cultural consiste em um conjunto de 

medidas cujo objetivo central é contribuir para que o desenvolvimento assegure a 

 ro ressiva reali ação das  otencialidades dos membros da coletividade” ( URTADO, 

2012, p. 64). 

 

Esta noção está imbuída do contexto que se vivia à época, décadas de oitenta e noventa 

do século XX, quando se compreendia que não era mais possível conceber o 

desenvolvimento como um processo único, uniforme e linear, sendo, inclusive, pauta de 

estudos do grupo de intelectuais, do qual Celso Furtado fez parte, que elaborou o 

histórico relatório da UNESCO Nossa Diversidade Criadora (1997). 
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Como visto anteriormente, esse relatório defendia a manutenção e promoção das 

diferentes culturas presentes no mundo como condição ética necessária ao 

desenvolvimento harmonioso das sociedades, através do respeito à democracia e à 

tolerância. O conceito tem como base o desenvolvimento sustentável, definido pelo 

Relatório Brundtland Nosso Futuro Comum dez anos antes. Neste documento, o 

desenvolvimento foi concebido como aquele que satisfaz as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das futuras gerações em satisfazer suas próprias 

necessidades, uma noção que se baseia na solidariedade intergeracional. 

 

E, o que seria aplicar tal conceito no campo da cultura? Com efeito, seria garantir às 

futuras gerações a capacidade de expressar-se culturalmente, de ter acesso aos meios de 

criação, produção, distribuição e difusão da cultura, ter acesso à informação, ter acesso 

a outras culturas, ter acesso aos resultados do progresso científico e tecnológico, e ter 

liberdades fundamentais garantidas, de expressão, de participação da vida cultural, de 

escolha de suas próprias referências culturais, etc. Em outras palavras, seria garantir às 

futuras gerações o gozo de seus direitos culturais, que são parte dos direitos humanos, 

indicados no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) e 

no artigo 15 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU, 

1966). 

 

Em sua obra A era dos direitos, Norberto Bobbio (2004) indica que as conexões entre 

paz, democracia e direitos humanos configuram-se como a meta ideal de uma teoria 

geral do direito e da política. Neste sentido, o autor sustenta que a afirmação dos 

direitos humanos deriva de uma radical inversão da relação política entre Estado e 

cidadãos, passando da prioridade dos deveres dos súditos à prioridade dos direitos dos 

cidadãos com a institucionalização do Estado Democrático de Direito. Esta inversão 

requer tanto uma distribuição como uma limitação do poder, valores tanto de igualdade 

como de liberdade e tem como postulado o contratualismo, que entende que o poder 

vem de baixo para cima, através do consenso e da vontade dos indivíduos. A essência 

dos direitos humanos, como o direito a ter direitos, torna-se indispensável para conter o 

exercício abusivo do poder.  

 

Os direitos humanos, nesta perspectiva, são direitos históricos, nascidos de modo 

gradual, a partir de certas circunstâncias, carências, poderes estabelecidos e lutas em 
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defesa por novas liberdades. Seus fundamentos não têm um caráter absoluto, vindo daí a 

crítica de Bobbio ao jusnaturalismo e à noção do direito como dado da natureza. Ao 

contrário, o direito é construído historicamente como um aprimoramento político da 

convivência coletiva que, por sua vez, não é necessária, porém, possível. É na 

consci ncia ética coletiva,  ormada e a irmada ao lon o da  istória  umana, que est  “a 

convicção de que a dignidade da condição humana exige o respeito a certos bens ou 

valores em qualquer circunstância, ainda que não reconhecidos no ordenamento estatal, 

ou em documentos normativos internacionais” (COM ARATO,   13,  . 73). 

 

A prova da existência de um sistema de valores humanamente fundado é justamente a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Tal Declaração representa um 

fato novo na história, sendo universal não só em princípio, mas de fato, j  que “ ela 

primeira vez, um sistema de princípios fundamentais da conduta humana foi livre e 

expressamente aceito, através de seus respectivos governos, pela maioria dos homens 

que vive na Terra” ( O  IO,    4,  .  7).  

 

Sobre a Declaração interessa identi icar que ela é “al o mais do que um sistema 

doutrinário, porém, algo menos do que um sistema de normas jur dicas” ( O  IO, 

2004, p. 30) e, ainda, que ela não pode ter nenhuma pretensão de ser definitiva, ao 

contrário, deve-se ter em mente que os direitos ali elencados não são os únicos e 

possíveis, mas aqueles que historicamente foram conceituados a partir das demandas, 

sociais e individuais, por liberdades e poderes. Sendo assim, um dos desafios colocados 

atualmente é o contínuo aperfeiçoamento do conteúdo da Declaração, cujo resultado 

aparece com a criação de outros documentos interpretativos e/ou complementares. Além 

da proclamação, resta ainda o problema urgente das garantias desses direitos, ou 

melhor, do impedimento que eles sejam continuamente violados. É preciso que haja um 

deslocamento da problemática acerca dos direitos humanos da sua fundamentação para 

sua implementação. 

 

Robert Alexy, em sua obra Teoria dos Direitos Fundamentais, em certo momento 

reflete sobre as razões pelas quais os indivíduos de uma sociedade têm direitos e quais 

são estes direitos. Para contribuir nesta tarefa, o autor retoma a teoria analítica de 

Jhering que divide o direito em três categoriais, a saber, direito a algo, liberdades e 

competências. Interessa-nos aqui destacar o primeiro ponto. 
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Os direitos a algo se diferenciam em ações negativas e ações positivas. De maneira 

generalista, estas ações também são denominadas, respectivamente, como direitos de 

defesa contra o Estado ou como direitos a prestações pelo Estado. O não embaraço, a 

não afetação e a não eliminação de posições jurídicas sintetizam o primeiro ponto. 

 

Os direitos dos cidadãos, contra o Estado, a ações estatais negativas 

(direitos de defesa) podem ser divididos em três grupos. O primeiro 

grupo é composto por direitos a que o Estado não impeça ou não 

dificulte determinadas ações do titular do direito; o segundo grupo, de 

direitos a que o Estado não afete determinadas características ou 

situações do titular de direito; o terceiro grupo, de direitos a que o 

Estado não elimine determinadas posições do titular do direito 

(ALEXY, 2011, p. 196). 
 

Já as ações positivas subdividem-se em fáticas ou normativas. Enquanto as últimas se 

satisfazem a partir de atos estatais de criação de normas, para as primeiras a forma 

jurídica é irrelevante, sendo aqui demandadas ações (programas, projetos) de caráter 

positivo, ou seja, prestacional que venham a garantir determinados direitos a algo a 

todos os cidadãos. É aí que encontramos o terreno das políticas públicas cujo objeto, em 

geral, põe em destaque os direitos sociais. 

 

Segundo muitos autores, a origem dos direitos sociais remonta aos primórdios do 

capitalismo industrial. Neste cenário, concebia-se a economia capitalista como passível 

de autorregulação e, portanto, livre de amarras jurídicas. O liberalismo clássico 

implicava numa fuga do direito e numa total abstenção do Estado nas relações 

econômicas, sobretudo, entre particulares. A ordem jurídica de então se estruturava em 

torno da propriedade privada e da autonomia da vontade. O liberalismo assim concebido 

mostrou-se tirânico, com a submissão daqueles que eram economicamente vulneráveis 

ou que conformavam a recém-formada classe operária. Diante da ausência de cláusulas 

legais que impedissem arbitrariedades nas relações de trabalho, este período ficou 

marcado pela intensa violação da dignidade dos operários. Ao lado da submissão da 

classe operária surgiram os movimentos de resistência e luta por direitos sociais.  

 

Apesar da origem muito vinculada às relações de trabalho, cujo papel do Estado é muito 

mais de caráter normativo ou regulador, compõem também os direitos sociais, como o 

direito à saúde e à educação, aqueles direitos que reclamam do Estado, mais 
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especificamente, prestações. Este caráter prestacional refere-se, de certa maneira, à ideia 

de garantia de um mínimo vital e à existência de uma parcela da população que 

dependem de tais prestações para satisfazer as necessidades materiais básicas, em outras 

palavras, minimamente garantir uma subsistência digna. Assim, afirma Nunes Junior 

(   9,  .  7) “os direitos sociais sur em como uma as iração ética que  arte da 

premissa de que todos que participam da vida em sociedade devem ter direito a uma 

 arcela dos  rutos  or ela  rodu idos”. 

 

Conforme afirmam diversos juristas, a positivação dos direitos sociais pode ser dar de 

diferentes formas. Ao tratar de políticas públicas voltadas às prestações sociais estamos, 

especialmente, tratando da positivação por meio de normas programáticas. As normas 

programáticas definem diretrizes e programas a serem cumpridos pelos órgãos estatais 

visando, neste caso específico, a realização dos fins sociais do Estado. Em outras 

palavras, são normas que preveem objetivos a serem alcançados por meio de políticas 

públicas. Esta forma de positivação dos direitos sociais é a mais frequente nas 

constituições. Estas normas constitucionais criam um dever de agir do Estado, todavia, 

elas se caracterizam pela generalidade do texto, indicando o fim, mas não indicando os 

meios como obtê-los. Este dever agir do Estado podemos relacioná-lo com a ideia do 

direito como objetivo das políticas públicas.  

 

Destarte, o vínculo entre direito e políticas públicas pode ser visto como: (a) o direito 

como objetivo das políticas públicas, garantindo assim um caráter vinculante; (b) o 

direito a algo, em seu status positivo, que através das chamadas ações positivas fáticas, 

ou seja, através de programas, projetos e prestações, o Estado garante a efetivação dos 

direitos positivados e (c) a positivação dos direitos sociais através de normas 

programáticas que orientam o dever agir do Estado a partir do desenho de diretrizes e, 

mais uma vez, objetivos a serem alcançados pelas políticas públicas. Essas três visões 

analíticas estão completamente relacionadas entre si. 

 

Pensar as políticas públicas de cultura também como campo multidisciplinar é 

reconhecer a importância do papel do Estado em efetivar os direitos culturais já 

positivados e outros que venham a surgir. Aqui, revela-se a importância do estudo e 

análise das políticas públicas, ou seja, da forma como o Estado elabora programas para 

dar conta dos problemas da área da cultura. 
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Segundo Souza (2007), as últimas décadas registraram um maior reconhecimento e 

importância do estudo sobre as políticas públicas, assim como sobre as instituições, 

regras e modelos que regem sua decisão, implementação e avaliação. Na visão da 

autora, isto ocorreu devido, dentre outros fatores, à adoção de políticas restritivas de 

gastos em substituição às políticas keynesianas do pós-guerra; à transformação de 

políticas sociais de universais em focalizadas e; à incapacidade de desenhar políticas 

públicas que ao mesmo tempo impulsionassem o desenvolvimento econômico e 

promovessem a inclusão social.  

 

A disciplina surge nos Estados Unidos, mas é também desenvolvida na Europa como 

um desdobramento do estudo sobre o papel do Estado. Seu pressuposto analítico afirma 

que, “em democracias est veis, aquilo que o  overno  a  ou deixa de  a er é  ass vel de 

ser (a)  ormulado cienti icamente e (b) analisado  or  esquisadores inde endentes” 

(SOUZA, 2007, p. 67). Nesse sentido, os pesquisadores realizaram o exercício de 

elaborar uma definição de políticas públicas. Uma das mais clássicas e conhecidas é 

atribu da a Lowi, na qual “ ol tica  ública é uma re ra  ormulada  or al uma 

autoridade governamental que expressa uma intenção de influenciar, alterar, regular, o 

comportamento individual ou coletivo através do uso de sanç es  ositivas ou ne ativas” 

(apud SOUZA, 2007, p. 68). A partir daí, observa-se uma profusão de modelos de 

formulação e de análise de políticas públicas que buscam entender melhor como e por 

que o governo faz ou deixa de fazer alguma ação. 

 

Uma das primeiras ferramentas utilizadas para análise de políticas públicas, ainda hoje 

bastante utilizada, é a ideia de tipologias de políticas públicas desenvolvida por Lowi 

(1964, 1972). O autor as divide em quatro formatos, a saber: 

 

O primeiro é o das políticas distributivas, decisões tomadas pelo 

governo que desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando 

impactos mais individuais do que universais, ao privilegiar certos 

grupos sociais ou regiões em detrimento do todo. O segundo é o das 

políticas regulatórias, mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, 

políticas e grupos de interesses. O terceiro é o das políticas 

redistributivas, que atingem maior número de pessoas e impõe perdas 

concretas e a curto prazo para certos grupos sociais e ganhos incertos e 

futuro para outros. São, em geral, as políticas sociais universais, o 

sistema tributário, o sistema previdenciário e são as de mais difícil 

encaminhamento. O quarto é o das políticas constitutivas que lidam 
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com procedimentos. Cada uma dessas políticas públicas vai gerar 

pontos ou grupos de vetos e de apoios diferentes, processando-se dentro 

do sistema político de forma também diferente. (SOUZA, 2007, p. 73) 
 

Uma crítica a esta divisão de Lowi é a difícil determinação em qual categoria pertence 

os casos concretos. Outras classificações foram propostas, das quais se destaca a divisão 

elaborada  or O’Connor, com en oque neomarxista, na qual as  ol ticas dos Estados 

capitalistas podem ser identificadas como políticas de acumulação ou de legitimação. 

Segundo Souza (2010, p. 176-177), “na  unção de acumulação, o Estado visaria manter 

ou criar as condições para acumulação das empresas privadas e constituiria capital 

indiretamente produtivo, ao aumentar indiretamente o valor excedente. (...) Sobre a 

função de legitimação, o Estado buscaria criar ou manter as condições da harmonia 

social e não seria  rodutiva, nem direta ou indiretamente”. 

 

Outra metodologia bastante difundida é o policy cycle que distingue algumas fases do 

desenvolvimento de políticas públicas, a saber: identificação de problemas, definição de 

agenda, formulação de soluções, tomada de decisão, implementação e avaliação. Este, 

claro, é um esquema ideal. Na realidade, nem sempre é possível identificar as diferentes 

etapas ou ainda podemos verificar que algumas delas são suprimidas no processo de 

delineamento e implementação das políticas.  

 

O ciclo da política pública, em geral, traz um enfoque de tipo top-down, privilegiando 

um ponto de vista mais institucional, do Estado. No entanto, vale ressaltar que o ciclo 

reúne uma variedade de correntes teóricas em cada uma de suas fases o que revela, por 

sua vez, uma multiplicidade de interpretações possíveis a serem acionadas pelos 

analistas de políticas públicas. Alguns analistas criticam o modelo devido ao enfoque 

demasiado no processo de tomada de decisão e na visão de que a finalidade última das 

políticas públicas é a resolução dos problemas. Estes críticos, ao nosso ver, se alinham 

às teorias centradas na sociedade nas quais o Estado é considerado um mediador de 

forças e interesses de diferentes grupos, classes ou indivíduos como no enfoque 

pluralista, já destacado neste texto. Para eles, 

 

los problemas son resueltos por los actores sociales mediante la 

implementación de sus estrategias, la gestión de sus conflictos y sobre 

todo mediante procesos de aprendizaje. Las políticas públicas 

construyen un marco, un espacio que da sentido, en el cual los actores 

van a redefinir sus problemas y a experimentar soluciones; por lo tanto, 
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hacer una política pública, no es resolver un problema, sino construir 

una nueva representación de los problemas que instaura condiciones 

sociopolíticas para el tratamiento de éstos por la sociedad y, a la vez, 

que estructura la acción del Estado. (DEUBEL, 2002, p.  54) 
 

Mesmo diante de tais ponderações, acreditamos que o modelo policy cycle, continua 

sendo um modelo metodológico interessante para o estudo das políticas públicas, em 

especial, aquelas voltadas à cultura. Encontramos, inclusive, similaridades com as 

dimensões analíticas propostas por Rubim (2005) para o estudo de políticas culturais. 

Esse conjunto será acionado na análise de medidas e políticas, cabendo, antes disso, 

tratarmos sucintamente da emergência das políticas culturais, em especial, nos países 

analisados. 

 

3.1.1.2 Conformação de políticas culturais na França e no Brasil 

Grande parte dos autores que se debruçam sobre os estudos acerca da emergência das 

políticas culturais converge no sentido de indicar que, ao menos no Ocidente, o período 

da conformação das políticas culturais na forma como são conhecidas na 

contemporaneidade ocorre entre as décadas de 1930 e 1960. Neste sentido, Xan M. 

Bouzada Fernandez (2007) lista três experimentos que se constituem como atos 

inaugurais das políticas culturais no mundo ocidental, são eles: as iniciativas político-

culturais da Segunda República Espanhola (anos trinta); a instituição do Arts Council na 

Inglaterra (década de quarenta) e; a criação do Ministério dos Assuntos Culturais na 

França (final dos anos cinquenta). 

 

O último elemento apontado é considerado o principal marco histórico das politicas 

culturais, todavia, como traz Barbalho (2016, p. 70), vale destacar que 

 

a presença do Estado na cultura francesa não se inicia com a criação em 

1959 do Ministére des Affaires Culturelles, cujo primeiro titular foi 

André Malraux. Antes do Ministério, havia uma Secrétaire d’État aux 

Beaux-Arts, cujas origens remontam a 1871 e com atuação marcada 

pelo clientelismo e pelo academicismo. Como definiu Malraux, a 

Secretaria de  elas Artes estava “a serviço da decoração da vida” 

(MALRAUX, 2012, p. 61). Exatamente por se contrapor a essa visão de 

cultura, restrita às artes em suas expressões mais reconhecidas e 

legitimadas, que a nova instituição se torna um marco.  
 

A política cultural criada após a Segunda Grande Guerra, assinalava a necessidade do 

Estado intervir na conservação de legados do passado, no apoio aos artistas, mas na 
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concretização do direito à cultura. Uma reivindicação democrática da cultura, ainda 

concebida como patrimônio e obras de artes, torna-se um dos princípios fundamentais 

do novo Ministério, conforme texto do seu decreto de 24 de julho de 1959: 

 

O ministério encarregado dos assuntos culturais tem a missão de tornar 

acessíveis as principais obras da humanidade e, primeiro, da França ao 

maior número possível de franceses; garantir o mais vasto público para 

nosso patrimônio cultural e favorecer a criação de obras e arte e do 

pensamento que o enriqueçam. (FRANÇA, 1959 apud POIRRIER, 

2012, p. 19) 
 

A preocupação igualitária aliada à vontade de democratização cultural, que pode ser 

percebida no trecho acima, se inscreve na lógica do Estado Providência, de bem estar, 

que visa garantir a todos a igualdade não apenas formal, mas real. Na interpretação 

posta em prática à época, no campo da cultura tal providência significaria garantir a 

todos o mesmo acesso aos bens culturais. Seguindo esta lógica, o Ministério passa a 

engendrar durante os dez anos da gestão de André Malraux (1959-1969) um dos 

primeiros modelos paradigmáticos, conhecido como democratização cultural. 

 

Segundo analistas, o modelo de democratização cultural possuía viés centralizador, 

estatista e ilustrado. As  ol ticas de democrati ação cultural  ressu  em que “a cultura 

socialmente legitimada é aquela que deve ser difundida [e que] basta haver o encontro 

(mágico) entre a obra (erudita) e o público (indiferenciado) para que este seja por ela 

conquistado” ( OTEL O e  IORE,    5,  . 8). Em nome da democratização cultural, 

os governos buscam atender a um maior número de pessoas através da difusão do que se 

define como obras de cultura. Em contraposição, tudo aquilo que não seja considerado 

como cultura não é digno de atenção pelas políticas públicas. 

 

O modelo de democratização cultural (...) tem como alicerces: a 

preservação, a difusão e o acesso ao patrimônio cultural ocidental e 

francês canonicamente entronizado como a cultura. Isto é, único 

repertório cultural reconhecido como tal e, por conseguinte, digno de 

ser preservado, difundido e consumido  ela “civili ação  rancesa”. Este 

patrimônio agora deveria ser democratizado e compartilhado por todos 

os cidadãos franceses, independente de suas classes sociais. Além da 

preservação, da difusão e do consumo deste patrimônio, tal modelo 

estimula a criação de obras de arte e do espírito, igualmente inscritas 

nos cânones vigentes na civilização francesa e ocidental. (RUBIM, 

2012, p. 15-16) 
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Dissonante em relação às transformações que avançavam rapidamente no campo da 

cultura, o modelo de democratização cultural foi fortemente atacado pela comunidade 

francesa, sobretudo durante as manifestações de 1968. Um dos alvos da crítica, à época, 

foram as casas de cultura (maisons de la culture), consideradas um projeto elitista e 

demasiadamente caro, que reforçavam a ideia considerada então anacrônica da 

necessidade de “c oque estético”. 

 

Maio de 1968 desestabiliza, portanto, o Ministério de Assuntos Culturais. Após os dez 

anos de Malraux, entre 1970 e 1981 foram dez diferentes ministros, ocasionando uma 

forte instabilidade ministerial. Porém, é relevante identificar neste período as análises 

realizadas sobre o modelo até então vigente.  

 

A partir de pesquisas desenvolvidas nos anos 1970 junto ao público consumidor 

constatou-se a estagnação e o fracasso da democratização cultural. Seu conceito passa 

então a ser influenciado por duas novas abordagens, a saber, a substituição de uma 

ace ção da “alta cultura”  or uma conce ção antro oló ica da cultura e a substituição 

da necessidade do “c oque estético”  elo reconhecimento da diversidade de caminhos 

para atingir a democratização cultural. Esta noção, no entanto, apenas consegue ter 

aplicabilidade a partir dos anos 1980. 

 

Se retomarmos rapidamente os eixos instituídos no decreto de fundação do Ministério, 

percebemos al umas diretri es claras: “tornar acess veis as obras-primas da 

 umanidade” (democrati ação)  “asse urar a mais am la audi ncia ao nosso  atrimônio 

cultural” (valori ação do  atrimônio)  “ avorecer a criação das obras da arte e do 

espírito que as enriquecem” (a oio   criação). Tais diretri es  ormam a base de muitas 

políticas culturais no mundo, no entanto, a França percebe que o Ministério precisa 

atualizar-se.  a visão de Oliver (  1 ,  . 135), “uma in lexibilidade notória d -se 

somente 30 anos mais tarde, com a chegada ao poder, em 1981, de uma nova maioria e 

o célebre ‘tudo é cultural’ do ministro Jack Lan ”.  ercebemos a  artir de então uma 

transição do Ministério para um segundo modelo de política cultural conhecido como 

democracia cultural. 

 

O segundo desenho paradigmático surge exatamente por contraposição 

ao modelo inaugural de política cultural. Ele reivindica uma definição 

mais ampla de cultura, reconhece a diversidade de formatos expressivos 
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existentes, busca uma maior integração entre cultura e vida cotidiana e 

assume como condição da política cultural a descentralização das 

intervenções culturais. (RUBIM, 2012, p. 16) 
 

A democracia cultural implicou, portanto, numa ampliação do entendimento de cultura 

como uma esfera além das artes clássicas. Segundo o Dicionário Crítico de Política 

Cultural, as  ol ticas de democracia cultural se a oiam “não na noção de serviços 

culturais a serem prestados à população, mas no projeto de ampliação do capital cultural 

de uma coletividade no sentido mais amplo desta ex ressão” (COEL O, 1997,  .145). 

Enquanto os enfoques do primeiro modelo eram a difusão e o acesso daquilo que se 

reconhecia como cultura, o foco do segundo modelo centrava-se na esfera da produção e 

da participação de um maior número de agentes culturais. 

 

O Estado volta-se, assim, ao reconhecimento de práticas culturais antes consideradas 

menores e do livre desenvolvimento individual por meio da criação e do respeito pelas 

culturas regionais e internacionais. Esta nova concepção é trasladada ao decreto que 

fixava as atribuições do Ministério que, em nova versão de 10 de maio de 1982, é 

oficialmente atualizado. 

 

O Ministério da Cultura tem por missão: permitir que todos os franceses 

cultivem sua capacidade de inventar e criar, que expressem livremente 

seus talentos e recebam a formação artística que escolherem; preservar 

o patrimônio cultural nacional, regional ou dos diversos grupos sociais 

para proveito comm da coletividade inteira; favorecer a criação de obras 

de arte e do pensamento e dar a elas o mais vasto público; contribuir 

para a difusão da cultura e da arte francesas no livre diálogo com as 

culturas do mundo. (FRANÇA, 1982 apud POIRRIER, 2012, p. 25) 
 

Na gestão de Jack Lang no Ministério da Cultura, a ampliação do campo cultural a 

partir de uma visão antro oló ica, entendendo “tudo como cultura”, c amou atenção de 

muitos estudiosos do tema, mas cabe lembrar que neste período a associação entre 

cultura e economia teve também relevância na atuação do Ministério. Nas palavras de 

Oliver (2012, p. 135), o Ministério caracteriza-se, neste momento, por: 

 

[Compreender a cultura] para além das obras-primas da humanidade, 

novas práticas são levadas em conta, como o design, a moda, as HQ, as 

músicas populares contemporâneas, o circo, as artes de rua, até mesmo 

a culinária; da mesma forma, a abertura à internacionalização e a 

afirmação de igual consideração às culturas, que se traduz pelo diálogo 

das culturas, com particular interesse naquelas do Hemisfério Sul; e, 

finalmente, a conscientização de que existem, agora, indústrias 
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culturais que demandam um tratamento especial, já que são 

diferenciados os produtos por elas veiculados. (grifo nosso) 
 

A administração ministerial a resentava um du lo as ecto, “de um lado, um ministério 

dos artistas, das instituições e das profissões artísticas; de outro lado, um ministério das 

indústrias culturais” ( OIRRIER,   1 ,  .  5). O a oio  s indústrias culturais con eria   

política cultural francesa uma dimensão econômica que pode ser especialmente 

percebida no discurso do então ministro da cultura Jack Lang no Mondiacult - 

Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, promovida no México, em julho de 

1982, pela UNESCO. 

 

Vou tratar de um único tema esta manhã, eu vou formulá-lo de um 

modo brusco, eu vou di er: “CULTURA E ECONOMIA – UM 

MESMO COM ATE.” Inútil ta ar os ol os e re u iar-se no angelismo, 

a realidade está aqui e é incontestável. A luta de classes, nacional e 

internacional, afeta a arte e até mesmo a cultura. A beleza é uma arte de 

viver e o lucro nem sempre se ocupa com a arte ou com a vida: 

“ECO OMIA E CULTURA – UM MESMO COM ATE”: quanto a 

esse tema, gostaria de lembrar duas realidades aparentemente 

contraditórias. Primeira realidade: a criação cultural e artística é, hoje, 

vítima de um sistema de dominação financeira multinacional contra o 

qual é preciso hoje organizar-se. Segunda realidade ou segundo dado, 

aparentemente contraditório com a primeira, paradoxalmente: é a 

criação, a inovação artística e científica que irão permitir vencer a crise 

internacional. (LANG, 2012, p. 97) 
 

Analistas da política cultural francesa avaliam este viés trazido pela administração de 

Lang ora como frágil, ora como nova postura. Enquanto Jean-Michel Dijan classifica-o 

como  r  il  orque trans orma cultura e diversão como “mel ores aliados do mundo 

desde que reunidos  ela economia de mercado” (DIJA ,    5 a ud  AR AL O, 

2016, p. 74), Philippe Urfalino indica que a oposição ao imperialismo norte-americano 

deixa de pautar a política cultural do Partido Socialista, levando a equiparar e articular 

cultura e economia. 

 

A ação do Estado não deveria ser mais, como tinha sido até então, lutar 

contra os efeitos da economia da cultura. A luta deveria ser contra a 

monopolização por parte das indústrias culturais norte-americanas, o 

que, consequentemente, exigiria o fortalecimento da economia cultural 

 rancesa. “Cultura e economia – um mesmo combate”, de endeu Lan  

(  1 ) em sua intervenção no México. Assim, “ ela  rimeira ve  não 

se trata mais de politicas protecionistas, mas de observar o desafio, 

aceitando em parte a arma do adversário [EUA], de ligação entre 

economia e cultura”. Tal li ação, “re unda com letamente o quadro 
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normativo da ação cultural  ública na  rança”. ( AR AL O,   1 ,  . 

75)  
 

Um dos principais setores de atuação desta política foi o cinema, com a criação de 

mecanismos de financiamento e fundos públicos que beneficiavam não somente filmes 

de “qualidade art stica”, mas também  queles voltados ao  rande  úblico, nos seus 

termos, da avant-garde e do cinéma commercial. Comparado com outros mercados 

europeus, a França é um dos maiores produtores de longa-metragem, o que lhes orgulha, 

inclusive, pela capacidade de resistir à dominação hollywoodiana. 

 

Par de multiples facettes, le septième art est « l’en ant c éri » des 

protagonistes de l’exce tion culturelle  rançaise.  lus s éci iquement, 

le secteur cinématographique se caractérise par une intervention 

omniprésente des pouvoirs publics, revêtant des multiples formes. Dès 

sa création, le cinéma a accédé à un statut particulier – à la différence 

d’autres  a s comme les États-Unis – grâce à la reconnaissance de sa 

dimension artistique. Venant au secours du cinéma à travers des 

politiques du soutien financier et de régulation du secteur 

cinémato ra  ique, l’État  rançais était de uis lon temps sensible aux 

besoin du se tième art voué d’abord    avoriser l’ex ression d’un 

auteur. (VLASSIS, 2015, p. 92) 
 

A reivindicação de uma atuação das políticas culturais numa dimensão econômica, 

voltada, inclusive, para o florescimento ou mesmo sobrevivência de setores vinculados 

às indústrias culturais locais, aliada à perspectiva de atuação do Estado ligada às artes, 

se reflete na postura francesa nos debates ocorridos, ao longo dos anos 1990 e 2000, da 

exceção cultural e diversidade cultural. Antes de tratar deste ponto, cabe retomarmos o 

histórico da conformação das políticas culturais no cenário brasileiro. 

 

No Brasil, conforme pesquisas sobre o tema, duas são as experiências que podem ser 

tomadas como fundadoras de nossas políticas culturais, ambas iniciadas na década de 

trinta: o Departamento de Cultura do município de São Paulo, dirigido por Mário de 

Andrade (1935 a 1938) e o Ministério de Educação e Saúde, ao qual estava subordinada 

a área da cultura, sob a gestão de Gustavo Capanema (1934 e 1945) (CALABRE, 2007). 

Com enfoque no âmbito nacional, traremos um sucinto histórico das políticas culturais 

brasileiras com base em estudos dedicados ao assunto (BOTELHO, 2001; 

MAGALHÃES, 1985; MICELI, 1984; ORTIZ, 1985). 
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Identifica-se durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945) uma série de medidas 

que, de certo modo, teceram uma maior institucionalidade para o setor cultural. É deste 

período a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) – 

embrião do atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) –, do 

Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), do Instituto Nacional do Livro (INL), 

bem como do primeiro Conselho Nacional de Cultura. Ademais, constata-se ainda a 

regulamentação da radiodifusão no Brasil, por meio do Decreto-Lei n° 21.111, de 1932. 

Como elemento marcante de governos autoritários (seja no Brasil ou noutros países), 

data também deste período a criação e atuação do Departamento de Informação e 

Propaganda (DIP), instituição esta voltada à censura. 

 

O interregno democrático subsequente (de 1945 a 1964) não seria, paradoxalmente, tão 

relevante para o desenvolvimento de políticas culturais no Brasil quanto o anterior. 

Marco deste momento é o desmembramento do então Ministério da Educação e Saúde, 

em 1953, surgindo os Ministérios da Saúde (MS) e o da Educação e Cultura (MEC). 

Outras ações de grande vulto não são identificadas, sendo mantidas as estruturas criadas 

no governo (autoritário) antecessor. O grande desenvolvimento na área cultural ocorreu 

no campo da iniciativa privada (ainda que mediante subvenções do Estado). Neste 

sentido, ressalta-se a chegada da televisão nos anos cinquenta e sua célere popularização 

e ainda a declaração de utilidade pública de algumas instituições privadas, tais como o 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu de Arte de São Paulo e a Fundação 

Bienal.  

 

Um novo (e longo) governo ditatorial se instala no Brasil a partir de 1964. mantendo-se 

por vinte anos. A ditadura cívico-militar, como é sua infeliz tônica, censurou, perseguiu, 

reprimiu, prendeu, exilou e assassinou contestadores do regime, muitos dos quais, 

artistas e pessoas envolvidas com o fazer cultural. Amargamente constata-se, ao mesmo 

tempo, como este se constituiu um dos períodos de maior institucionalização da cultura 

no Brasil.  

 

Durante a presidência de Castelo Branco (1964-1967) identifica-se como a ditadura age 

no sentido de migrar o circuito cultural escolar-universitário, predominante à época e de 

caráter contestatório, para a então recente dinâmica midiática, tendo o governo 

incentivado a instalação da infraestrutura de telecomunicações. Destarte, o governo 
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militar tornava-se capaz de controlar e censurar os novos meios audiovisuais de acordo 

com sua  ol tica de “se urança nacional” e com sua  retensão de “inte rar 

simbolicamente” o  a s. A esar disso, mani estaç es  ol ticas contra o re ime 

aconteciam, em especial advindas do potente movimento cultural que florescia naquele 

momento e que, de certo modo, conseguiu se inserir na lógica de indústria cultural. Em 

termos institucionais, neste período começa-se a discutir a necessidade de elaborar uma 

política nacional para a cultura. Resulta daí a reformulação do Conselho Nacional de 

Cultura que, em 1966, transforma-se em Conselho Federal de Cultura tendo como 

atribuições, entre outras, elaborar uma política cultural de alcance nacional e analisar 

pedidos de verba ao MEC (prenunciando uma política de apoio que se constituiria na 

etapa seguinte). 

 

O momento mais brutal da ditadura (1968-1974) é dominado pela violência, tortura e 

assassinatos, bem como pela censura sistemática visando bloquear a dinâmica cultural 

anterior, com a imposição crescente de uma cultura midiática, tecnicamente sofisticada 

e fiel reprodutora da ideologia oficial. Contraditoriamente, datam deste período a 

elaboração de alguns planos de cultura (1968, 1969 e 1973), apesar de nenhum deles ter 

sido integralmente posto em prática. Predominava nestes planos a preocupação com a 

recuperação das instituições nacionais – tais como a Biblioteca Nacional, o Museu 

Nacional de Belas Artes, o Instituto Nacional do Livro, etc – de maneira que estas 

pudessem desenvolver políticas nacionais para suas respectivas áreas (o que hoje 

nomearíamos como políticas setoriais). Destaca-se ainda, no final governo do Presidente 

Médici (1969-1974), a criação do Plano de Ação Cultural, projeto de financiamento 

público à cultura, que abrangia os setores do patrimônio e das atividades artísticas, 

tendo como meta implementar um calendário de eventos e inaugurando a atuação do 

estado no campo da promoção e difusão de atividades artístico-culturais. 

 

Em 1974, com relativa derrota da ditadura nas eleições legislativas, inicia-se uma fase 

marcada  ela “distensão lenta e  radual” (General Geisel) e  ela “abertura” (General 

Figueiredo), culminando no fim do regime militar em 1985. A violência diminui e o 

regime impulsiona mais iniciativas político culturais, inclusive ampliando os 

investimentos. Durante o governo Geisel (1974-1978) houve um efetivo fortalecimento 

da cultura com a criação de órgãos estatais que passaram atuar em novas áreas, a 

exemplo do Conselho Nacional de Direito Autoral, o Conselho Nacional de Cinema e a 
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Fundação Nacional de Arte (FUNARTE). Data também deste período o primeiro Plano 

Nacional de Cultura do país (1975), no qual o governo formalizou um conjunto de 

diretrizes que orientariam as atividades na área cultural. Ademais, fora do âmbito do 

MEC, através de convênio interministerial envolvendo Secretaria de Planejamento, 

Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Indústria e do Comércio, 

Universidade de Brasília e Fundação Cultural do Distrito Federal, foi lançado um 

projeto que objetivava propiciar o desenvolvimento econômico, a preservação cultural e 

a criação de uma identidade para os produtos brasileiros e que resultaria na criação do 

Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC). Na gestão de Aloísio Magalhães 

(1979-1982) como Secretário de Educação e Cultura (MEC), o CNRC foi incorporado à 

estrutura institucional IPHAN através da Fundação Nacional Pró-Memória. Alo sio 

Ma al ães, em sua r  ida trajetória (interrom ida com sua morte  rematura em 198 ), 

ensejou uma mudança nas anti as conce ç es de  atrimônio. Em suas  alavras: “o 

I  A  se  reocu ava  rinci almente com as coisas mortas. (...) é através das coisas 

vivas que se deve veri icar que as do  assado não devem ser tomadas como mortas” 

(MAGAL  ES, 1985,  . 75). Assim,  retendia-se ir além da “retórica da  erda” e do 

 atrimônio de “ edra e cal”, buscando identi icar na  ró ria din mica social, bens e 

 r ticas que  recisavam ser  reservados numa ló ica di erente do tombamento. Assim, 

o  rinci al avanço desse  er odo  oi o tratamento dado  s culturas de  ru os sociais 

 ormadores da sociedade brasileira, con erindo o estatuto de  atrimônio  istórico e 

art stico  s  roduç es culturais dos contextos  o ulares e das culturas a robrasileiras e 

ind  enas.  

 

O processo de institucionalização da cultura não ficou restrito ao nível federal, sendo 

registrado também neste período um aumento do número de secretarias de cultura e de 

conselhos de cultura de estados e municípios. Em 1976, ocorreu o primeiro encontro de 

Secretários Estaduais de Cultura, dando origem a um fórum de discussão que contribuiu 

para reforçar a ideia da criação de um ministério independente, o que se tornaria 

realidade com o processo de redemocratização. 

 

Aproximadamente cinquenta anos após a instauração da área de cultura no Ministério de 

Educação e Saúde (1934), ou ainda, cerca de trinta anos após a criação do Ministério da 

Educação e Cultura (1953), finalmente é criado no Brasil, em 1985, o Ministério da 

Cultura. Contudo, a implantação do MINC não é sinônimo de estabilidade das políticas 
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culturais no Brasil, pelo contrário. Criado em 1985 durante o governo Sarney, o 

Ministério é desmantelado no governo Collor que o transforma em secretaria em 1990, 

sendo novamente recriado em 1993 no governo Itamar Franco. Ao longo desses dez 

anos de instabilidade institucional (1985-1994), soma-se ainda uma variedade ineficaz 

de dirigentes responsáveis pelos órgãos nacionais de cultura. Foram cinco ministros nos 

cinco anos de Sarney, dois secretários no período Collor e três ministros no governo 

Itamar Franco, levando a uma média de permanência de um dirigente por ano
23

. Ao lado 

desta notável instabilidade, o período democrático destaca-se ainda por uma constante 

ausência do estado no campo da cultura. Com efeito, esta ausência se refere à 

predominância da lógica das leis de incentivo à cultura. 

 

Se vimos anteriormente alguns modelos paradigmáticos de política cultural com base na 

experiência francesa, outra referência que influenciou muitos países, inclusive o Brasil, 

teve origem nos Estados Unidos e está pautado, sobretudo, pela lógica do mercado e do 

entretenimento. 

 

Com base no ideário neoliberal do Estado mínimo há uma disposição da política norte-

americana em separar o Estado da produção de bens simbólicos, bem como de não 

discriminar tais bens. Com isso, tal como ocorre em outras áreas como saúde, educação 

e ciência, nos Estados Unidos fortaleceu-se a relação da cultura com as empresas e o 

terceiro setor.  

 

Além das grandes e conhecidas fundações (Rockfeller, Ford etc), 

existem outras 62 mil organizações do gênero atuando nos Estados 

Unidos. Destas, no mínimo mil intervêm regularmente e segundo seus 

interesses no campo cultural com um montante de 3,6 milhões de 

dólares anuais, ocupando a cultura o quarto lugar na preocupação dos 

filantropos, atrás da educação, saúde e serviços sociais. A atuação das 

fundações organiza-se como um “sistema ori inal de  inanciamento” 

que aos poucos foi se profissionalizando, tomando formato de política e 

fomentando ações culturais. (BARBALHO, 2013, p. 11) 
 

Neste sentido, ao invés da forte presença do Estado, como visto no exemplo francês, 

percebe-se uma atuação de empresas, fundações e até de indivíduos, por meio de 

incentivos, reduções e exonerações fiscais. Por trás da filantropia dessas instituições, 

                                                 
23 Ministros no período Sarney (1985-1990): José Aparecido, Aloísio Pimenta, Celso Furtado, Hugo 

Napoleão e novamente José Aparecido. Secretários no período Collor (1990-1992): Ipojuca Pontes e 
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existe uma política fiscal como política pública e a área da cultura está quase que 

inteiramente submetida a essa lógica. Este modelo foi (e continua sendo) incorporado 

em muitos países no que se refere, sobretudo, ao financiamento público da cultura. 

 

A primeira lei de incentivos fiscais para a cultura data de 1986, sendo conhecida como 

Lei Sarney. Seu objetivo era incentivar novas fontes de recursos para a impulsionar a 

produção cultural, tendo em vista a insuficiência do orçamento destinado ao novo 

Ministério da Cultura. Com o desmonte da cultura na era Collor, a Lei Sarney foi 

revogada em março de 1990, com a justificativa de apresentar problemas de aplicação. 

Em dezembro de 1991, foi então promulgada a Lei n° 8.313 que instituía o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura, o qual propunha um aprimoramento da antiga Lei Sarney 

ao somar à renúncia fiscal a criação de mecanismos complementares, quais sejam, o 

Fundo Nacional de Cultura e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART) – 

este último, contudo, nunca implementado. Até hoje o PRONAC é conhecido como Lei 

Rouanet. 

 

O governo de Fernando Henrique Cardoso consagrou o modelo das leis de incentivo, 

tornando-o praticamente sinônimo de políticas culturais. Durante os oitos anos de seu 

governo, a prioridade se concentrou em ampliar a utilização das leis de incentivo, tal 

como resumia a icônica cartil a do MI C “Cultura é um bom ne ócio”. O objetivo  oi 

deveras atingido, já que, de 72 empresas que utilizaram as leis no governo Itamar, 

durante a era FHC a cifra alcançou 1133 empresas (RUBIM, 2017). Cabe ressaltar que, 

para obter tal expansão, a Lei Rouanet sofreu diversas alterações que subverteram a 

proposta original de atrair investimentos da iniciativa privada para a cultura. Um 

exemplo disso é o aumento do percentual de dedução. 

 

Ao reformar as leis de incentivo não somente foi ampliado o teto da renúncia fiscal, de 

2% para 5% do imposto devido, como os percentuais de isenção aumentaram de uma 

média de 65 a 75%, para 100% de isenção fiscal (o que antes era uma exceção). Se em 

1995, as verbas provinham 66% das empresas e 34% da renúncia fiscal, nos anos 2000, 

o percentual das empresas baixou para 35% e o oriundo da renúncia fiscal alcançou 

65%. No ano de 2016, atingimos a alarmante situação de ter praticamente todo recurso 

                                                                                                                                               
Sérgio Paulo Rouanet. Ministros no período Franco (1992-1995): Antonio Houaiss, Jerônimo Moscardo, 

Luiz Roberto Nascimento de Silva 
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movimentado pelo incentivo fiscal oriundo do poder público, haja vista do montante 

investido via renuncia fiscal, a saber, R$ 1.103.402.350,22, apenas R$ 33.445.722,59 

foram recursos oriundos de empresas, perfazendo o assimétrico percentual de 97% de 

recurso do poder público e somente 3% proveniente da iniciativa privada (RUBIM, 

2017). 

 

Com efeito, percebe-se que o recurso utilizado através da lei é majoritariamente dos 

cofres públicos, contudo e de maneira paradoxal, o poder de deliberação é das empresas. 

Somam-se, neste cenário, inúmeras críticas, tais como: incapacidade de alavancar 

recursos privados; concentração regional de recursos ou ainda concentração de recursos 

em poucos programas; apoio equivocado à produção cultural de caráter comercial; 

diminuição da importância do público consumidor como parte crucial do financiamento 

à cultura, entre outras. 

 

O governo Lula, com as gestões de Gilberto Gil (2003-2006) e Juca Ferreira (2007-

2010) no Ministério da Cultura apresentou uma guinada no modo de implementar 

políticas públicas de cultura no Brasil. Neste sentido, o Ministério se mostrou ativo na 

construção participativa de políticas culturais, formulando e implantando-as em diálogo 

com comunidades culturais, por meio de conferências, conselhos, colegiados, etc, e com 

a perspectiva de torna-las políticas de estado e não de governo, materializadas assim, no 

Plano Nacional de Cultura e no Sistema Nacional de Cultura, incorporados à 

Constituição Federal. Ademais, a definição de uma noção ampliada de cultura como 

diretriz de sua atuação, viabilizou a consecução de programas como Brasil Plural e 

Cultura Viva que abriram o Ministério para territórios e criadores culturais antes não 

alcançados. (RUBIM, 2008). Alguns desses pontos serão retomados a seguir, quando 

analisarmos a postura do governo brasileiro em relação à Convenção da UNESCO de 

2005. 

 

3.1.2 Geopolítica da diversidade cultural 

3.1.2.1 Compreensão geopolítica da Convenção para a França e o Brasil 

No livro Comprendre la Géopolitique, de Frédéric Encel (2009), o autor apresenta um 

esquema de compreensão geopolítica no qual ele identifica ator, objetivo, estratégia e 

tática, da forma como ilustramos a seguir: 



193 

 

 

 

FIG 1: Esquema de Compreensão geopolítica (ENCEL, 2009) 

  

No estudo de caso da França e do Brasil, cada um desses países é considerado um ator, 

que busca determinados objetivos, por meio de estratégia e táticas, sendo essas últimas 

variáveis temporalmente, de acordo com o estágio de institucionalização da diversidade 

cultural, ou seja, antes ou após a entrada em vigor da Convenção sobre a Proteção e a 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Embora citemos quais táticas estão 

envolvidas no atual estágio, elas serão desenvolvidas de maneira mais detalhada na 

análise da implementação do instrumento no tópico seguinte.  

 

Tendo em vista que informações deste tipo não encontram-se disponíveis, esclarecemos 

que a análise geopolítica que na sequência apresentamos decorre de estudos e leituras 

realizadas nesta pesquisa e que, portanto, não se pretende completamente assertiva. 

Iniciemos pela França. 

 

FIG 2: Esquema de Compreensão geopolítica para a França 

 

A França, como indicado no capítulo anterior, aparece como chef de file da proposição, 

negociação e aprovação da Convenção, tendo sido anteriormente um dos líderes da tese 

da exceção cultural no âmbito dos acordos livre-comércio da OMC. Na primeira parte 
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do atual capítulo, percebemos a reorientação das políticas culturais francesas a partir 

dos anos 1980, direcionadas a articular cultura e economia, e a importância que passa a 

ter o cinema neste contexto. 

 

Em nossa leitura, percebemos que a França tinha um objetivo muito claro desde o início 

da negociação da Convenção no âmbito da UNESCO, qual seja, reconhecer as 

especificidades de bens e serviços culturais, contrapondo-os aos demais produtos e 

serviços negociados na esfera comercial e, assim, garantir a continuidade de suas 

políticas voltadas, sobremaneira, ao desenvolvimento de sua indústria audiovisual. Em 

outros termos, obter o êxito não atingido com a proposta da exceção cultural na OMC e, 

de certa maneira, elaborar e aprovar multilateralmente instrumento jurídico capaz de 

rivalizar com os acordos de livre-comércio (fossem multilaterais ou bilaterais). Neste 

sentido, a França foi hábil em utilizar seu poder brando na cooptação de aliados.  

 

O conceito de soft power, cunhado em 1990 pelo professor Joseph Nye, contrasta com o 

hard power, assentado na coerção militar ou incentivo econômico. Enquanto o poder 

duro foi bastante acionado durante o período da Guerra Fria, quando se reconhece uma 

bipolaridade do poder e superpotências ofereciam proteção (militar ou financeira) em 

troca lealdades, recompensas ou punições, o poder brando sobressai no contexto da 

nova ordem global, na qual emergem novos atores para além dos Estados e a questão da 

legitimidade torna-se fator preponderante na interação internacional (DUPAS, 2005).  

 

Nesses termos, o poder brando decorre da atratividade que um país pode exercer pela 

riqueza de sua cultura, pela inspiração de seus valores e pela coerência de suas políticas, 

referindo-se   “ca acidade de a etar terceiros  or meio de recursos de cooptação, tais 

como a conformação de agendas, persuasão e o exercício de atração positiva, com o 

objetivo de obter resultados  retendidos” ( YE JR.,   11 a ud DIT   IL O,   14,  . 

108). 

 

Enquanto o hard power é visto como poder pelo domínio, o soft power é o poder pela 

cooptação. Mais sutil e menos visível, age no estabelecimento de agendas, persuasão 

quanto a princípios ou temas que passam a ser considerados prioritários e atração de 

parceiros que, porventura, podem mudar de posição ou comportamento. O poder brando 

se adéqua às segunda e terceira faces do poder proposta por Nye: 
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Primeira face: A usa ameaças ou recompensas para alterar o 

comportamento de B, contra as preferências e estratégias iniciais 

de B. B tem consciência disso e sente os efeitos do poder de A. 

   
Segunda face: A controla a agenda de ações possíveis ou 

legítimas de tal modo que limita as escolhas de B. B pode ou não 

ter consciência disso e do poder exercido por A.    
Terceira face: A contribui para criar e moldar as crenças 

fundamentais, percepções e preferências de B. É improvável que 

B tenha consciência disso ou perceba os efeitos do poder de A 

(NYE JR., 2011 apud DITZ FILHO, 2014, p. 113) 
 

Tendo em mente essas diferentes faces do poder, identificamos que a França trabalha 

deliberadamente de modo a exercer influência sutil, por meio da agenda. Com efeito, 

este país destaca-se  or  erceber suas  ol ticas culturais, ou mel or, sua “invenção das 

 ol ticas culturais”, ex ressão lar amente utili ada em território  ranc s, como 

contributo do poder brando.  

 

Comme l’a  ait remarquer  . Ur alino, au sein d’un monde bi olaire 

ordonné par un combat idéologique, André Malraux fait de ce ministère 

« le su  ort d’un nationalisme modéré  ondé sur l’idée d’une 

universalité française offrant une troisième voie entre la civilisation 

américaine et le régime soviétique ». (…) La création du ministère de la 

Culture en 1959 a  irme ainsi le  rinci e de l’exce tion  rançaise en 

matière de culture. Cela coïncide d’ailleurs avec l’orientation  énérale 

des  olitiques  aulliennes qui rec erc ent l’indé endance vis-à-vis de 

la prééminence de la puissance états-unienne. (…) Dans un tel climat 

politique et diplomatique, la politique culturelle menée par André 

Mauraux illustre une autre façon de poursuivre cette « troisième voie » 

et d’assurer   la  rance une  osition de leadership au niveau mondial. 

(VLASSIS, 2015, p. 91) 
 

A ideia da terceira via Gaulliana visava a reforçar uma França independente e forte na 

cena internacional, nem prisioneira da Europa, nem dos Estados Unidos. Segundo Roy 

Macridis (1992 apud VLASSIS, 2015), a França é um país de nível médio que se 

esforça em tornar-se potência mundial e utiliza, inclusive, sua influência cultural na sua 

política externa. 

 

La politique étrangère française tend    rojeter   l’extérieur du territoire 

national une influence politique, économique et culturelle. Or, 

l’exce tion culturelle est soumise aux notions de « prestige », de 

« rayonnement » ou de « grandeur » qui sont perçues moins comme 

moyens politiques que comme objectifs en eux-mêmes. En ce sens, la 

culture est étroitement incorporée à la politique du rayonnement de la 

 rance   l’étran er,  ondée sur la conviction que la nation  rançaise 
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serait investie d’une mission messianique de  ro a ation de ses valeurs 

culturelles vers l’extérieur. (…) La  olitique étran ère de la  rance 

sou aite ex rimer   l’extérieur le caractère de la ré ublique  rançaise 

qui se prétend universelle. (VLASSIS, 2015, p. 95) 
 

É remarcável na citação acima a aparente continuidade daquela visão de cultura, vista 

no primeiro capítulo, paradoxalmente universalista e marcadamente local, francesa. A 

missão messiânica e civilizadora da França face a outros Estados, difusora de valores 

universais e não de interesses nacionais, é o que a torna uma potência internacional. 

Conforme afirmam Marie-Christine Kessler e Alain Limbard, ambos estudiosos da 

política externa francesa e citados na obra de Vlassis (2015), a inclusão da cultura em 

suas relações internacionais é muito anterior à própria existência de uma politica 

cultural no âmbito nacional. Ademais, segundo esses mesmos autores, a França 

compreendeu desde cedo que sua influência no cenário internacional não seria pela via 

econômica ou militar (hard power), mas por meio de sua influência cultural (soft 

power), colocando-se como portadora de valores universais. 

 

Esta autoimagem é reforçada de diversas maneiras, inclusive na defesa pela exceção 

cultural no seio dos acordos comerciais. Na esteira deste debate, o discurso francês 

reiterava que a exceção servia não somente aos seus interesses nacionais, mas dos 

demais países, como forma de salvaguardar sua cultura nacional da homogeneização a 

que estariam fadados os mercados sob o domínio dos grandes conglomerados culturais. 

Destarte, é factível que tal tema seja considerado prioritário na agenda multilateral e que 

a França emerja como porta-voz, como chef de file, do conjunto de países aliados. 

 

L’exce tion culturelle  ournit une  late orme   la  ois idéolo ique et 

symbolique, illustrant autant la singularité et la particularité française 

que sa mission universelle de civiliser. Elle correspond directement à la 

recherche du rôle mondial de la France, à une ambition de grande 

 uissance, ainsi qu’  une vision  aisant une  lace aux traditions morales 

et  istoriques du  a s. Il s’a it de dési ner une exce tion   la  ois 

universelle et singulière, incarnée «  ar l’ori inalité  rançaise d’écrire 

la civilisation  olitique du  a s, unique en tant qu’elle est nationale, 

dans le re istre de l’universel : l’exceptionnel étant nos pas ce qui la 

sépare des autres nations, mais ce qui la rend au contraire exemplaire, 

ce qui la constitue en modèle. (VLASSIS, 2015, p. 97) 
 

Reforçando essa tendência, ao longo do processo decisório em torno da Convenção, a 

França buscou convencer os demais países da importância e urgência da discussão 

proposta, participou ativa e numerosamente de todas as reuniões preparatórias, afastou-
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se deliberadamente ao perceber que seu protagonismo comprometeria a adesão de 

outras nações europeias e a própria aprovação do instrumento. Com a exitosa entrada 

em vigor da Convenção, seu poder de influência é novamente percebido, neste caso, ao 

pautar novas diretrizes operacionais, a exemplo da questão digital.  

 

Ademais, cabe notar que a capacidade de afetar terceiros não se restringe apenas aos 

Estados, mas atinge também a própria UNESCO que vive um período de crise 

financeira e fragilidade institucional. Nesses termos, se analisarmos a leitura pela 

França e pela UNESCO a respeito da Convenção de 2005, percebe-se que ambas estão 

perfeitamente alinhadas. Contudo, este perfeito alinhamento é algo, no mínimo, 

incomum no seio de uma organização multilateral. Ao analisarmos a participação 

brasileira no processo de negociação da Convenção, percebemos que o país incorporou 

a agenda proposta e exerceu seu poder de influência a terceiros, contudo, com base em 

visões distintas às apregoadas pela França. 

 

 

FIG 3: Esquema de Compreensão geopolítica para o Brasil 

 

Embora não com a mesma relevância francesa, o Brasil participou ativamente das 

discussões em torno da Convenção sobre diversidade cultural, envolvendo tanto o 

Ministério das Relações Exteriores como também o da Cultura (KAUARK, 2009; 

2010). Em nossa leitura, percebemos que o Brasil viu a discussão sobre a Convenção 

como oportuna tanto para demonstrar uma mudança de orientação em política externa 

com o governo Lula, como também para legitimar o conjunto de políticas culturais que 

começavam a ser desenvolvidas com a nova gestão do Ministério da Cultura. Neste 

sentido, o país utilizou de sua razoável autonomia no cenário internacional. 
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No plano das ideias, valores e doutrinas que orientaram a ação externa 

do Brasil ao longo do último século destaca-se a busca pela autonomia. 

Fosse como decorrência da aproximação de um dos novos polos de 

poder mundial, fosse como resultado da diversificação das parcerias ou 

da maior participação nas instituições internacionais, a política externa 

brasileira ao longo do século XX foi marcada pela busca de recursos de 

poder que garantissem maior autonomia do país no plano mundial, 

mesmo quando essa estratégia parecia se traduzir – e muitas vezes de 

fato de traduziu – no alinhamento a uma determinada potência. 

(PINHEIRO, 2004, p. 7-8) 
 

Se durante o governo FHC a política externa foi marcada pela intenção de participar do 

desenho da nova ordem mundial e buscar ganhos absolutos no entorno global, sobretudo 

em associação a grandes potências e também intensificando a participação brasileira em 

foros decisórios como ONU e OMC (PINHEIRO, 2004), a era Lula marca uma 

mudança no enfoque e na eleição de prioridades. 

 

Os princípios que orientam a execução da política externa do governo 

Lula foram estabelecidos no início da década de 1960, quando a 

diplomacia brasileira inaugurou a Política Externa Independente. Esses 

mesmos princípios foram recuperados na segunda metade dos anos 

1970, quando então se praticou a política denominada Pragmatismo 

Responsável, e baixaram a política externa do país até o fim dos anos 

1980. Nos anos 1990, esses princípios guiaram apenas o breve governo 

do presidente Itamar Franco, ocasião em que o chanceler Celso 

Amorim esforçou-se para reintroduzir o conceito de desenvolvimento 

na agenda internacional, porquanto ao longo de toda a década a política 

externa seguiu os princ  ios que denominamos “liberais cosmo olitas”. 

Sinteticamente, apresentamos esses princípios que sustentam a política 

do  residente Lula com o t tulo de “nacionalistas”. Jul amos  ertinente 

denominá-la nacionalista, por ser uma política comprometida com a 

promoção do desenvolvimento do país, com a busca da autonomia 

decisória e com a luta para tornar a ordem internacional menos 

desconfortável para os países em desenvolvimento. (GONÇALVES, 

2011, p. 11) 
 

No discurso e na prática, a política exterior de Lula voltou-se para os países do chamado 

Sul Global. Os esforços do Itamaraty visavam alcançar o reconhecimento do Brasil 

enquanto potência regional, como uma espécie de porta-voz dos países em 

desenvolvimento, por meio do ativismo nas coalizões Sul-Sul. e pela estratégia de 

autonomia pela diversificação. Terminologia cunhada por Tullo Vigevani e Gabriel 

Cepaluni (2007), a autonomia por diversificação significa a adesão do país a princípios 

e normas internacionais por meio de alianças Sul-Sul, regionais e com parceiros não 

tradicionais (China, Ásia-Pacífico, África, Europa Oriental, Oriente Médio), acreditando 
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que eles reduzem as assimetrias nas relações externas com países mais poderosos e 

aumentam a capacidade negociadora nacional. 

 

A criação do G20, por iniciativa do Brasil e India, a aproximação entre 

os BRICs (Brasil, Russia, India e China), as políticas de cooperação e 

comércio para a África, a fundação do Fórum IBAS (India, Brasil e 

África do Sul), a assinatura da Declaração de Brasilia que deu origem à 

Cúpula América do Sul-Países Árabes (ASPA), a aproximação com a 

América Central e a prioridade destinado ao Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL) e à integração sul-americana, são evidências de esforços 

continuou em direção a uma concepção política externa que objetiva 

explorar uma configuração das relações internacionais que tende ao 

multilateralismo ou à franca autonomia. Nesse sentido, o Itamaraty 

envidou esforços para ampliar substancialmente o soft power brasileiro 

ao estabelecer uma inédita parceria com o Ministério da Cultura, que 

renovou e robusteceu a diplomacia cultural do país. (LESSA e 

GAVIÄO, 2011, p. 59) 
 

A parceria Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Cultura, em específico 

em relação à Convenção da UNESCO de 2005, inicia-se com a criação de um Grupo de 

Trabalho Permanente sobre Diversidade Cultural. O Grupo era composto por membros 

das duas pastas, estando o MINC representado por funcionários da Secretaria de 

Políticas Culturais, bem como das Secretarias da Diversidade e da Cidadania Cultural. 

A finalidade principal do GT era analisar os documentos relativos à convenção e 

articular conjuntamente uma posição brasileira para os encontros intergovernamentais 

ocorridos na UNESCO. Eventualmente, os peritos também enviavam sugestões de 

redação alternativa ou novos artigos. 

 

Acerca do posicionamento do Brasil em torno da futura Convenção, podem ser 

destacadas algumas ideias-força (MIGUEZ, 2005): defesa do direito soberano dos 

estados de formularem e executarem políticas culturais; defesa de um sistema 

internacional mais equilibrado de trocas de produtos e serviços culturais; defesa da não 

inclusão de compromissos adicionais a respeito da propriedade intelectual; defesa de 

mecanismos de cooperação internacional para países em desenvolvimento e; defesa dos 

direitos das minorias e das populações tradicionais, como indígenas e quilombolas, em 

especial em relação a suas práticas e conhecimentos. Esta conjunção de ideias foi sendo 

refinada ao longo do processo negociador da Convenção, principalmente a partir da 

participação em reuniões intergovernamentais na UNESCO. 
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Vale destacar que para participar dessas reuniões a Delegação Brasileira contou tanto 

com a própria Delegação Permanente na UNESCO, com o Chefe da Divisão de Acordos 

e Assuntos Multilaterais Culturais do Ministério das Relações Exteriores, com o 

Gerente de Cooperação e Desenvolvimento do Comissariado da Cultura Brasileira no 

Mundo, mas também com a presença do Ministro da Cultura, do Secretário Executivo e 

do Secretário da Identidade e da Diversidade Cultural do MINC, além dos peritos 

membros do GT. 

 

A participação de técnicos do Ministério da Cultura na delegação brasileira foi, 

notadamente, um diferencial do Brasil. A maioria das delegações que participam dessas 

negociações é composta por diplomatas que estão acostumados a se relacionar com a 

UNESCO, contudo, que não trabalham diretamente com a cultura e, portanto, 

desconhecem os desafios desta área. Destarte, o discurso brasileiro claramente estava 

ancorado em suas políticas culturais, inclusive, voltadas à diversidade cultural. Durante 

as reuniões intergovernamentais da convenção, a delegação participou de maneira ativa, 

compondo o Comitê de Redação, sugerindo metodologias de trabalho e articulando-se 

com outras nações em desenvolvimento.  

 

Conforme analisa a diplomata Vera Cintia Alvarez (2008), a estratégia negociadora do 

Brasil foi privilegiar as convergências em torno de aspectos essenciais do texto, a saber: 

a consagração do direito dos estados de proteger e promover a diversidade de seus 

conteúdos e expressões culturais; a afirmação da especificidade e da dupla natureza dos 

bens e serviços culturais e; o princípio de que as políticas culturais na esfera 

internacional deveriam favorecer o fortalecimento da economia da cultura dos países em 

desenvolvimento. Em relatórios de viagem de técnicos do MINC (BRASIL, 2005b) é 

descrito que a delegação brasileira adotou como estratégia ser sempre uma das primeiras 

a se manifestar em plenária na expectativa de influenciar posições de outros países, 

principalmente das nações em desenvolvimento.  

 

Em entrevista (2009)
24

 o ex-ministro Gilberto Gil destaca o trabalho de articulação, 

sobretudo, com países africanos e latino-americanos, que possuíam em seu território 

uma diversidade de expressões culturais, que estariam num patamar de desenvolvimento 

semelhante ao Brasil e que teriam desafios próximos aos nossos em termos de políticas 
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culturais. O discurso brasileiro reconhecia os desafios relativos à distribuição de 

produtos culturais, regulação do mercado cultural, incentivo às indústrias culturais, mas, 

diferentemente das nações desenvolvidas, afirmava também a necessidade da defesa dos 

direitos culturais de minorias e populações tradicionais. Nesses termos, é interessante 

notar o relato de viagem de técnicos do Ministério (BRASIL, 2005b): 

 

Pode-se afirmar que o embate de visões entre os grupos de países 

marcou, de maneira reducionista, as negociações da convenção. A 

delegação brasileira manifestou-se, algumas vezes, sobre a falta de 

generosidade intelectual e de amplitude do debate sobre diversidade 

cultural – seja em plenário, seja no Comitê de Redação. De um lado e 

de outro, as preocupações exageradas com os aspectos comerciais 

tangenciais ao tema – seja para evitá-los, seja para ressaltá-los – levou a 

um apequenamento conceitual do tema da diversidade cultural, bem 

como a um verdadeiro “sequestro” de conceitos caros   UNESCO, 

como o de proteção à cultura e o caráter singular da produção cultural. 
 

Um adicional para esta relevância do Brasil na esfera unesciana advinha não somente do 

trabalho analítico do texto da convenção e da articulação nas negociações diretas com as 

demais delegações, mas, sobremaneira, por contar com a presença de Gilberto Gil, 

artista reconhecido mundialmente, como Ministro da Cultura. O próprio ex-ministro 

versa sobre o tema e a irma, na mesma entrevista, que “sem dúvida o ministro-artista 

tin a um  a el incr vel nessa  istória toda”.  

 

Assim, pode-se afirmar que o engajamento do Ministro da Cultura nas negociações foi 

decisivo para a boa atuação da delegação brasileira. Ademais, vale reforçar que 

argumentação técnica sobre os posicionamentos defendidos pelo Brasil foi fornecida 

também por técnicos do MINC, revelando a importância da pasta nesta ocasião. 

Finalmente, como contribuições brasileiras à Convenção, são destacadas no relatório de 

viagem referente a terceira e última sessão intergovernamental (BRASIL, 2005b): 

 

A incorporação da dimensão cultural como ponto central das 

políticas de desenvolvimento;     
As referências à necessidade de fortalecimento das indústrias 

culturais nos países em desenvolvimento;     
A referência explícita à importância da proteção dos 

conhecimentos tradicionais;     
A exclusão da parte substantiva da convenção de qualquer 

referência aos direitos de propriedade intelectual e de sua 

                                                                                                                                               
24 Gilberto Gil: Entrevista concedida à Giuliana Kauark em 30 de março de 2009. (Salvador) 
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observância, restando apenas uma pequena menção no 

preâmbulo da convenção;     
A definição mais abrangente da cultura, não a restringindo 

somente às artes;     
A manutenção dos conceitos e das re er ncias, a “bens e 

serviços culturais”, “indústrias culturais” e “ roteção”    
A garantia da soberania dos Estados em implementarem suas 

políticas culturais;     

A depuração dos objetivos e dos princípios da convenção;   
O reconhecimento e a obrigação de se encorajar a participação 

da sociedade civil na proteção e promoção da diversidade 

cultural;     
A busca de uma cooperação internacional efetiva em matéria de 

desenvolvimento;     
A depuração dos mecanismos de seguimento da convenção, tal 

como o Comitê Intergovernamental, restringindo os riscos de 

uma interpretação tendenciosa por parte do mesmo;   
A concentração das referências aos outros instrumentos 

internacionais no artigo 20 e a prevalência no mesmo dos 

princípios da não-subordinação, complementaridade e do 

suporte mútuo  
 

Essas contribuições são resultados do trabalho feito em conjunto com os demais países, 

não se configurando como uma batalha individual do Brasil. No entanto, a partir dessas 

contribuições é possível perceber quais os interesses que motivaram o MINC a defender 

a aprovação da convenção sobre a diversidade cultural.  

 

A convenção sobre a diversidade cultural, ao reconhecer a legitimidade das políticas 

públicas, estabelece medidas regulamentares e uma base jurídica às quais os Estados 

podem recorrer em caso de conflito. Assim, um dos primeiros interesses que cabe 

indicar do Ministério da Cultura do Brasil na aprovação da convenção, refere-se ao 

direito de adotar as medidas que julgarem necessárias para a proteção e a promoção da 

diversidade de suas expressões culturais. 

 

Esse direito em executar políticas culturais, entretanto, não estaria comprometido caso a 

convenção não fosse aprovada, pelo menos não em curto prazo. Como afirma o ex-

ministro da cultura, Gilberto Gil, as políticas direcionadas à proteção e promoção da 

diversidade estavam sendo praticadas antes da aprovação e entrada em vigor deste 

instrumento, a exemplo dos Pontos de Cultura ou de outros programas da SID. A 

aprovação da Convenção era importante, sobretudo, pelo respaldo político e de peso 

internacional que ela traria às ações e reformas implementadas pelo MINC. A principal 

meta, assim, era trabalhar para que a Convenção se tornasse um novo quadro de 



203 

 

referência legal e político sobre temas relativos à diversidade cultural, com vias a 

garantir que as políticas implementadas no governo Lula pudessem ter continuidade. 

 

Em segundo lugar, uma visão ampliada da cultura, tal como defendida durante as 

gestões Gil e Juca, não poderia estar separada do potencial de geração de riqueza e de 

empregos apresentado pela área cultural. Tendo o Brasil um setor privado exportador de 

audiovisual para televisão considerado bem sucedido, uma produção cinematográfica 

com razoável potencial exportador, além de um quadro normativo bem desenvolvido de 

fomento à indústria cultural através de subvenções públicas e leis de incentivo fiscal, 

convinha ao país reivindicar um dos objetivos da convenção, qual seja, atuar para 

estabelecer o terreno no qual a cooperação internacional ajude a construir um cenário de 

trocas culturais em mercados mais equilibrados. 

 

A homogeneização e a padronização da produção cultural, que está na raiz da questão 

da luta pela defesa da diversidade cultural, veem-se contempladas pela nova Convenção 

na medida em que se reconhece a necessidade de fortalecer e estimular a emergência de 

indústrias culturais nacionais, de atividades do setor informal e da criatividade de seus 

artistas, bem como a difusão da diversidade nos meios de comunicação, o livre 

intercâmbio e a circulação de ideias e expressões culturais. Este aspecto da convenção é 

de particular interesse das potências culturais emergentes, a exemplo do Brasil. 

Destarte, era de interesse do país, bem como para várias outras nações, o 

reconhecimento da especificidade dos bens e serviços culturais, o que traria uma 

segurança jurídica para formulação de novas políticas relativas ao desenvolvimento da 

economia do setor cultural. 

 

Um interesse que não está diretamente relacionado à aprovação e ratificação da 

convenção, mas que foi percebido pelo governo brasileiro, era o relativo protagonismo 

que o país poderia ter ao apoiar o instrumento. Neste sentido, o Brasil se comprometeu a 

ratificar a convenção de maneira célere para servir de exemplo a outras nações e, assim, 

garantir sua candidatura ao Comitê Intergovernamental a ser instituído para acompanhar 

a implementação deste instrumento. 

 

A expectativa da rápida ratificação da convenção não foi completamente atingida, sendo 

o Brasil o 40º a aderir ao instrumento, tendo depositado o Instrumento de Ratificação na 
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UNESCO em 16 de janeiro de 2007 (após a aprovação no Congresso). Mesmo assim, na 

avaliação do MINC o tempo levado entre o Decreto Legislativo de nº 485 do Congresso 

Federal, de 20 de dezembro de 2006, até o Decreto presidencial nº 6.177 (do 

Executivo), de 1º de agosto de 2007, é considerado recorde.  

 

Aprovada a Convenção, resultado de um grande consenso entre países, começaram a 

aparecer divergências em relação à sua interpretação, seu papel, sua implementação e 

regulação. O local para o debate de tais pontos é o Comitê Intergovernamental, do qual 

o Brasil fez parte no período de 2009 a 2013 e atualmente, a partir de 2015 até 2019. 

 

Na ocasião da primeira reunião do Comitê Intergovernamental, o Ministério da Cultura 

elencou os pontos fundamentais para a implementação da convenção, em que constam: 

construção de políticas mais abrangentes que incluam as manifestações culturais da 

sociedade como um todo e que contribuam com o sistema educacional; fortalecimento 

dos sistemas públicos de comunicação, televisão e radiodifusão digital, com conteúdo 

representativo das diversas regiões do país; o desenvolvimento da economia da cultura, 

estimulando pequenas empresas culturais, estabelecendo novos marcos regulatórios e 

impedindo monopólios econômicos no setor; a valorização dos conhecimentos 

tradicionais, especialmente dos povos indígenas e as populações afrodescendentes; a 

regulação e adoção de mecanismos de proteção dos direitos autorais; e a criação de 

instrumentos institucionais e regulatórios efetivos que viabilizam a criação de políticas 

públicas para a cultura. Portanto, no Comitê Intergovernamental, a posição brasileira se 

pautou no sentido de não restringir o debate da Convenção estritamente ao debate 

cultura e comércio. 

 
Após considerável vitória de 2005, as Partes à convenção não devem 

permitir que a mesma seja rebaixada ao status de um instrumento de 

cooperação norte-sul, ao abrigo do qual se distribuem cotas de acesso 

aos mercados desenvolvidos e pequenas benesses a grupos e indivíduos 

dos países em desenvolvimento (BRASIL, 2007, p. 10). 
 

Esta atitude comum dos países hegemônicos, procurando preservar o status quo 

favorável a seus interesses, deve ser confrontada pelos países em desenvolvimento. 

Destarte, era crucial que o Brasil assumisse posições firmes em defesa dos termos e 

princípios da Convenção, mas que reivindicasse o aprimoramento de dispositivos que 

asseguram a execução de políticas públicas tanto voltadas para a promoção e proteção 
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dos setores ligados à economia da cultura quanto das expressões culturais de caráter 

identitário. Mais importante ainda, todavia, era que o Brasil reforçasse sua postura 

quando da implementação da Convenção, o que veremos no próximo capítulo. Antes 

verificaremos de que forma a UNESCO avalia que a Convenção de 2005 contribui para 

um “re ensar” das  ol ticas culturais. 

 

3.1.2.2 Repensar as políticas culturais após dez anos da Convenção 

Em 2015, quando a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais completou dez anos de adoção, a UNESCO publicou um estudo 

acerca de sua aplicação. O Relatório Mundial Re/Pensar as Políticas Culturais foi 

elaborado por quinze experts independentes
25

 que analisaram 71 relatórios quadrienais 

periódicos entregues à organização, representando 61% das Partes da Convenção.  

 

Conforme expressa em entrevista Anthony Krause
26

, Chefe da Unidade de Politica e 

Pesquisa do Secretariado da UNESCO para a Convenção de 2005, o referido Relatório 

reflete e sintetiza a visão e a posição do órgão a respeito do tema e como ele será 

tratado. 

 

Donc l’UNESCO, quelle est notre vision, notre position. On pousse 

notre idée c’est un  eu de  ousser dans l’a enda international toutes ces 

questions. Alors on le fait notamment grâce à cette application: 

« Repenser les politiques culturelles » qui est la première fois au bout 

de dix ans où on dit clairement, mais ça c’est le résultat un  eu de dix 

ans de réflexion, de dire ben quand on parle de : « C’est quoi les 

domaines, vraiment, de la Convention ? ». Donc on a identifié ces dix 

domaines en disant : « Voil  la Convention c’est ça. ». Grosso modo, 

aujourd’ ui en tout cas c’est ça, ça c an era  eut- tre mais aujourd’ ui 

c’est ça et c’est ça qu’on va suivre. On met des indicateurs, on va 

essa er d’accom a ner les  a s  our voir comment est-ce qu’ ils 

mettent en oeuvre ou pas. (Anthony Krause/ UNESCO) 
 

Em termos percentuais, dentre os autores, 67% atuam na Europa e América do Norte, 

13% na África, 13% na Ásia e Pacifico, 7% América Latina e Caribe e nenhum nos 

Estados Árabes (UNESCO, 2015a). No que se refere aos relatórios analisados, 54% são 

                                                 
25 Helmut K. Anheir (Alemanha); Lydia Deloumeaux (França); Mike von Graan (África do Sul); 
Véronique Guèvremont (Canadá); Yudhishthir Raj Isar (França); Ammu Joseph (Índia); Carl-Johan 
Kleberg (Suécia); Olga Kononykhina (Alemanha); Octavio Kulesz (Argentina); Christine M. Merkel 
(Alemanha); Nina Obuljen Korzinek (Croácia); Ole Reitov (Dinamarca); Sophia Sanan (África do Sul); 
Mikael Schultz (Suécia) e David Throsby (Austrália). 
26 Anthony Krause: Entrevista concedida à Giuliana Kauark em 16 de junho de 2016. (Paris) 
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oriundos da Europa e América do Norte; 17% da América Latina e Caribe; 13% da 

África; 8% da Ásia e Pacífico e também 8% dos Estados Árabes (OBULJEN, 2015, p. 

50). 

 

Conforme assinala a Secretária da Convenção Danielle Cliche (2015), na introdução do 

Relatório, este estudo teve como um de seus principais objetivos determinar como os 

princípios fundamentais desse instrumento normativo internacional são traduzidos em 

políticas e medidas reais nos diferentes países e, portanto, revela como as Partes 

descobriram (ou não) soluções políticas aos desafios previstos pela Convenção. Neste 

sentido, é salutar perceber que determinados princípios diretores e objetivos norteiam 

todo o Relatório e, portanto, faz-se mister indicar quais sejam. 

 

Embora o texto da Convenção preveja oito diferentes princípios norteadores em seu 

artigo 2°, o Relatório apresenta apenas quatro. Quando comparamos os dois textos, 

percebemos que certos princípios foram condensados (princípios 5 e 6), porém, outros 

dois foram desconsiderados (princípios 3 e 4). Vejamos abaixo o quadro comparativo 

que relaciona o Relatório Mundial Re/Pensar as Políticas Culturais e a Convenção de 

2005 (adverte-se que os princípios previstos no instrumento estão desordenados de 

modo a facilitar a comparação). 

 

Quadro 2: Comparação Relatório Mundial (2015) e Convenção (2005) - princípios 

norteadores  

Relatório Mundial Convenção (art. 2°) 

Garantir o direito soberano dos Estados de 

adotar e implementar políticas para proteger 

e promover a diversidade das expressões 

culturais, com base em processos e sistemas 

de governança claros, transparentes e 

participativos. 

2. Princípio da soberania 

Facilitar o acesso equitativo, a abertura e a 

troca equilibrada de bens e de serviços 

culturais, bem como a livre circulação de 

artistas e profissionais da cultura 

7. Princípio do acesso equitativo 
 

8. Princípio da abertura e do equilíbrio 

Reconhecer a complementaridade dos 

aspectos econômicos e culturais do 

desenvolvimento sustentável 

5. Princípio da complementariedade dos 

aspectos econômicos e culturais do 

desenvolvimento 
 

6. Princípio do desenvolvimento sustentável 

Respeitar os direitos do homem e as 1. Princípio do respeito aos direitos 
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liberdades fundamentais de expressão, de 

condição prévia à criação e a distribuição de 

expressões culturais diversas. 

humanos e às liberdades fundamentais 

 3. Princípio da igual dignidade e do respeito 

por todas as culturas 

 4. Princípio da solidariedade e cooperação 

internacionais. 

 

Destaca-se sobre estas constatações o reducionismo do princípio de desenvolvimento 

sustentável já que ele aparece atrelado, necessariamente, à dimensão econômica e, 

ademais, a retirada do princípio de igual dignidade das culturas que incluía, conforme 

texto da Convenção, as culturas “das  essoas  ertencentes a minorias e as dos povos 

ind  enas”. É crucial ter em mente a deliberada redução ou retirada de determinados 

temas pertinentes à diversidade das expressões culturais e que estavam presentes no 

instrumento aprovado. 

 

Dos princípios passa-se aos objetivos. Apesar do primeiro artigo da Convenção estar 

dedicado, justamente, à delimitação de seus objetivos, não foram esses norteadores do 

Relatório Mundial. No caso do estudo realizado dez anos depois, os objetivos foram 

elaborados a partir dos princípios. Por esta razão, é menos direta a comparação entre 

objetivos delimitados no Relatório vis-à-vis os previstos na Convenção. Ainda assim, 

notamos uma ausência de qualquer menção relativa à interculturalidade nos objetivos 

atuais, embora isso aparecesse em mais de um objetivo anteriormente. Vejamos: 

 

Quadro 3: Comparação Relatório Mundial (2015) e Convenção (2005) - objetivos  

Relatório Mundial Convenção (art. 1°) 

a. Apoiar sistemas de governança 

duradouros da cultura 

b. Estabelecer uma troca equilibrada 

dos bens e serviços culturais e 

aumentar a mobilidade dos artistas 

e os profissionais da cultura 

c. Integrar a cultura nos quadros do 

desenvolvimento sustentável 
d. Promover os direitos do homem e 

as liberdades fundamentais 

(a) proteger e promover a diversidade das 

expressões culturais; 
(b) criar condições para que as culturas floresçam e 

interajam livremente em benefício mútuo; 
(c) encorajar o diálogo entre culturas a fim de 

assegurar intercâmbios culturais mais amplos e 

equilibrados no mundo em favor do respeito 

intercultural e de uma cultura da paz; 
(d) fomentar a interculturalidade de forma a 

desenvolver a interação cultural, no espírito de 

construir pontes entre os povos; 
(e) promover o respeito pela diversidade das 

expressões culturais e a conscientização de seu 

valor nos planos local, nacional e internacional; 
(f) reafirmar a importância do vínculo entre cultura 
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e desenvolvimento para todos os países, 

especialmente para países em desenvolvimento, e 

encorajar as ações empreendidas no plano nacional 

e internacional para que se reconheça o autêntico 

valor desse vínculo; 
(g) reconhecer natureza específica das atividades, 

bens e serviços culturais enquanto portadores de 

identidades, valores e significados; 
(h) reafirmar o direito soberano dos Estados de 

conservar, adotar e implementar as políticas e 

medidas que considerem apropriadas para a 

proteção e promoção da diversidade das expressões 

culturais em seu território; 
(i) fortalecer a cooperação e a solidariedade 

internacionais em um espírito de parceria visando, 

especialmente, o aprimoramento das capacidades 

dos países em desenvolvimento de protegerem e de 

promoverem a diversidade das expressões culturais. 

 

Um terceiro nível de detalhamento é criado no Relatório Mundial de 2015 tratando dos 

domínios aos quais as políticas e medidas estariam relacionadas. Não encontrarmos um 

paralelo desta categoria na Convenção. Todavia, em artigo publicado na coletânea 

organizada por Nina Obuljen e Joost Smiers (2006), de autoria de Danielle Cliche, a 

Secretária da Convenção apresenta quadro de monitoramento de políticas e medidas 

para proteger e promover a diversidade das expressões culturais no qual verificamos que 

os artigos do referido instrumento são agrupados em certos domínios políticos. Ao todo, 

foram formulados cinco domínios a partir de direitos e deveres das Partes, são eles: 

Grupos minoritários; Línguas; Indústrias culturais; Criatividade artística; Mídia/ 

Audiovisual  Coo eração cultural internacional e,  or  im, “cultura- eral” que o tamos 

por traduzir como Institucionalização da cultura, pois inclui artigos relativos a fundos 

públicos, infraestrutura, etc. Abaixo a reprodução do supracitado quadro. 

 

Quadro 4 Creating Sets of Questions/ Indicators to Monitor National Cultural Policies and 

Measures to Protect and Promote the Diversity of Cultural Expressions as Expressed in the 

UNESCO Convention (CLICHE, 2006, p. 189-192) 
 

Sample of UNESCO Convention Articles  Example of Policy Domain 

Art. 6.2 (a)  
Regulatory measures aimed at protecting and promoting 

diversity of cultural expressions  
 

See also Art. 7 (a)   
… paying due attention to the special circumstances and 

needs of women...to minorities and indigenous peoples  

Minority Groups 
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Art. 6.2 (b)  
Measures to provide opportunities for domestic cultural 

activities, goods and services... including provisions relating 

to the language used for such activities, goods and services  

Language 

Art. 6.2 (c)  
Measures to provide domestic independent cultural industries 

and activities in the informal sector effective access to means 

of production...  
See also Art. 10 (c) 
... to encourage creativity and strengthen production 

capacities by setting up educational, training and exchange 

programmes 

Culture Industries  

Art. 6.2 (d)  
Measures aimed at providing public financial assistance  

Culture - General  
(Public Funding)  

Art. 6.2 (e)  
Measures aimed at encouraging non-profit organizations as 

well as public and private institutions artists 

Culture – General 
(Encouraging Access of 

Diverse Actors to Participate 

in the Marketplace)  

Art. 6.2 (f)  
Measures aimed at establishing and supporting public 

institutions  

Culture – General 
(Infrastructure)  

Art. 6.2 (g)  
Measures aimed at nurturing and supporting artists  

See also Art. 7.2   
… reco ni in  t e im ortant contribution o  artists… in 

nurturing the diversity of cultural expressions  

Artistic Creativity  

Art. 6.2 (h)  
Measures aimed at enhancing diversity of the media including 

through public service broadcasting  

(Audiovisual) Media  

Art. 7 (b)  
Measures to promote... access to diverse cultural expressions 

from within their territory as well as from other countries of 

the world  
See also Art. 12 
... to strengthen bilateral, regional and international 

cooperation for the creation of conditions to promote the 

diversity of cultural expressions  

International Cultural 
Cooperation  

 

É notável neste quadro e nos domínios definidos a ausência de tratamento de alguns 

artigos da Convenção, com destaque para os artigos 8 (medidas para a proteção das 

expressões culturais) e 13 (integração da cultura no desenvolvimento sustentável). Por 

outro lado, ao menos o tema do desenvolvimento sustentável aparece nos domínios 

elencados no Relatório Mundial. Todavia, desaparecem domínios relativos às minorias e 

à diversidade linguística ao mesmo tempo em que surge um novo domínio – sem 

substrato em artigos da Convenção ou mesmo em diretrizes operacionais debatidas e 

aprovadas – que trata do ambiente digital. 
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Quadro 5: Comparação Relatório Mundial (2015) e Convenção (2005) – domínios políticos  

Relatório Mundial Convenção (artigos 6°, 7°, 10° e 12°) 

(i) Políticas culturais 
(j) Meios de comunicação e serviço público 

[de radiodifusão]  
(k) Ambiente digital 
(l) Parceria com a sociedade civil 
(m) Mobilidade de artistas e profissionais da 

cultura 
(n) Troca de bens e serviços culturais 
(o) Tratados e acordos [comerciais]  
(p) Políticas e planos nacionais em favor do 

desenvolvimento sustentável 
(q) Programas internacionais de 

desenvolvimento sustentável 
(r) Igualdade de gêneros 
(s) Liberdade artística 

 Grupos minoritários 

 Línguas 

 Indústrias culturais 

 Criatividade artística 

 Mídia/ Audiovisual 

 Cooperação cultural internacional 

 Institucionalização da cultura 

 

É por meio desses domínios que a UNESCO, então, classifica como as Partes atuam no 

sentido de proteger e promover a diversidade das expressões culturais. Primeiramente, 

nos interessa observar que as políticas culturais aparecem como um dos domínios 

previstos, ou seja, não respondem sozinhas ao desafio da diversidade cultural, apesar de 

comporem o título da obra (Re/Pensar as Políticas Culturais: 10 anos de promoção da 

diversidade das expressões culturais para o desenvolvimento). Políticas de 

comunicação, de desenvolvimento, de direitos humanos, comerciais e voltadas às novas 

tecnologias são também acionadas. Ademais, é significativa a retirada da palavra 

proteção do título do documento, bem como a quantidade de vezes que ela aparece no 

texto (138) vis-à-vis a palavra promoção (442)
27

, estando, em geral, associada ao título 

da Convenção. Inferimos, assim, que o agendamento de determinados temas e o elenco 

de prioridades se manifesta não somente em foros políticos e institucionais – como 

Comitês Intergovernamentais e Conferências das Partes – mas também no âmbito 

técnico, a exemplo da publicação do referido Relatório Mundial. 

 

Passaremos, a seguir, à análise de alguns desses domínios que, no Relatório Mundial 

Re/Pensar as Políticas Culturais, estão divididos em capítulos, assinados por diferentes 

autores. Antes, porém, faz-se mister entender como princípios, objetivos e domínios se 

relacionam e estão organizados. 

                                                 
27 Para tanto foi utilizado o recurso de busca por palavras, sendo ambas as palavras pesquisadas a partir 
de seus radicais. 
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Quadro 6: Relação Princípios-Objetivos-Domínios do Relatório Mundial (2015) 

Princípios Objetivos Domínios 

Garantir o direito soberano dos 

Estados de adotar e implementar 

políticas para proteger e 

promover a diversidade das 

expressões culturais, com base 

em processos e sistemas de 

governança claros, transparentes 

e participativos. 

Apoiar sistemas de 

governança duradouros 

da cultura 

 Políticas culturais 

 Meios de comunicação e 

serviço público 

 Ambiente digital 

 Parceria com a 

sociedade civil 

Facilitar o acesso equitativo, a 

abertura e a troca equilibrada de 

bens e de serviços culturais, bem 

como a livre circulação de artistas 

e profissionais da cultura 

Estabelecer uma troca 

equilibrada dos bens e 

serviços culturais e 

aumentar a mobilidade 

dos artistas e os 

profissionais da cultura 

 Mobilidade de artistas e 

profissionais da cultura 

 Troca de bens e serviços 

culturais 

 Tratados e acordos 

Reconhecer a complementaridade 

dos aspectos económicos e 

culturais do desenvolvimento 

sustentável 

Integrar a cultura nos 

quadros do 

desenvolvimento 

sustentável 

 Políticas e planos 

nacionais em favor do 

desenvolvimento 

sustentável 

 Programas 

internacionais de 

desenvolvimento 

sustentável 

Respeitar os direitos do homem e 

as liberdades fundamentais de 

expressão, de condição prévia à 

criação e a distribuição de 

expressões culturais diversas. 

Promover os direitos do 

homem e as liberdades 

fundamentais 

 Igualdade de gêneros 

 Liberdade artística 

 

Dentre os princípios adotados pela Convenção está o princípio da soberania, por meio 

do qual se reconhece o direito das Partes de conceber e implementar políticas e medidas 

que julgarem adequadas para proteger e promover a diversidade das expressões 

culturais em seu território. No capítulo do Relatório dedicado ao domínio das políticas 

culturais são ressaltados os artigos 5, 6 e 7 da Convenção, que especificam que essas 

políticas devem destinar-se a fortalecer a criação, produção, distribuição/difusão e 

acesso dos bens e serviços culturais. Não aparece ai, mais uma vez, o artigo 8 que versa 

sobre a proteção da diversidade. 

 

O infográfico que ilustra este primeiro capítulo reforça este vínculo entre política 

cultural e cadeia produtiva da cultura que, por sua vez, desenvolve-se a partir de 

medidas que incluem leis, regulamentações, subvenções financeiras e intervenções 
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institucionais. Vale destacar que, como veremos a seguir, esses tipos de intervenções 

são classificações dos Relatórios Quadrienais Periódicos e que, portanto, todas as Partes 

deveriam utilizar para enquadrar suas medidas. Os exemplos de políticas destacadas no 

infográfico relacionam os elos da cadeia com os tipos de intervenção. Destarte, para 

criação é indicada uma medida legislativa de bolsa para artistas; para a produção é 

apontada uma medida institucional de estímulo fiscal para start-ups; para distribuição 

assinala-se uma medida financeira de cotas para conteúdos audiovisuais e; para 

participação uma medida regulamentar de redução de preços de bens culturais. 

 

FIG 4: Infográfico Relatório Mundial – Políticas  Culturais (UNESCO, 2015a, p. 48) 

 

Na análise das políticas culturais concernentes à proteção e promoção da diversidade 

das expressões culturais, a autora do capítulo, Nina Obuljen Korzinek indica quatro 

enfoques: apoio à criação artística; apoio à produção de bens e serviços culturais; apoio 

à distribuição de bens e serviços culturais e; acesso e participação. Em relação ao último 

ponto, cabe indicar que na sua descrição acesso e participação aparecem como 

sinônimos de fruição, haja vista não estão indicados o acesso a meios de produção, 

tampouco a participação na formulação de políticas.  

 

Apoio à criação artística – com políticas e medidas que favorecem a 

criatividade, inclusive por meio de apoio diretamente os artistas e seu 



213 

 

trabalho de criação, como ajuda financeira ou bolsas de estudo, 

legislação relativa às artes e à cultura, formações e sistemas de 

incubadoras, programas de formação e educação; apoio à mobilidade 

dos artistas, e apoio para uma melhor utilização dos mecanismos que 

regem os direitos autorais;   
 
Apoio à produção de bens e serviços culturais – com financiamento 

direto à produção de conteúdos culturais nacionais, inclusive com 

vantagens fiscais e/ou outros estímulos; ajuda à criação e ao 

funcionamento de infraestruturas de produção e de entidades; animação 

de ateliês de fortalecimento das competências criativas e empresariais; 

promoção do acesso aos mercados nacionais e internacionais; e 

mecanismos de coprodução;   
 
Apoio à distribuição de bens e serviços culturais – criação de sistemas 

para fortalecer as capacidades em matéria de distribuição e/ou de 

marketing; criação de infraestruturas físicas para a distribuição de 

conteúdos artísticos e culturais; aplicação de cotas sobre os conteúdos; 

medidas que favorecem a exportação de bens culturais; políticas sobre 

os meios de comunicação, especialmente para a promoção e a 

diversidade dos meios de comunicação do serviço público; apoio à 

organização de eventos promocionais (mercados, feiras, festivais ou 

anos temáticos); apoio à luta contra a pirataria;   
 
Acesso e participação, com políticas construídas a partir da ideia de que 

aumentar a participação dos indivíduos na vida cultural permite 

melhorar sua qualidade de vida global – promoção da educação para a 

cultura e os meios de comunicação; promoção do acesso e da 

participação na vida cultural de pessoas pertencentes a minorias, povos 

indígenas, jovens e mulheres; promoção do acesso e da participação de 

pessoas desfavorecidas, pessoas com deficiência, pessoas idosas e 

habitantes de zonas rurais; desenvolvimento da educação para a cultura; 

e diminuição das barreiras tarifárias para o acesso aos bens culturais, 

por meio da redução de impostos ou da taxa zero, e a outras medidas 

que favorecem as importações culturais. (BARROS, DUPIN, 

KAUARK, 2017, s/p) 
 

Verificamos assim um estreito alinhamento entre política cultural e a chamada cadeia 

produtiva da cultura, o que também pode ser analisado como uma redução do público-

alvo e do campo de atuação das políticas públicas de cultura direcionadas a, grosso 

modo, artistas, produtores e profissionais da cultura que atuam no âmbito comercial. 

Retomando a primeira parte do presente capítulo, a diversificação de públicos e de 

segmentos culturais atingidos por meio de políticas públicas é uma prerrogativa básica 

para o cumprimento dos direitos culturais e, consequentemente, para a promoção de 

uma cidadania cultural. O apequenamento de políticas voltadas à diversidade cultural 

aos aspectos artísticos e mercadológicos deve ser observado de maneira crítica. 
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O segundo capítulo, dedicado ao fomento à diversidade dos meios de comunicação 

reforça também em seu infográfico a chamada cadeia produtiva da cultura.  

 

 

FIG 5: Infográfico Relatório Mundial – Meios de comunicação (UNESCO, 2015a, p. 62) 

 

A promoção do pluralismo dos meios de comunicação e do serviço público de 

radiodifusão está claramente inscrita no texto da Convenção, na alínea h do artigo 6, 

onde sugere-se  s  artes “ romover a diversidade dos meios de comunicação social, 

inclusive a promoção do serviço  úblico de radiodi usão”. Diante da interde end ncia 

entre a diversidade dos meios de comunicação e a diversidade cultural, a autora do 

ca  tulo do Relatório Mundial do dedicado ao tema a irma que “ arvenir a  arantir la 

diversité de contenus médiatiques de qualité devrait être considéré comme une exigence 

 ondamentale  our la mise en oeuvre e  icace de la Convention” (MERKEL,   15,  . 

63) 

 

Conforme Guilherme Canela e Alexandra B. de Siqueira (2011), há um consenso na 

literatura quanto ao fato de que, nas diferentes democracias, a promoção, proteção e 

garantia da diversidade e do pluralismo passam pelo adequado tratamento dessas 

questões nos meios de comunicação e por eles. Destarte, a questão de diversidade nas 
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sociedades contemporâneas deve ser uma das características centrais dos meios de 

comunicação que, por sua vez, devem refleti-la e fortalecê-la.  

 

Para proteger e promover a diversidade é fundamental, portanto, que os meios de 

comunicação sejam eles mesmos diversos e plurais. Todavia, as assimetrias são uma 

constante nesta seara, a exemplo da concentração da propriedade, pouca diversidade na 

composição de meios de comunicação (públicos, privados e comunitários); frágil 

regulamentação das empresas, bem como da publicidade, entre outras distorções.  

 

Nesse sentido, o Relatório Mundial valoriza o papel dos meios de comunicação do 

serviço público, que podem atuar como facilitadores e vetores cruciais da diversidade 

das expressões culturais. Uma de suas conclusões é que não pode haver diversidade dos 

meios de comunicação sem liberdade de imprensa, motivo pelo qual os autores 

acreditam que as leis de liberdade de informação e sua eficaz implementação são 

cruciais, inclusive no espaço virtual. 

 

O desafio do digital é o título do terceiro capítulo do Relatório Mundial, assinado por 

Octavio Kulesz (2015), o único pesquisador representante da América Latina e Caribe. 

Este detalhe é curioso haja vista, como indicamos no tópico referente à compreensão 

geopolítica da Convenção para a França, o agendamento da questão do digital foi uma 

iniciativa francesa (em parceria com o Canadá). 

 

A Convenção sobre diversidade cultural é tecnologicamente neutra, já que expressa que 

seus objetivos e princípios são válidos em todos os meios, ou seja, inclusive no meio 

digital. Contudo, ela não dispõe de orientações específicas sobre este ambiente. 

Lembrando que um dos objetivos mais relevantes para os arautos da Convenção, 

notadamente França, é sua utilização como apoio durante a negociação de acordos 

comerciais, nos quais as Partes possuem um instrumento que dê sustentação a uma 

possível recusa em liberalizar determinados setores culturais, ou seja, como uma espécie 

de margem de manobra, o mesmo não é possível ser feito no contexto de trocas em 

ambiente digital. Contudo,  

 

no contexto das novas tecnologias, manter tal margem de manobra 

parece ainda mais importante, na medida em que a evolução do 

mercado de conteúdos culturais digitais é extremamente dinâmica, 
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exigindo uma intervenção rápida e flexível do Estado para responder 

aos desafios da diversidade cultural (HANANIA, 2016, p. 19).  
 

Em 2013 é lançado pelo Ministério da Cultura e da Comunicação francês o Relatório 

Acte    de l’exception culturelle   Contribution aux politi ues culturelles à l’ re 

numéri ue, elaborado por Pierre Lescure
28

, o qual introduz as preocupações sobre os 

acordos comerciais (bilaterais e multilaterais) na negociação de bens e serviços culturais 

comercializados em ambiente digital. Em 2014 a Commission Nationale française pour 

l’UNESCO publicou o livro Diversité culturelle à l’ re du numéri ue  Glossaire 

critique (FRAU-MEIGS & KIYINDOU, 2014), no qual o ex-embaixador da França na 

UNESCO, Jean Musitelli, afirma que a transição digital é o novo desafio para a 

Convenção de 2005. Em suas palavras: 

 

Tel est le nouveau dé i qui s’o  re   l’UNESCO et à ses États membres: 

 aire de l’émer ence du numérique l’occasion de  orti ier et d’enric ir 

la Convention de 2005. Laquelle reste un instrument indispensable en 

raison des e  ets ambivalents de l’écos stème numérique sur la 

diversité culturelle. (…) L’écos stème numérique tel qu’il se dé loie 

depuis une décennie se caractérise par des formes nouvelles de 

concentration. les e  ets de réseau et d’innovation  ermettent   une 

 oi née de  irmes  éantes d’acquérir des  ositions dominantes dans des 

délais très courts. L’internationalisation des éc an es  ro re   l’internet 

se traduit  at l’entrée en  orce sur les marc és nationaux d’acteurs 

privés extérieurs qui échappent aux mécanismes de régulation et de 

financement. (MUSITELLI, 2014, p. 307) 
 

No ano seguinte, e antes do lançamento do Relatório Mundial da UNESCO, a Rede 

Internacional de Juristas pela diversidade das expressões culturais, a RIJDEC, situada 

na Universidade de Laval, Quebec (Canadá), lançou o relatório Le renouvellement de 

l’exception culturelle à l’ re du numéri ue (RIJDEC, 2015), sob a direção de Véronique 

Guèvremont que também compõe a equipe de pesquisadores do Relatório Mundial. O 

relatório da RIJDEC foi lançado em Mons (Bélgica), na ocasião do IV Congresso das 

Coalizões pela Diversidade Cultural, organizações da sociedade civil que têm o apoio 

do governo canadense. Cabe indicar também que a declaração final do encontro das 

Coali  es essas também “a  ellent de leurs vœux, dans le cadre de ce c antier 

numérique en a é  ar l’UNESCO, une relance politique de haut niveau visant à donner 

un nouvel élan   la Convention”. (FICDC, 2015, p. 2) 

 

                                                 
28 Este relatório é mais conhecido como Rapport Lescure. 
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França e Canadá foram os redatores de um anteprojeto de diretrizes operacionais sobre a 

implementação da Convenção no ambiente digital, que esteve na pauta da 9
a
 reunião do 

Comitê Intergovernamental, em dezembro de 2015, que ainda precisará ser validado 

pela Assembleia das Partes, em junho de 2017. O objetivo do documento é oferecer um 

quadro estratégico para a compreensão, interpretação e implementação da Convenção 

sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, num ambiente 

onde bens e serviços culturais são criados, produzidos, distribuídos, difundidos, 

consumidos e/ou armazenados em meio eletrônico. Contudo, antes mesmo da validação 

desta diretriz operacional, o tema já consta no Relatório Mundial. 

 

Finalmente, embora haja todos esses antecedentes, o capítulo do Relatório da UNESCO 

não os menciona. Ademais, as boas práticas mencionadas são oriundas do Uruguai, 

Países Baixos e Brasil. A condução do texto e os infográficos reforçam as disparidades 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento ao mesmo tempo que reiteram as 

potencialidades para a criação artística, as indústrias culturais e o acesso à cultura, de 

um tratamento específico sobre o digital. 

 

 

 

FIG 6: Infográfico Relatório Mundial – Ambiente digital (UNESCO, 2015a, p. 76) 
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Partindo para o domínio seguinte, lembramos que a Convenção de 2005, em seu artigo 

11, reconhece o papel da sociedade civil e encoraja sua participação ativa. Este artigo é 

inédito em outros tratados da UNESCO, garantindo, assim, o pioneirismo deste 

instrumento no engajamento de outros atores para além dos Estados. Na diretriz 

operacional dedicada a este artigo da Convenção é formulado o entendimento das Partes 

a respeito da definição da sociedade civil: 

 

A efectos de la Convención, se entiende por sociedad civil a las 

organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sin fines de 

lucro, los profesionales de la cultura y los sectores vinculados a ella, los 

grupos que apoyan el trabajo de los artistas y de las comunidades 

culturales. (UNESCO, 2013, p. 47) 
 

No capítulo dedicado ao tema detalha-se que a sociedade civil deve se engajar na 

elaboração e implementação de políticas culturais; contribuir na coleta de dados e 

formação; promover as expressões culturais de grupos sociais minoritários; solicitar a 

ratificação e implementação da Convenção; contribuir na preparação dos relatórios 

quadrienais e atuar na cooperação internacional. Para tanto, o texto aborda quais as 

condições propicias para atuação da sociedade civil em diferentes países, bem como os 

desafios neste sentido. O Relatório Mundial incita ainda que a sociedade civil deve atuar 

tanto no nível nacional como internacional. Neste sentido, destacam-se as Coalizões 

pela Diversidade Cultural. 

 

As Coalizões pela Diversidade Cultural se configuram como uma rede de ONGs, que 

reúne autores, artistas e intérpretes, compositores, cineastas, técnicos, produtores 

independentes, distribuidores de mais de quarenta países. Fundadas desde o período de 

discussão do anteprojeto da Convenção de 2005, com financiamento do governo 

canadenses, as coalizões assumiram o posto de porta-voz da sociedade civil no que se 

refere à reivindicação da exceção cultural na tentativa de convencer as autoridades 

públicas em nível nacional e regional a resistir à pressão de tratados comerciais que 

tragam embutida uma cláusula de liberalização que afete a capacidade dos Estados de 

instituir políticas culturais. São internacionalmente reconhecidas, sendo citadas tanto no 

infográfico do Relatório Mundial como também nas discussões do Comitê 

Intergovernamental da Convenção, como veremos a seguir. 
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FIG 7: Infográfico Relatório Mundial – Sociedade civil (UNESCO, 2015a, p. 90) 

 

Na análise apresentada pela Federação Internacional das Coalizões pela Diversidade 

Cultural durante a nona sessão do Comitê Intergovernamental da Convenção a partir dos 

relatórios bienais apresentados pelas coalizões nacionais no Congresso de Mons, 

percebe-se que a atuação dessas organizações, bem como seus desafios atuais são 

invariavelmente distintos em cada local, levando em consideração os diferentes 

contextos políticos, econômicos, sociais e culturais.  

 

Os domínios das minorias (artigos 6.2(a), 7.1(a) e 8) e das línguas 

minoritárias (artigo 6.2(b)) são de preocupação, sobretudo, das 

Coalizões africanas e americanas. Neste ponto destacamos o desafio de 

desenvolvimento de políticas culturais específicas para grupos 

minoritários e de proteção do patrimônio cultural em situações de 

guerras e tendências fundamentalistas. Em alguns países, a defesa por 

liberdades de expressão e de criação ainda se  a  necess ria. (…) 

Relativo ao domínio da cooperação internacional (artigos 7.1(b), 12 e 

10(b)), o ponto nevrálgico ressaltado pelas coalizões europeias e do 

Canadá é o contínuo debate sobre exceção cultural, ou não liberalização 

dos setores culturais, em acordos comerciais nos âmbitos bilateral, 

regional ou multilateral. Em especial, destacam-se as recentes 

negociações do Acordo Econômico e Comercial Global Canadá-União 

Europeia (AECG) e dos Acordos de Parceria Transpacífica (TPP) e de 

Parceria Transatlântica de Comércio de Investimento (TTIP). 

(KAUARK, 2016, p. 9-10) 
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Como visto aqui, o primeiro grande desafio a que se propunha a Convenção, na visão de 

seus arautos, era ser um marco legal capaz de fazer com que os produtos culturais 

tenham um tratamento diferenciado nos acordos comerciais internacionais. Todavia, 

muito já se disse acerca de sua fragilidade jurídica e institucional frente aos tratados de 

livre-comércio da OMC.  

 

Apesar de, em seu artigo 20, a Convenção da Diversidade Cultural 

afirmar sua simultânea complementaridade e não-subordinação a outros 

tratados, sua eficácia como resposta ao desafio do comércio precisava 

ser provada, mesmo porque países importantes como os Estados Unidos 

e o Japão não a ratificaram. A expectativa aumentou em 2007, quando 

os Estados Unidos denunciaram a China na OMC, devido à sua política 

de proteção na área cultural (cinema, livros e música), que, no caso dos 

produtos audiovisuais, incluía pesadas taxas de importação e 

estabelecia uma cota de tela de apenas 20 filmes estrangeiros por ano. 

No julgamento do órgão de Solução de Controvérsias da OMC, a 

Convenção da Diversidade Cultural não pôde ser utilizada em defesa da 

China, já que a outra parte – os Estados Unidos – não é membro do 

acordo. Assim, a política cultural chinesa foi condenada (em 2009), 

considerada como “discriminatória” e incom at vel com os 

engajamentos internacionais da China no âmbito do quadro normativo 

da OMC. Sob pena de sofrer graves sanções, a China teve que alterar 

sua política cultural, ampliando o acesso de filmes não nacionais ao seu 

(enorme) mercado cinematográfico interno. (BARROS, DUPIN, 

KAUARK, 2017, s/p) 
 

Ademais, desde o início dos anos 2000 os Estados Unidos vêm negociando um conjunto 

de acordos bilaterais de livre-comércio com diversos países da América Latina e 

também com Austrália, Coreia do Sul, Marrocos, Omã, Singapura e outros. Conforme 

identifica Antonios Vlassis (2015), esta é uma maneira (eficaz) de contornar a 

Convenção. As nomas previstas nestes acordos são, em geral, mais elevadas em termos 

de liberalização que os próprios acordos multilaterais da OMC. Constata-se que a 

maioria dos países não incluiu em suas listas de exceções os bens e serviços culturais, o 

que poderá privá-los da possibilidade de adotar dispositivos de regulação nessas áreas, 

tais como restrições à propriedade estrangeira de algumas empresas culturais, adoção de 

cotas de tela para o audiovisual, entre outras. E, é justamente a fragilidade da 

capacidade reguladora dos Estados que os Estados Unidos buscam manter por meio 

desses acordos. 

 

D’un  oint de vue  énéral, l’enjeu le  lus considérable renvoie   la 

restriction, voire la su  ression, des mesures d’ordre rè lementaire. Les 

objectifs des ALE [accord de libre-échange] se penchent moins sur la 
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remise en cause des mesures financières des pays en faveur de leurs 

industries culturelles que sur la restriction de la capacité règlementaire 

des États en matière de culture, à savoir les restrictions à 

l’investissement dans un  a s, la restriction de la  ropriété de certaines 

entre rises culturelles aux nationaux, l’ado tion des quotas destinés   la 

télévision et aux salles du cinéma. (VLASSIS, 2015, p. 279) 
 

No âmbito europeu também estão negociados acordos com os Estados Unidos, haja 

vista o mercado europeu seja um dos principais alvos de exportação de bens e serviços 

culturais, a exemplo do audiovisual. Essas propostas têm sido severamente criticadas 

por pesquisadores e organizações do campo cultural.  

 

No Relatório Mundial são apresentados alguns dados que permitem avaliar a evolução 

do comércio mundial de bens e serviços culturais na última década. Verifica-se que, 

entre 2004 e 2013, a porção dos países em desenvolvimento nas exportações de bens 

culturais aumentou, especialmente na área das artes visuais. Quanto às importações 

pelos países em desenvolvimento, elas diminuíram em relação à música e aos conteúdos 

audiovisuais, mas aumentaram na área dos livros e das publicações de imprensa. No 

âmbito da cooperação Sul-Sul, os níveis de intercâmbio comercial entre países em 

desenvolvimento também aumentaram. 

 

Esses dados, contudo, são ainda pouco confiáveis e, por esta razão, é recomendado o 

desenvolvimento de indicadores específicos para que o setor cultural nas estatísticas 

sobre o comércio. Conclui-se que a Convenção de 2005 parece ter um efeito sobre as 

políticas comerciais dos países, embora ainda não seja possível avaliar o impacto 

efetivo em relação ao equilíbrio das trocas mundiais de produtos e serviços culturais. 

 

No que se refere à inclusão da cultura nas políticas de desenvolvimento sustentável, é 

sintomático o infográfico de abertura deste capítulo. Observemos. 
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FIG 8: Infográfico Relatório Mundial – Desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2015a, p. 152) 

 

O autor deste capítulo, o economista australiano David Throsby, inicia o texto trazendo   

princípios que formam a ideia de um desenvolvimento culturalmente sustentável, quais 

sejam: equidade intergeracional; equidade intrageracional; importância da diversidade. 

O primeiro reforça a ideia de que politicas para o desenvolvimento devem adotar uma 

visão de longo prazo de modo a não comprometer a capacidade das futuras gerações em 

acessar os recursos culturais e satisfazer suas necessidades culturais. O princípio 

seguinte versa sobre a equidade de acesso e de participação de diferentes por todos os 

membros de uma comunidade, com especial atenção aos segmentos societários mais 

vulneráveis. Por fim, o terceiro princípio indica que da mesma maneira que um 

desenvolvimento ecolo icamente sustent vel requer a “ roteção da biodiversidade”, 

convém i ualmente que se leve em conta nos  rocessos de desenvolvimento o “valor da 

diversidade cultural” (a arentemente o autor evita re etir o termo “ roteção”). Isso 

posto, o autor explica, 

 

Les critères ci-dessus sont particulièrement pertinents, en termes de 

 olitiques,  our mettre l’accent sur les industries culturelles et créatives 

(…). Un lien très  ort est  ar conséquent établi entre les objecti s de 

l’article 13 et le rôle des industries culturelles dans le  rocessus de 

dévelo  ement. L’évaluation de la  orce de ce lien est un  oint 
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essentiel du suivi de la mise en œuvre de la Convention. (THROSBY, 

2015, p. 154) 
 

Na sequência o autor justifica o recorte tendo em vista o caráter genérico do artigo 13 da 

Convenção que trata justamente da integração da cultura no desenvolvimento 

sustentável. Convém lembrar, no entanto, que tal artigo foi objeto de discussão e de 

detalhamento por meio das diretrizes operacionais. Neste sentido, são dadas algumas 

orientações e sugeridas medidas relativas à integração da diversidade das expressões 

culturais no desenvolvimento sustentável. 

 

7.   ara alcan ar los objetivos consa rados en el Art culo 13 es 

im rescindible que los encar ados de la ado ción de decisiones   sus 

interlocutores tomen conciencia de la im ortancia de la dimensión 

cultural de las  ol ticas de desarrollo   que, a su ve , los 

administradores de las  ol ticas de desarrollo de otros sectores sean 

sensibilizados a las cuestiones culturales.    
7.3 La inte ración de la cultura en las  ol ticas de desarrollo sostenible 

 asa  or tomar en consideración, en particular:  
7.3.1 la  unción  undamental de la educación  ara el desarrollo 

sostenible   la inte ración de la cultura en los di erentes as ectos de los 

programas educativos,  ara  avorecer la com rensión   la valori ación 

de la diversidad y de sus expresiones; 
7.3.  el reconocimiento de las necesidades de las mujeres   de los 

diversos  ru os sociales mencionados en el Art culo 7 de la 

Convención as  como las necesidades de las  onas  eo r  icas 

desatendidas;    
7.3.3 la utili ación de las nuevas tecnolo  as   el  ortalecimiento de los 

sistemas de comunicación en red. (UNESCO, 2013, p. 53) 
 

Como visto no primeiro capítulo da presente pesquisa, a UNESCO vem historicamente 

tratando da relação entre cultura e desenvolvimento Na publicação L’UNESCO et la 

question de la diversité culturelle, 1946-2007: Bilan et stratégies (UNESCO, 2007), ao 

tratar deste binômio, destacam-se as conclusões da Conferência de Estocolmo sobre 

Politicas Culturais para o Desenvolvimento: 

 

 aire de la  olitique culturelle l un des éléments clés de la straté ie de 

dévelo  ement   avoriser la créativité et la  artici ation   la vie 

culturelle; renforcer les politiques et les pratiques en vue de 

sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine tan ible et intan ible, 

mobilier et immobilier et de  romouvoir les industries culturelles  

 romouvoir la diversité culturelle et lin uistique dans le cadre de et 

 our la société de l'information; et allouer davantage de ressources 

humaines et financières au dévelo  ement culturel. (UNESCO, 2007, 

p. 38) 
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Destarte, ao afirmar que as indústrias culturais e criativas deveriam ser a prioridade das 

políticas que visam um desenvolvimento sustentável e, além disso, que todos os 

esforços possíveis deveriam ser empreendidos para convencer os responsáveis pelo 

planejamento a reconhecer o contexto cultural no qual os projetos de desenvolvimento 

são implementados de modo a realçar o papel dinâmico que as indústrias culturais e 

criativas podem desempenhar para alcançar objetivos econômicos e sociais nacionais, o 

Relatório Mundial Repensar as Politicas Culturais reduz enormemente o campo de 

atuação da cultura como fator de desenvolvimento. 

 

Por fim, a questão da promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. 

Embora a Convenção da Diversidade das Expressões Culturais não disponha de um 

artigo específico sobre a questão dos direitos humanos, esse tema é abordado no 

Preâmbulo e, também, como um de seus Princípios Diretores, no qual lê-se: 

 

A diversidade cultural somente poderá ser protegida e promovida se 

estiverem garantidos os direitos humanos e as liberdades fundamentais, 

tais como a liberdade de expressão, informação e comunicação, bem 

como a possibilidade dos indivíduos de escolherem expressões 

culturais. Ninguém poderá invocar as disposições da presente 

Convenção para atentar contra os direitos do homem e as liberdades 

fundamentais consagrados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e garantidas pelo direito internacional, ou para limitar o 

âmbito de sua aplicação. (UNESCO, 2005, art. 2°) 
 

Em seu Relatório Mundial, a UNESCO reitera que ainda falta muito para que esse 

princípio seja garantido de maneira plena, especialmente devido às barreiras que 

limitam o acesso e a participação na vida cultural, restringem as expressões culturais e 

criativas, e reduzem a disponibilidade de um leque diversificado de bens e serviços 

culturais. O estudo analisa dois aspectos da questão: a igualdade de gênero e a liberdade 

artística. 

 

A igualdade de gênero é considerada uma dimensão essencial da Convenção, 

explicitamente citada em diferentes artigos do instrumento (como os artigos 7, 11 e 13). 

E, o capítulo assinado pela indiana Ammu Joseph desse reafirma que, apesar das 

mulheres estarem amplamente representadas no setor criativo, sua participação por 

vezes é reduzida em determinadas profissões e nos cargos de decisão. 
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O trabalho de pesquisa da UNESCO identificou que muitos países 

desenvolveram medidas para melhorar as oportunidades das mulheres, 

e também para influenciar a contribuição delas na economia criativa. 

Entretanto, a necessidade de assegurar a igualdade dos gêneros no setor 

cultural ainda não foi suficientemente estudado, inclusive devido ao 

grande obstáculo da falta de dados abertos por gêneros. Outra 

constatação é que a igualdade de gêneros não progrediu nos conteúdos 

midiáticos, nem na tomada de decisões, pois as mulheres ainda 

costumam ser excluídas. Conclui-se, portanto, que é preciso que as 

Partes da Convenção tomem medidas para corrigir essa situação. 

(BARRROS, DUPIN, KAUARK, 2017, s/p) 
 

Quanto à liberdade artística, vale lembrar que o Conselho dos Direitos Humanos das 

Nações Unidas afirma que a expressão artística e criativa é essencial ao espírito 

humano, ao desenvolvimento de culturas dinâmicas e ao funcionamento das sociedades 

democráticas.  

 

O Relatório Mundial no capítulo dedicado ao tema foca sua análise nas forças e fatores, 

governamentais e sociais, que limitam a liberdade de expressão artística e/ou o acesso a 

essa expressão. Todavia, a questão relaciona-se também com o direito de mobilidade de 

artistas e demais profissionais da cultura, tratado noutro capítulo e relacionado ao 

princípio de trocas equilibradas e não das liberdades fundamentais. Enquanto este 

último, con orme seus autores, “ ournil un aperçu des mesures prises par les pays 

« développés » en faveur des pays « en développement » dans le domaine de la mobilité 

des artistes” (VA  GRAA  & SA A ,   15,  . 1 7), o anterior trata diretamente da 

censura, autocensura ou mesmo violência contra artistas e criadores culturais, 

sobretudo, nos contextos nacionais. Contudo, como traz Jesmael Mataga (2014), a 

limitação da mobilidade afeta também a criação artística.  

 

A mobilidade cultural é definida como o movimento temporário de 

artistas e outros profissionais da cultura para além das fronteiras. Esses 

movimentos incluem várias formas de mobilidade relacionadas com o 

indivíduo (por exemplo, network, residências etc.), enquanto outros 

estão intrinsecamente ligados à mobilidade de obras ou performances 

em outro país. A mobilidade não é apenas compreendida como 

movimentos ocasionais através das fronteiras nacionais que podem ser 

úteis para ganhar a experiência profissional exigida para progredir na 

carreira ou como esforço artístico antecipado, mas sobretudo como 

parte integrante da vida profissional de artistas e outros atores da 

cultura. (MATAGA, 2014, p. 234) 
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O direito à mobilidade é crucial não apenas para a promoção de indústrias culturais e 

criativas, como se lê no Relatório da UNESCO, mas essencial para circulação de ideias, 

valores e visões do mundo. Isso nos leva, finalmente, à questão das narrativas, muitas e 

diversificadas, a respeito da diversidade cultural, será tratada no capítulo a seguir. 
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4. TRADUÇÃO DA DIVERSIDADE EM POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL E 

NA FRANÇA 

 

Como indica  oaventura de Sou a Santos (    ,  . 111), “quanto mais  lobal  or o 

 roblema, mais locais e mais multi lamente locais devem ser as soluç es”.  artindo 

deste pressuposto, o que nos moveu na presente pesquisa foi a análise do conjunto das 

políticas culturais de dois Estados Partes comprometidos com a implementação da 

Convenção, a saber, Brasil e França, que representam, por seu turno, distintos interesses 

e posições no cenário geopolítico.  

 

Nesses termos, um aspecto crucial da presente pesquisa é a busca pela pluralidade de 

soluções que respondam ao problema global da diversidade cultural, negando que exista 

uma única solução ou um conjunto limitado de soluções adequadas. Com efeito, 

acreditamos que ao focar na pluralidade das realizações negamos que haja uma 

determinação específica de um órgão multilateral, reafirmando a soberania dos países na 

criação e implementação de políticas públicas para a cultura. Por outro lado, nos garante 

ainda “ouvir” quais as soluç es encontradas neste período de nossa histórica recente 

para os problemas identificados com a diversidade cultural, incluindo aí a urgência em 

buscar soluções ainda não formuladas. 

 

Assim, nossa investigação focou nas narrativas disponíveis nos relatórios quadrienais 

apresentados a UNESCO pelos países estudados, nos quais são indicadas as medidas e 

políticas desenvolvidas de modo a atender aos princípios e objetivos da Convenção, 

somadas aos discursos de alguns gestores e pesquisadores entrevistados.  

 

Nesses documentos, França e Brasil expõem as medidas e políticas aplicadas em seu 

território ou no plano internacional com vias a proteger e promover a diversidade das 

expressões culturais. Esse conjunto foi analisado e problematizado nos levando, por seu 

turno, a identificar diferentes interpretações acerca da diversidade cultural.  

 

Se, por um lado, podemos compreender que variadas maneiras de implementar a 

Convenção podem ser acionadas, por outro lado, pudemos também verificar que o 

discurso oficial (ou hegemônico) rejeita a possibilidade de diferentes leituras deste 

instrumento. 
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4.1 Narrativas sobre políticas para a diversidade cultural 

 

4.1.1 Relatórios sobre a implementação da Convenção no Brasil e na 

França 

4.1.1.1 Relatórios Quadrienais Periódicos 

Conforme artigo 9, alínea a, da Convenção da UNESCO de 2005 sobre a Proteção e a 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, os países signatários deverão 

fornecer relatórios quadrienais periódicos (RQP) com informações acerca das medidas e 

políticas adotadas para proteger e promover a diversidade das expressões culturais em 

seu território e no plano internacional. Para tanto, o referido artigo foi objeto de 

aprimoramento por meio de diretrizes operacionais, as quais propuseram um modelo de 

apresentação dos RQPs, aliás, dois modelos. O primeiro estruturou os primeiros 

relatórios, enviados a partir de 2012, enquanto o segundo modelo orientou os RQPs 

entregues a partir de 2016.  

 

Quadro 7: Estrutura dos Relatórios Quadrienais Periódicos – 2012 (UNESCO, 2013, p. 35-43) 

ESTRUTURA RQPs (2012) 

Seção Subseção N° de páginas 

Resumo  1 

Informações gerais  0,5 

Medidas Medidas e Politicas culturais 12 

Cooperação internacional e 

Tratamento preferencial 

Integração da cultura nas 

politicas de desenvolvimento 

sustentáveis 

Proteger as expressões culturais 

ameaçadas 

Sensibilização e participação da 

sociedade civil 
 3 

Principais resultados obtidos e 

problemas enfrentados na aplicação 

da Convenção 

 3,5 

Dados e informações 

complementares 
 - 
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Quadro 8: Estrutura dos Relatórios Quadrienais Periódicos – 2016 (UNESCO, 2015b, p. 35-51) 

ESTRUTURA RQPs (2016) 

Seção Qtde de medidas N° de páginas 

Resumo - 1 

Informações técnicas - 1 

Contexto da política cultural - 1 

Medidas e políticas culturais Até 10 8 

Cooperação internacional  Até 6 3 

Tratamento preferencial Até 6 3 

Cultura e desenvolvimento sustentável Até 12* 3 

Sensibilização e participação da sociedade civil - 3 

Temas transversais e prioritários da UNESCO - 2 

Resultados, desafios, soluções e próximas etapas - 2 

Dados, informações e estatísticas complementares - - 

* Até 6 medidas no nível nacional e até 6 medidas no nível internacional 

 

A base dos relatórios deveriam ser os artigos 7 e 8 que, por sua vez, direcionam as 

Partes a respeito das medidas e políticas a serem acionadas para promover e proteger a 

diversidade das expressões culturais. Ambos foram objeto de diretrizes operacionais, 

contudo, enquanto o artigo 7, relativo à promoção da diversidade, é amplo o suficiente 

abarcando diversos objetivos, públicos e tipos de intervenção, o artigo 8, que trata da 

proteção da diversidade, restringe-se à situações de risco de extinção ou sob séria 

ameaça. Além disso, nota-se ainda reiterados avisos aos Estados Partes a respeito da 

possibilidade de políticas relativas à proteção da diversidade de expressões culturais 

estarem sendo, em realidade, confundidas com medidas voltadas para salvaguarda do 

patrimônio imaterial, objeto da convenção de 2003. 

 

Na leitura das diretrizes operacionais observa-se também que, em cada seção, outros 

artigos da convenção devem ser acionados, a exemplo: Medidas e políticas culturais  

(artigos 6); Cooperação internacional (artigos 12 e 14); Tratamento preferencial (artigo 

16); Cultura e desenvolvimento sustentável (artigo 13); Participação da sociedade civil 

(artigo 11). Como pode ser verificado nos quadros acima, na estrutura atualizada dos 

RQPs não mais é prevista a menção de políticas relativas aos artigos 8 e 17 (proteção de 

expressões culturais ameaçadas) e, nota-se, ainda, que o artigo 10, que versa a respeito 

da educação e conscientização política, tampouco é contemplado. 
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Com a entrada em vigor da Convenção em 2007, os relatórios quadrienais começaram a 

ser apresentados em 2012. Ao todo, segundo informações constantes no site do 

Secretariado da UNESCO, 76 relatórios foram apresentados entre 2012 e 2015. Como o 

Brasil e a França ratificaram o instrumento ainda em 2007, ambos apresentaram seus 

RQPs em 2012 e 2016. 

 

No caso brasileiro, o Ministério da Cultura aparece como o responsável pela elaboração 

do Relatório contando com a participação do já mencionado Grupo de Trabalho 

Permanente sobre Diversidade Cultural. Além do GT, também contribuíram com o RQP 

representantes de organizações da sociedade civil, a saber, dos órgãos consultivos do 

MINC, Conselho Nacional de Política Cultural e Comissão Nacional de Incentivo à 

Cultura, além do Observatório da Diversidade Cultural e da Coalizão Brasileira pela 

Diversidade Cultural. Abaixo um resumo dos RQPs brasileiros. 

 

Quadro 9: Políticas e Medidas dos RQPs do Brasil por ano 

Ano Políticas Culturais Cooperação 

internacional e 

Tratamento preferencial 

Desenvolvimento 

sustentável e  
Temas transversais 

2012 PRONAC Cooperação internacional 

para o audiovisual 
Edital Economia Viva 

Cultura Viva Cooperação e promoção 

cultural 
Microprojetos culturais 

Brasil, som e imagem  Promoarte 

Brasil Plural  Criativas Birôs 

Desenvolvimento da 

economia da cultura 
  

Produção e difusão 

cultural 
  

Política Nacional do 

Cinema 
  

Cultura Afrobrasileira   

2016 PRONAC Ibercultura Viva Rede de incubadoras 

Brasil Criativo 

Cultura Viva MICSUL Arranjos produtivos locais 

intensivos em cultura 

Brasil de todas as telas CPLP Audiovisual TV Digital terrestre 

Política de cotas para 

cinema e televisão 
 Edital Carmem Santos – 

Cinema de Mulheres 

Observatórios da  Prêmio Funarte – 



231 

 

Economia Criativa Mulheres nas Artes 

Visuais 

Política de direitos 

autorais 
 Estatuto da juventude 

Vale cultura  Política de cultura e 

educação 

 

No caso da França, o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores (Ministère des 

Affaires Étrangères et du Développement international) coordena a elaboração do 

Relatório Quadrienal mediante suporte do Ministério da Cultura e da Comunicação, da 

Delegação Francesa Permanente na UNESCO e da Comissão Nacional Francesa na 

UNESCO. Abaixo o resumo das medidas indicadas nos RQPs de 2012 e 2016 da 

França. 

 

Quadro 10: Políticas e Medidas dos RQPs da França por ano 

Ano Políticas Culturais Cooperação 

internacional e 

Tratamento preferencial 

Desenvolvimento 

sustentável e  
Temas transversais 

2012 CINEMA E IMAGEM 

EM MOVIMENTO 
Elaboração da política 

cultural externa como um 

componente essencial da 

acção internacional da 

França. 

Consideração da cultura 

nas políticas de 

desenvolvimento 

sustentável (nacional). 

AUDIOVISUAL: 

Apoio público à 

diversidade na televisão 

Promoção de intercâmbio 

artístico internacional, 

recepção de culturas 

estrangeiras na França e 

apoio à criação. 

 

MÚSICA: Apoio à 

diversidade de gênero e 

 romoção… 

Suporte para uma nova 

estratégia cultural externa 

para a União Europeia. 

 

LIVRO: Apoio público 

ao setor do livro 
Apoio ao desenvolvimento 

cultural de países do Sul. 
 

DIGITAL: indústria do 

livro e indústrias 

culturais ... 

  

2016 CINEMA E 

ANIMAÇÃO 
Elaboração da política 

cultural externa como um 

componente essencial da 

ação internacional da 

França. 

Inserção da cultura nas 

políticas de 

desenvolvimento 

sustentável (nacional e 

internacional). 

AUDIOVISUAL: 

Apoio público à 

diversidade na televisão 

Promoção de intercâmbio 

artístico internacional, 

recepção de culturas 

Medidas implementadas 

no âmbito da COP21 
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estrangeiras na França e 

apoio à criação. 

MÚSICA: Apoio à 

diversidade de gênero e 

 romoção… 

Suporte para uma nova 

estratégia cultural externa 

para a União Europeia. 

Projeto de lei relativo à 

liberdade de criação, à 

arquitetura e ao 

patrimônio. 

LIVRO: Apoio público 

ao setor do livro 
Apoio ao desenvolvimento 

cultural de países do Sul. 
Igualdade entre mulheres 

e homens. 

DIGITAL: indústria do 

livro e indústrias 

culturais ... 

 Ação externa da França 

para a juventude 

Educação artística e 

cultural 
  

 

Cada uma das políticas foi apresentada de modo a responder as seguintes perguntas: 

Quais os principais objetivos? Qual seu público-alvo? Qual sua natureza (legislativa, 

regulamentar, financeira, institucional)? Qual órgão responsável pela implementação? 

Qual o montante de recurso empregado? Qual abrangência (local, nacional, regional, 

internacional)? A medida foi objeto de avaliação? 

 

Para análise das políticas culturais e conforme diretrizes operacionais sobre os RQPs, os 

objetivos foram classificados tendo como base os chamados elos da cadeia produtiva da 

cultura: Criação; Produção; Distribuição; Difusão; Participação/Fruição e; outros. Já 

o público-alvo poderia ser classificado como: Artistas/ Criadores, Produtores/ 

Distribuidores, Empresas culturais, Jovens, Mulheres, Pessoas que pertencem às 

minorias, Povos autóctones e outros. Com relação aos tipos de intervenção, estes 

poderiam ser classificados como: Regulamentar, Legislativa, Institucional, Financeiro e 

outro. Órgão responsável não possui uma classificação específicos, contudo, para 

efeitos desta pesquisa e a partir das respostas dadas por diferentes países ao RQP, o 

classificamos como: Exclusivo do Ministério da Cultura (ou similar); Exclusivo de 

outro ministério (ou similar); Cooperação interministerial (ou similar); Cooperação 

federativa (ou similar); Cooperação financeira; Cooperação internacional. A seguir 

serão descritas as medidas relatadas pelo Brasil e França. 

 

 4.1.1.2 Medidas e políticas nos RQPS de 2012 e 2016 do Brasil 

Os relatórios brasileiros dos dois anos (2012 e 2016) indicam como primeira medida o 

Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC. Instituído através da Lei n° 8313 
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de 1991, tem como objetivo principal fomentar a atividade cultural por meio de 

financiamento de projetos, seja a fundo perdido ou via renúncia fiscal. Implementado 

pelo próprio Ministério da Cultura, através das secretarias Executiva, de Fomento e 

Incentivo à Cultura e do Audiovisual, entre 2007 e 2011 foram utilizados recursos na 

ordem de R$ 5.380.613.052,72 e, no período de 2012 a 2015, foram investidos R$ 

3.261.821.286,00 (UNESCO, 2012a; 2016a). É indicado como principal desafio do 

Programa a forte concentração do investimento na região sudeste brasileira que, por sua 

vez, é a mais rica do país. Para enfrentar tal desafio o Ministério propôs a reformulação 

dos mecanismos de apoio, via projeto de lei, que ainda encontra-se em tramitação no 

Congresso. Por fim, segundo o MINC, o PRONAC foi criado para ter impacto nos 

níveis local, regional, nacional e internacional, no entanto, apesar de o programa existir 

desde 1991, a primeira pesquisa financiada pelo próprio Ministério a respeito do 

financiamento à cultura no Brasil começou a ser realizada em parceria com 

universidades em 2016 e seus resultados ainda não foram divulgados.  

 

Outra política que aparece nos dois relatórios quadrienais brasileiros é o Cultura Viva. 

Criado em 2004, sob a responsabilidade da então Secretaria da Cidadania Cultural do 

Ministério da Cultura, sem dúvida, é um dos programas de maior envergadura das 

últimas gestões do MINC. O Cultura Viva foi apropriado pela sociedade civil brasileira 

levando-o a tornar-se de fato uma política pública com legislação específica (Lei n° 

13.018/2014). O montante de recursos indicados nos Relatórios 2012 e 2016 foi, 

respectivamente de R$ 237.408.969,45 e R$ 241.402.719,00 relativo a cada quadriênio 

(UNESCO, 2012a; 2016a). A  ol tica  acional de Cultura Viva tem como bene ici rios, 

 rioritariamente, os  ovos,  ru os, comunidades e  o ulaç es em situação de 

vulnerabilidade e com redu ido acesso aos meios de  rodução, re istro,  ruição e 

di usão cultural, que requeiram maior reconhecimento de seus direitos humanos, sociais 

e culturais. Conforme pesquisa do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, em 2008, dos quase três mil Pontos de Cultura apoiados em 

todo o Brasil, 79% afirmavam ter como público-alvo estudantes de escolas públicas, 

60% pessoas em situação de vulnerabilidade risco social, 53% indicavam atender 

afrodescendentes, 51% a populações de baixa renda e 43% iniciativas trabalhavam com 

mulheres (DOMINGUES, 2010). Constata-se que a simplicidade do modelo do Cultura 

Viva é desproporcional ao impacto de sua realização, permitindo que diversos 

segmentos da sociedade brasileira tenham acesso real não somente ao financiamento à 
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cultura, mas também a meios inovadores de produção cultural (KAUARK & 

HANANIA, 2010). O maior desafio relatado está relacionado à baixa capacitação do 

público-alvo em lidar com os requisitos legais e processuais da burocracia estatal. 

Estima-se um impacto em todos os níveis, local, estadual, nacional e internacional, com 

estudos tendo sido realizados em ambientes universitários e institucionais (pelo próprio 

Ministério, mas também pelo IPEA em 2010 e 2011). Esses estudos apontam, dentre 

outras conclusões (UNESCO, 2016a, p. 8): 

 

 Em muitos casos, as atividades oferecidas pelos Pontos de Cultura 

são as únicas opções culturais em diversos municípios.  
 As ações perpetradas pelos Pontos de Cultura vão além de oferecer 

cursos a partir de uma demanda localizada, pois muitos deles 

atuam diretamente no resgate de valores e identidades perdidas, 

negadas ou escondidas. Com algumas exceções, os cursos 

envolvem práticas culturais não hegemônicas e modalidades que 

não são tradicionalmente encontradas em escolas de artes oficiais, 

tais como hip hop, capoeira, circo e moda afro-brasileira, dentre 

outros.  
 Mesmo quando os Pontos de Cultura são voltados para cursos de 

audiovisual e cinema, suas produções sempre valorizam a 

produção cultural local (periférica, em termos de bairros ou 

cidades).  
 O fato de ofertar cursos diversos na área cultural, amplia as 

possibilidades de atuação profissional de pessoas que antes não as 

vislumbravam e que às vezes acabam por atuar profissionalmente 

na área.  
 A não interferência do Estado nas escolhas de quais ações podem 

ou devem ser desenvolvidas nos Pontos de Cultura possibilita a 

legitimação das práticas locais e do empoderamento de atores cujas 

vozes não alcançavam mais do que um punhado de pessoas. Essa 

liberdade de atuação de escolha sobre suas ações é a base da 

autonomia e resulta no empoderamento.  
 Alguns Pontos de Cultura abordam a alfabetização, manutenção ou 

valorização de línguas indígenas, autóctones ou oficial. Essas ações 

promovem um questionamento sobre o que significa ser indígena 

ou negro, por exemplo, numa sociedade dominada pelas 

caracter sticas e valores dos “brancos”. É uma  orma de o erecer 

ferramentas para se questionar a realidade que se vive, sem ser um 

mero seguidor de opiniões alheias. Capacitar a reflexão é 

empoderar – um conceito essencial ao Programa Cultura Viva. 
 

Especificamente sobre o setor audiovisual, no relatório de 2012 verificamos a indicação 

do Programa Brasil, Som e Imagem e da Política Nacional do Cinema. O primeiro 

objetiva fomentar a cadeia do audiovisual e cinematográfica brasileiras, tendo quatro 

ações principais: Fomento a projetos cinematográficos e audiovisuais brasileiros; 

Promoção e intercâmbio de eventos audiovisuais; Capacitação de artistas, técnicos e 
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produtores na área do audiovisual e; Preservação de acervos audiovisuais. 

Implementado pelo próprio Ministério da Cultura, através da Secretaria do Audiovisual, 

e por meio do PRONAC com recursos na ordem de R$ 60.000.000,00 entre 2007 e 

2010. São indicadas como as maiores dificuldades de implementação do Brasil, Som e 

Imagem a insuficiência de recursos e a ausência de dados consolidados sobre o setor 

audiovisual no país. O Programa foi criado para ter impacto nos níveis nacional e 

internacional, o qual nunca foi estudado. Já a Política Nacional do Cinema foi criada em 

2001 por meio da Medida Provisória nº 2.228/2001, foi atualizada em 2011 com a Lei 

nº 12.485/2011. Seus princípios gerais incluem a promoção da cultura nacional e da 

língua portuguesa mediante o estímulo o desenvolvimento da indústria audiovisual e 

garantia da presença de obras nacionais no mercado que, por sua vez, consubstanciam 

os objetivos legais da ANCINE, quais sejam: aumentar a competitividade da indústria 

brasileira; diversificar a produção nacional; fortalecer a produção independente e 

regional e; universalizar o acesso às obras. A Lei que regulamenta e de certo modo 

atualiza esta política em 2011, além de citar textualmente a Convenção de 2005, 

expande seu escopo também para a TV por assinatura. Dentre os desafios indicados 

constam a necessidade de ampliação dos recursos a setores menos desenvolvidos (sem 

esclarecer quais sejam), a efetiva participação e avaliação dos riscos na atividade 

econômica pelos agentes privados (tampouco sem deixar claro o que significa) e a então 

indicada nova posição do Brasil nas relações internacionais (sem deixar compreensível 

que posição é esta e em que ela oferece desafios à política do audiovisual). Apesar de 

citar em alguns momentos a inserção no mercado exterior, a política foi elaborada para 

ter impacto em nível nacional. Conforme consta no Relatório, tal impacto foi estudado. 

Os indicadores utilizados foram, notadamente, número de filmes lançados, ingressos 

vendidos e participação no mercado. O montante destinado foi de R$ 840.000.000,00.  

 

Continuando com o audiovisual, no relatório de 2016 são apresentadas como medidas o 

Programa Brasil de  odas as  elas e Política de cotas para a produção audiovisual 

brasileira – cinema e televisão. O  rimeiro  ro rama, de nature a le islativa e 

re ulamentar (Lei no 1 .485/  11  Lei no 11.437/     e Instrução  ormativa no 

1  /  1 ),  oi lançado em   14 com objetivo de atuar na ex ansão do mercado e na 

universali ação do acesso  s obras audiovisuais brasileiras. Em específico, o Brasil de 

Todas as Telas visa ainda: expandir a produção audiovisual independente; identificar e 

desenvolver arranjos produtivos regionais de produção audiovisual; induzir o 
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crescimento da televisão por assinatura e de plataformas de vídeos por demanda; 

estimular o desenvolvimento do mercado de licenciamento de conteúdo; entre outras. 

Implementado pela ANCINE em parceria com a Secretaria do Audiovisual do 

Ministério da Cultura e a Empresa Brasil de Comunicação, o Programa utiliza 

principalmente recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, totalizando um montante de 

R$ 1.864.348,80, entre 2013 e 2015. Parte desses recursos é direcionada a editais 

lançados para públicos-alvo específicos, tais como: pessoas afrodescendentes (Edital 

Afirmativo, de fomento a filmes longa-metragem); jovens e crianças (Edital Infanto-

Juvenil, de fomento a filmes lon a-metra em  ara crianças e jovens)  e mul eres (Edital 

Carmem Santos, de  omento a  ilmes de mul eres reali adoras). O  ercentual, todavia, 

não é in ormado no relatório.  a sequ ncia, a medida  ol tica de cotas  ara a  rodução 

audiovisual brasileira – cinema e televisão é mencionada. Também de caráter legislativo 

e regulamentar. No cinema, a cota de tela tem previsão legal no artigo 55 da Medida 

Provisória no 2228-1/2001 e tem seus requisitos e condições definidos pelas Instruções 

Normativas de n° 88, n° 113 e n° 117 da ANCINE. Vale destacar que no cenário 

brasileiro, o número de dias e a diversidade mínima de títulos brasileiros a serem 

exibidos nas salas de cinema do país ao longo do ano, são fixados anualmente. Na 

televisão a previsão legal da cota encontra-se nas leis n° 1.437/2006, e n° 12.485/2012, 

bem como na Instrução Normativa n° 100/12, a qual estabelece dois tipos de cotas, a 

saber: cota de programação e cota de empacotamento
29

. No cinema, a Cota de Tela visa 

a assegurar uma reserva de mercado para o produto cinematográfico nacional frente à 

maciça presença do produto estrangeiro. Destarte, ao permitir um escoamento mínimo 

da produção brasileira, a medida amplia o acesso ao público e promove a diversidade 

dos títulos em cartaz. Já o estabelecimento de obrigações de veiculação de obras 

audiovisuais brasileiras na televisão privada paga também tem o objetivo de garantir a 

fixação de uma demanda potencial mínima, o que estimula a produção nacional de 

conteúdo nacional voltado para este segmento do mercado. 

 

                                                 
29 Cota de Programação: nos canais de espaço qualificado, no mínimo três horas e trinta minutos 
semanais do conteúdo veiculado no horário nobre deverão ser brasileiros e integrar espaço qualificado, e 
metade deverá ser produzida por produtora brasileira independente; Cota de Empacotamento: a cada três 
canais de espaço qualificado existentes em cada pacote ofertado ao assinante do canal pago, ao menos um 
deverá ser canal brasileiro de espaço qualificado, e pelo menos 1/3 dessa parcela mínima de canais 
brasileiros deverá ser programado por programadora brasileira independente. A empacotadora estará 
obrigada a cumprir o disposto até o limite de 12 canais brasileiros de espaço qualificado. Dos canais 
brasileiros a serem veiculados nos pacotes, ao menos dois deverão veicular, no mínimo, 12 horas diárias 
de conteúdo audiovisual produzido por produtora brasileira independente, três da quais em horário nobre. 
(UNESCO, 2016, p. 10) 
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No que se refere à dimensão econômica da cultura, no relatório de 2012 é ressaltado o 

Programa Desenvolvimento da Economia da Cultura, de responsabilidade da Secretaria 

de Políticas Culturais entre 2008 e 2010 e da Secretaria da Economia Criativa a partir de 

2011, tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico da cultura por meio 

do fortalecimento das atividades e cadeias produtivas, da circulação de bens e serviços, 

da inovação tecnológica e da criação de novos produtos, formas de difusão e modelos 

de negócios. Com recursos do Fundo Nacional de Cultura, o Programa foi direcionado 

aos setores da música, moda, artesanato e artes plásticas, sendo implementado a partir 

de três ações: Capacitação de empreendedores; Estudos para fortalecimento da 

economia da cultura e; Promoção de negócios. O caráter inovador do programa no seio 

das políticas tradicionalmente implementadas pelo Ministério da Cultura é o seu próprio 

desafio. Seu impacto é estimado em ser apenas nacional, não tendo sido estudado. O 

montante destinado à política, pelo período de 2007 a 2010, foi de R$ 24.291.390,00.  

 

 o relatório de   1 , o tratamento desta dimensão é mais alar ado, sendo descritos a 

Im lantação de Observatórios de  conomia Criativa e o Programa de Cultura do 

Trabalhador – Vale Cultura. Os Observatórios de Economia Criativa são viabilizados 

por meio de parcerias com universidades federais (Universidade Federal do Amazonas; 

Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal Fluminense; Universidade de 

Brasília; Universidade Federal de Goiás; e Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 

Seus objetivos são, sobretudo, de ordem reflexiva, dos quais destacam-se: mapear os 

agentes e as cadeias produtivas e de valor dos domínios culturais; (desenvolver bancos 

de dados e indicadores sobre a economia da cultura brasileira, integrados ao Sistema 

Nacional de Informações e Indicadores Culturais; e organizar, conduzir e difundir 

pesquisas sobre a economia da cultura. Os recursos alocados na implantação desta 

medida totalizam R$ 5.100.000,00 até maio de 2016 e seu impacto ainda não foi 

avaliado. O Vale Cultura, por sua vez, tem caráter mais pragmático. Instituído através 

da Lei n° 12.761/2012 e regulamentado pelo Decreto n° 8.084/2013, o Programa 

configura-se como uma parceria entre Governo  ederal e em resas com vias a 

bene iciar trabal adores brasileiros que  ossuam v nculo em re at cio  ormal  or meio 

de um crédito mensal de R  5 ,    ara utili ar com bens ou serviços culturais. O valor 

é cumulativo e não tem  ra o de validade,  odendo ser utili ado  ara com rar in ressos 

de teatro, cinema, museus, es et culos, s ows, circos, além de CDs, DVDs, livros, 

revistas e jornais, ou ainda  ara  a ar mensalidades de cursos art stico-culturais. 
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Ressalta-se que o valor despendido não constitui base de incid ncia de contribuição 

 revidenci ria ou do  undo de Garantia  or Tem o de Serviço, não inte ra sal rio de 

contribuição e é isento do im osto sobre a renda das  essoas   sicas,  odendo ainda as 

em resas bene ici rias tributadas com base no lucro real abater os valores 

desembolsados com o Vale-Cultura em até 1% do Im osto de Renda devido. A  estão 

do  ro rama é com et ncia da Secretaria de  omento e Incentivo   Cultura do 

Ministério da Cultura, entretanto, sua  iscali ação e a licação de  enalidades cab veis 

também com ete aos do Trabal o e da  revid ncia Social e da  a enda. Segundo dados 

do relatório, até 2016, 471.800 trabalhadores foram beneficiados com o Programa, 

contudo sem menção da distribuição regional deste dado.  

 

A dimensão artística da cultura é contemplada no relatório de 2012 com os Programas 

de Produção e Difusão Cultural e em 2016 com a Política de direitos autorais. Sob 

responsabilidade da FUNARTE, os Programas de Produção e Difusão Cultural foram 

implementados entre 2008 e 2011, tendo como objetivos o incentivo à produção e 

capacitação de artistas; desenvolvimento de pesquisa; preservação de memória; 

formação de público para artes e; ampliação do acesso. Sua implementação se dá por 

meio de: concessão de bolsas e prêmios; projetos de circulação; oficinas e cursos de 

capacitação; publicação de livros sobre artes; recuperação e disponibilização de acervos; 

consultorias técnicas e; apoio a eventos artísticos no Brasil e no exterior. Suas ações são 

divididas em: programação de espaços culturais públicos em quatro grandes cidades 

(Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília); apoio a projetos de Música 

(popular; erudita e bandas de música) e Artes Cênicas (teatro, dança e circo); apoio a 

projetos de preservação de patrimônio (acervos) e; apoio a projetos de Artes visuais e 

Artes integradas. O montante destinado aos programas foi indicado em dólar, US$ 

209.572.147,72 (o que podemos estimar que tenha sido algo em torno de R$ 420 

milhões). Dentre os desafios indicados estão: a necessária ampliação da transferência na 

aplicação dos recursos públicos; a descentralização de recursos, havendo uma 

concentração de projetos financiados na região sudoeste do país; a ampliação de ações 

públicas de promoção do acesso à cultura. A política foi elaborada para ter impacto 

nacional, o qual, todavia, não foi estudado.  

 

No relatório de 2016 ressalta-se a Política de direitos autorais em re er ncia   Lei n  

1 .853/  13, ao Decreto 8.4 9/  15 e  s  ortarias e instruç es normativas que a 
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re ulamentam. Sob a res onsabilidade da Diretoria de Direitos Intelectuais, vinculada   

Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, seu principal objetivo foi alterar a lei de 

direitos autorais (Lei n° 9.610/1998) no que diz respeito à inclusão da gestão coletiva 

desses direitos. A partir dos novos instrumentos legais, as associações de arrecadação 

passaram a ser obrigadas a obedecer a parâmetros universais de cobrança e a garantir 

mais transparência aos titulares de direitos sobre o cadastramento e a distribuição dos 

valores arrecadados. Conforme traz o relatório, um dos desafios mais prementes nesta 

seara é o da busca de equilíbrio entre a promoção da diversidade do acesso às obras e a 

justa remuneração dos artistas e autores diante das mudanças tecnológicas. Neste 

sentido, o documento indica que o primeiro passo dado nesta direção foi a elaboração de 

uma instrução normativa para definição de regras de cobrança de direitos autorais no 

ambiente digital, contudo, não menciona as discussões realizadas no âmbito do Marco 

Civil da Internet, lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 

da internet no Brasil (KAUARK & CRUZ, 2016). 

 

Por fim, cabe indicar que a dimensão simbólica da cultura, ou dito de outro modo, o 

tratamento ampliado do conceito de diversidade cultural incluindo as expressões 

identitárias, apenas aparecem no relatório de 2012, o qual destacou os programas Brasil 

Plural e Cultura Afrobrasileira. No RQP brasileiro de 2016 não houve indicação de 

medidas neste viés. 

 

O Brasil Plural, de responsabilidade da ex-Secretaria da Identidade e da Diversidade 

Cultural do Ministério da Cultura, tem característica singular por atender a setores da 

sociedade historicamente desfavorecidos, sendo eles, povos e comunidades tradicionais 

(indígenas, ciganos, etc); culturas populares; segmento LGBT; jovens; idosos e; pessoas 

com deficiência. O enfoque em grupos minoritários apresenta clara concordância com a 

ideia de política pública como garantia de direitos a todos os cidadãos, 

indiscriminadamente. Em especial, coaduna-se também com a perspectiva de aplicação 

dos direitos culturais a toda população (KAUARK & BARROS, 2015). Segundo o RQP 

2012, foram destinados recursos na ordem de R$ 30.635.616,25, sem especificação do 

período, destinados a editais de apoio a projetos, realização de encontros e oficinas, 

além de publicações. Os desafios estão relacionados à insuficiência de recursos para 

alcançar as metas, à inexistência de mapeamento do público-alvo e de espaços de 

diálogos institucionalizados além das barreiras próprias da burocracia estatal. Seu 
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impacto é superestimado para ser local, estadual, nacional e internacional, tendo sido 

estudado, conforme informações do próprio MINC. No entanto, a leitura do que consta 

no relatório revela, na verdade, não um estudo de impacto propriamente dito, mas uma 

listagem de resultados atingidos sem clareza da fonte daquelas informações.  

 

Já o Programa Cultura Afro-Brasileira, sob a responsabilidade da Fundação Cultural 

Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cultura cujo objetivo é promover a 

preservação, proteção e disseminação da cultura negra no Brasil. Criado em 2008, como 

resposta a compromissos assumidos pelo Brasil em tratados internacionais, em efeito, 

resultantes da III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância (África do Sul, 2001), o Programa visa 

identificar, preservar, valorizar e promover expressões afro-brasileiras. Suas principais 

ações são: o fomento a projetos culturais de expressões afro-brasileiras; o 

etnodesenvolvimento de comunidades remanescentes de quilombos; a promoção de 

intercâmbio e a proteção de bens culturais das comunidades negras tradicionais. Além 

dessas ações, é citado no RQP o registro e certificação de 1.623 comunidades 

remanescentes de quilombos naquele quadriênio. Os recursos destinados ao programa 

foram de R$ 51.683.708.73. Os principais desafios apontados estão ligados ao seu 

público-alvo – afrodescendentes e comunidades quilombolas – de dificuldades 

enfrentadas ao longo do processo histórico de escravidão e marginalização por este 

segmento, bem como de preconceito ainda existente no seio da sociedade brasileira. O 

impacto do programa é nacional e não foi estudado. 

 

O segundo conjunto de medidas apresentado nos RQPs compõe a seção Cooperação 

internacional e Tratamento preferencial. Os relatórios quadrienais brasileiros de 2012 e 

2016 apresentaram, ao todo, cinco medidas. 

 

A primeira medida de 2012 foi a Cooperação internacional para o audiovisual. Nesta 

medida são descritas, na realidade, três políticas que condensam a estratégia de 

cooperação internacional visando ao desenvolvimento da indústria do audiovisual, são 

elas: o estímulo a coproduções internacionais; o apoio à participação de filmes 

brasileiros em festivais internacionais e; o a representação do Brasil em organismos 

internacionais no setor audiovisual. Dentre seus objetos estão facilitar o acesso do 
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produtor audiovisual nacional a fontes de financiamento e de apoio estrangeiros e 

garantir a circulação do produto nacional nos mercados internacionais.  

 

Tratando especificamente das três políticas anteriormente mencionadas, o estímulo à 

coprodução se dá através da realização de programas de fomento direto que concedem 

recursos e estimulam a troca de experiência entre profissionais dos dois países. Além 

disso, são promovidos encontros entre produtores audiovisuais de países com os quais o 

Brasil mantém acordos de coprodução com vias a estimular o surgimento de novas 

parcerias, bem como facilitar a negociação e o intercâmbio de informações. Já a 

participação de filmes brasileiros em festivais internacionais é realizada por meio de 

diferentes apoios. Pode ser a confecção de cópias legendadas; remessa da cópia e 

emissão de passagem para participar do festival; confecção de cópias em suporte 35mm 

e digital; guarda e conserva e cópias. A promoção do cinema brasileiro no exterior 

também é realizada pelo programa Cinema do Brasil, numa parceria entre a Agência de 

Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), Ministério da Cultura, 

Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores e ANCINE. Sobre a 

representação brasileira em organismos internacionais são mencionadas a Conferência 

de Autoridades Cinematográficas da Iberoamérica (CACI) – da qual participam 

Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chille, Equador, Espanha, 

Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Porto Rico, 

República Dominicana, Uruguai e Venezuela – e a Reunião Especializada de 

Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais (RECAM) – órgão consultor do 

MERCOSUL. A responsabilidade por essas políticas é compartilhada entre diferentes 

órgãos ministeriais, ANCINE (Ministério da Cultura), APEX (Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e Ministério das Relações Exteriores. 

Conforme apresentado no RQP, entre 2006-2010 o conjunto de medidas teve um 

investimento de R$ 67,5 milhões. Os desafios apontados são de ordem prática e 

diplomática. No que tange à negociação e assinatura de novos acordos de coprodução é 

necessário estimular o interesse da outra parte o que, em geral, implica em muitos meses 

ou anos de discussões bilaterais. Desafios como insuficiência de recursos e pouca 

capacitação dos produtores brasileiros em trabalhar com parceiros internacionais são 

igualmente relatadas. O nível do impacto da política é notadamente internacional, 

contudo, tampouco foi estudado.  
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A segunda medida apresentada no RQP de 2012 foi a Cooperação e Promoção 

Cultural. Assim como a anterior, ela é composta por um conjunto de iniciativas 

governamentais relativas à cooperação cultural. Seus objetivos são: a ampliação da 

cooperação com países com os quais o Brasil tem maior identidade histórico-cultural; o 

fortalecimento da cooperação sul-sul e; o incentivo ao intercâmbio cultural mundial. 

Destacam-se as relações estabelecidas com países do MERCOSUL, da América Latina 

e Caribe, da África e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, sem, contudo, 

reduzir trocas culturais e relações comerciais tradicionalmente mantidas com outras 

nações e regiões. No que se refere à cooperação multilateral são indicadas as iniciativas 

do MERCOSUL Cultural para valorização da memória social e da diversidade cultural 

da região; do Espaço Ibero-Americano apoiado pela OEI (Organização dos Estados 

Iberoamericanos para a educação, a ciência e a cultura) para as áreas das artes cênicas, 

orquestras, migrações, meios de comunicação, música e povos tradicionais; e da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em prol do fortalecimento da língua 

portuguesa na qual é destacado um programa da área do audiovisual. Relativo aos 

acordos bilaterais culturais, o RQP informa que entre 2007 e 2011 foram assinados 32 

instrumentos bilaterais, a maioria com países em desenvolvimento. Eles propõem 

políticas de intercambio cultural para aumentar o acesso dos bens e serviços culturais 

brasileiros nos mercados estrangeiros e vice-versa. Projetos de cooperação técnica 

foram realizados com Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Colômbia, Cuba, 

Equador, México, Paraguai, Senegal, Nigéria e África do Sul. Vale citar que o RQP 

apresenta novos grupos de países emergentes com os quais o Brasil vem estabelecendo 

uma agenda estratégica, em efeito, BRICS (Rússia, Índia, China e África do Sul), IBAS 

(Índia e África do Sul) e países árabes, entretanto, somente foi citada uma ação, qual 

seja, a realização da II Reunião de Ministros da Cultura da Cúpula América do Sul/ 

Países Árabes (ASPA) em 2009, com a presença de representantes de 34 países. Por 

fim, para promoção da cultura brasileira no exterior é informado que, na Europa, o 

governo brasileiro promoveu turnês de artistas nacionais, apoiou projetos de 

comunidades brasileiras, implementou Pontos de Cultura e realizou atividades 

específicas com Portugal, Países Baixos, Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino 

Unido. Este conjunto de medidas é coordenado pelo Ministério da Cultura e Ministério 

das Relações Exteriores, com recursos de R$ 954.482.894.00. Dentre os desafios 

identificados estão a necessidade de aumentar iniciativas de cooperação com países não 

tão tradicionais no âmbito das relações externas, mas com os quais o Brasil possui 
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estreitos vínculos históricos e culturais. Dentre as dificuldades foram citadas a 

descontinuidade de projetos devido a trocas de equipes governamentais, bem como a 

falta de recursos e de capacitação técnica de países em desenvolvimento. Seu impacto é 

igualmente internacional e também não estudado. 

 

No relatório quadrienal de 2016 é indicado inicialmente o Programa IberCultura Viva, 

iniciativa inter overnamental, no  mbito da Secretaria-Geral iberoamericana (SEGI ) e 

da Or ani ação dos Estados ibero-americanos (OEI), que  ossui como  a ses-membros, 

além do  rasil, a Ar entina, C ile, Costa Rica, El Salvador, Es an a, México, Paraguai, 

Peru e Uruguai. Criado a partir da referência do Programa Cultura Viva, a medida visa 

a  ortalecer as culturas com base em comunidades através da  romoção de  ol ticas 

 úblicas e do desenvolvimento de aç es que  romovam a cidadania e a diversidade 

cultural. Atualmente, o Ministério da Cultura do  rasil exerce a  resid ncia do 

 ro rama, e  a  a ortes de US  5  mil dólares anuais.  

 

A segunda medida indicada em 2016 é  ercado de  ndústrias Culturais do Sul – 

MICSUL. Trata-se de iniciativa inter overnamental dos ór ãos nacionais de cultura de 

do e  a ses sul-americanos, quais sejam, Ar entina,  ol via,  rasil, C ile, Colômbia, 

Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, que conta, ainda, com o apoio da 

UNASUL e do MERCOSUL. O MICSUL caracteri a-se como uma  lata orma de 

mercado do setor cultural da América do Sul, voltada  ara  equenos e médios 

em reendedores culturais dos se uintes setores: música, audiovisual, artes c nicas, 

editorial,  ames e desi n. A  rimeira edição do mercado, reali ada na Ar entina, em 

  14, e a se unda na Colômbia, em 2016.  

 

Por fim, como medida voltada ao Tratamento Preferencial, o Brasil indicou em seu 

último RQP o Programa de Fomento à Produção e Di usão de Conteúdos Audiovisuais 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP Audiovisual. Resultado de 

uma  ro osta brasileira no cam o audiovisual no  mbito da C L , o  ro rama visa a 

im lantar  ol ticas  úblicas inte radas de  omento    rodução e   teledi usão de 

conteúdos audiovisuais de maneira a contribuir  ara a disseminação da  rodução 

cultural audiovisual da C L  no mercado mundial. O  ro rama C L  Audiovisual 

contém tr s lin as de ação: i) DOCTV C L  II  ii)  ro rama de  omento ao 

Desenvolvimento,  rodução e Teledi usão de Obras de  icção da Comunidade dos 
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 a ses de L n ua  ortu uesa ( ICTV C L  I)  iii)  ro rama de Interc mbio de 

Teledi usão de Document rios ( ossa L n ua I). Também estão  revistas atividades de 

ca acitação, co rodução e teledi usão de conteúdos audiovisuais. O  rasil trans eriu 

recursos na ordem de R  7 mil  es ao  undo Es ecial da C L   ara o  inanciamento 

do Programa.  

 

Finalmente, na seção voltada à Integração da cultura nas políticas de desenvolvimento 

sustentável à qual soma-se, na versão de 2016, os Temas transversais emergentes e 

prioritários da UNESCO, são apresentadas medidas destinadas a interagir a cultura 

enquanto elemento estratégico nas políticas de desenvolvimento e em programas de 

assistência nos diversos níveis (local, nacional, regional e internacional), indicando de 

que maneira elas se relacionam com os objetivos de desenvolvimento humano, em 

especial, a redução da pobreza. O Brasil apresentou, ao todo, quatro medidas no RQP de 

2012, e sete medidas, em 2016. 

 

A primeira medida de 2012 refere-se ao Edital Público Economia Viva do Programa 

Cultura Viva. Este teve como objetivo incentivar a articulação de elos de sistemas 

produtivos da área da cultura, premiando 12 planos de negócios sustentáveis, no valor 

de R$ 100 mil cada um, de experimentação nas formas de geração de renda e na 

sustentabilidade socioeconômica de grupos e organizações que se expressam por meio 

das linguagens artísticas. O total de recursos investidos foi de R$ 1,2 milhão, com nível 

de impacto não informado e também não estudado. Na sequência foi apresentada a 

medida Programa de Apoio a Microprojetos Culturais. Desenvolvido em parceria com 

Banco do Nordeste, Ministério da Justiça e 11 Estados da região semi-árida 

(considerada de alta vulnerabilidade), o Programa consiste no financiamento de projetos 

de baixo orçamento cujos protagonistas são instituições, grupos ou agentes 

socioculturais não contemplados pelos mecanismos tradicionais de financiamento. Ao 

todo, mais de quatro mil propostas foram selecionadas e receberam, no máximo R$ 15,3 

mil, totalizando um investimento de R$ 10.710.000,00. Seu impacto é nacional e não foi 

avaliado.  

 

A Promoarte foi a terceira medida relatada em 2012. Criado em 2007, com objetivo de 

apoiar o desenvolvimento de grupos produtores de artesanato tradicional, o programa 

atendeu, entre 2009 e 2011, 65 comunidades, beneficiando aproximadamente 4.200 
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artesãos e 4.000 indígenas. Dentre as ações implementadas estão: promoção do acesso à 

matéria prima e seu manejo; aquisição de ferramentas e materiais operacionais de apoio; 

adequação de espaços de produção e comercialização; participação em feiras de âmbito 

nacional; produção de documentários etnográficos; criação de identidade visual e 

produção de publicações como catálogos e cadernos de memória. Uma pluralidade de 

organismos esteve implicada na sua execução, tais como, Associação Cultural de 

Amigos do Museu de Folclore Edison Carneiro, Ministério da Cultura, Centro Nacional 

de Folclore e Cultura Popular do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O investimento foi de R$ 

7.500.000,00. Seu impacto é tido como nacional e foi avaliado. No estudo são 

inicialmente destacados alguns resultados do programa como a melhoria da 

produtividade, possibilidade de atendimento das demandas em termos de qualidade, 

quantidade e dimensão das peças, aumento e melhor adequação da capacidade de 

estocagem em termos de conforto e higiene e melhoria das vendas com a viabilização de 

espaços coletivos de trabalho e de encontro. A aquisição de ferramentas resultou em 

melhores condições de trabalho redução do tempo de produção e aumento do número de 

artesãos envolvidos, inclusive, com participação de jovens. O estudo apontou algumas 

necessidades, tais como, tratamento mais apropriado às questões de comercialização, 

atualização da situação socioambiental das comunidades artesãs, maior investimento na 

formação (estudo de viabilidade econômica, formação de preços, estudo de mercado, 

práticas de comercialização).  

 

Por fim, como última medida desta seção no RQP 2012, são indicadas as Criativas 

Birôs. Em parceria com governos estaduais e ainda em processo de implementação 

quando apresentado o RQP, com convênios firmados em 2011 para criação de cinco 

projetos-pilotos, o programa tem como objetivo fortalecer e desenvolver a economia 

criativa nos estados por meio da disponibilização de informações, realização de 

formações técnicas e competências essenciais de gestão, promoção de articulações 

institucionais e ainda disponibilização de linhas de crédito. Seu impacto é nacional e 

não foi estudado.  

 

 o relatório de   1 , as duas medidas voltadas  ara a inte ração da cultura nas  ol ticas 

de desenvolvimento sustent vel no n vel nacional  oram a Rede de Incubadoras Brasil 

Criativo e a  denti icação e Fortalecimento de Arran os Produtivos Locais  ntensivos 
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em Cultura. A primeira medida visa a criar Centros de Apoio a Empreendimentos 

Culturais e Criativos em parceria com Secretarias Estaduais de Cultura (ou entidades 

equivalentes), com objetivo de or ani ar e dis onibili ar in ormaç es sobre a economia 

da cultura, com foco em banco de dados de empreendimentos e empreendedores 

culturais; identificar gargalos e demandas territoriais e setoriais; promover, integrar, 

quali icar e am liar a o erta de  rocessos  ormativos técnicos e  erenciais  ara o cam o 

cultural  sim li icar o acesso  s  ol ticas  úblicas  ederais, estaduais e nacionais de 

 inanciamento  contribuir  ara a  ormali ação de em reendimentos culturais, a  artir de 

modelos em resariais, associativistas e coo erativistas  e  romover a  rodução e 

circulação de bens e serviços culturais. As incubadoras realizam cursos, palestras, 

oficinas, consultorias individuais e coletivas, tendo o suporte do Serviço  rasileiro de 

A oio  s Micro e  equenas Em resas (SE RAE). Os recursos j  investidos na 

im lementação desta medida totali am R   1. 5 .   ,  , cujo im acto ainda não  oi 

avaliado. Os Arranjos Produtivos Locais intensivos em cultura foram concebidos  ara 

estimular  rocessos locais de desenvolvimento socioeconômico,  or meio da  romoção 

da sustentabilidade e da colaboração  rodutiva entre micro e  equenos 

empreendimentos culturais territorialmente identificados. Esses arranjos foram 

divididos em cinco setores criativos, en lobando: artes de es et culo, artesanato, moda 

e con ecç es, turismo cultural e audiovisual, desi n e  ames. A medida tem esco o 

nacional e  oi im lantada  elos Ministério da Cultura e Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, com recursos alocados na ordem de R$ 3.051.000,00. 

Seu impacto tampouco foi avaliado. 

 

Finalmente, em relação aos temas transversais emergentes da UNESCO, são indicadas 

como políticas brasileiras no RQP de 2016, primeiramente, a  mplantação do Sistema 

Brasileiro de TV Digital Terrestre e, em relação aos grupos minoritários considerados 

prioritários, quais sejam, mulheres e juventude, o Edital Carmem Santos – Cinema de 

Mulheres, o Pr mio Funarte – Mulheres nas Artes Visuais, o Estatuto da Juventude e a 

Política de Cultura e  ducação.  

 

A  artir do Decreto no 5.8  , de  9 de jun o de     , que dis  e sobre a im lantação 

do Sistema Brasileiro de  elevisão Digital  errestre,  oram criados quatro novos canais 

 úblicos (e não estatais) de televisão, que incluem: (i) Canal do  oder Executivo –  ara 

transmissão de atos, trabal os,  rojetos, sess es e eventos do  oder Executivo  (ii) 
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Canal de Educação –  ara transmiss es destinadas ao desenvolvimento e 

aprimoramento, entre outros, do ensino   dist ncia de alunos e ca acitação de 

 ro essores  (iii) Canal de Cidadania –  ara transmissão de  ro ramaç es das 

comunidades locais, bem como  ara divul ação de atos, trabal os,  rojetos, sess es e 

eventos dos  oderes  úblicos estadual e munici al  (iv) Canal de Cultura –  ara 

transmitir  roduç es culturais e  ro ramas re ionais, recon ecendo e valori ando a 

diversidade cultural, étnica e re ional brasileira, e di undindo as criaç es art sticas e os 

bens culturais. Com o Canal de Cultura, que mais interessa vis- -vis o esco o da 

Convenção, o  overno brasileiro es era democrati ar o acesso  s obras audiovisuais 

 inanciadas com recursos  úblicos, am liar o acesso da  o ulação a conteúdos 

audiovisuais de interesse coletivo, e alcançar um aumento da  rodução audiovisual 

inde endente, em todas as re i es do  a s, de modo a  avorecer a di usão da diversidade 

cultural. A medida, todavia, ainda não foi implantada. 

 

Em referência à igualdade de gênero, o Edital Carmem Santos – Cinema de Mulheres, 

destina-se ao a oio    rodução de  ilmes de curta e média metra em com  oco nas 

mul eres. Os  ilmes  oderiam ser  icção, document rio ou animação, mas a tem tica 

deveria abordar a construção da i ualdade entre mul eres e  omens, os direitos da 

mul er e a cidadania, levando em consideração, inclusive, a diversidade das mul eres 

nos meios urbano e rural, e de  orma a incluir, mul eres ind  enas, negras e membros de 

outros povos e comunidades tradicionais. O total de recursos alocados  oi de R  1 

mil ão, sendo contem lados de   ilmes de curta-metra em, com R  45 mil cada, e seis 

 ilmes de média-metragem com R$ 90 mil cada. O Pr mio F NAR   – Mulheres nas 

Artes Visuais, que j  teve duas ediç es, contempla mul eres artistas com  rojetos de 

ex osiç es, mostras, o icinas, intervenç es urbanas,  ublicaç es,  rodução cr tica e 

documental, bem como semin rios cujas aç es ten am como objetivo estimular a 

re lexão e a ex eri ncia art stica. Em cada uma das duas ediç es do  r mio, foram 

selecionados dez projetos, que receberam R$ 70 mil cada.  

 

Em relação à juventude, é citado o Estatuto da Juventude que dis  e sobre os direitos 

dos jovens, os  rinc  ios e diretri es das  ol ticas  úblicas de juventude, e cria o 

Sistema Nacional de Juventude. Ademais, é indicada também a Política de Cultura e 

 ducação que é  ormada,  or sua ve ,  or tr s  ro ramas de abran  ncia nacional, 

alin ados com o  lano  acional de Cultura e o  lano  acional de Educação, são eles: 
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Programa Mais Cultura nas Escolas; Programa Mais Cultura nas Universidades; e 

Programa Nacional de Acesso ao  nsino  écnico e  mprego – PRONATEC Cultura. 

Segundo o Relatório Quadrienal (UNESCO, 2016a, p. 29) 

 

(i) Programa Mais Cultura nas Escolas:  omenta aç es que  romovam o 

encontro entre o  rojeto  eda ó ico das escolas e ex eri ncias culturais 

e art sticas em curso nas comunidades,  or meio da elaboração e 

desenvolvimento de um  lano de Atividade Cultural. Alcança 1.45  

munic  ios brasileiros, com 5.  9 escolas  úblicas desenvolvendo 

aç es culturais no cotidiano escolar. 
 

(ii)  ro rama Mais Cultura nas Universidades:  omenta a reali ação de 

 lanos de Cultura de instituiç es  úblicas  ederais de ensino su erior, 

de todas as re i es do  a s, visando a am liar o  a el das universidades 

e dos institutos  ederais na di usão e  reservação da cultura brasileira, 

na construção e im lementação das  ol ticas  úblicas de cultura. Os 

Planos devem observar a diversidade cultural e socioes acial, e as 

 articularidades re ionais, e envolver a comunidade local nas 

atividades culturais. Sua execução le itima as instituiç es de ensino, 

além de  olo de con ecimento, também como es aços de  rodução e 

circulação da cultura brasileira, de acesso aos bens culturais e de 

res eito   diversidade e  luralidade da nossa cultura. 
 

(iii)  RO ATEC Cultura: institu do  ela Lei 1 .513, de   11, o 

 ro rama  acional de Acesso ao Ensino Técnico e Em re o,  unciona 

no  mbito da cultura desde   1 ,  ara am liar o acesso da  o ulação a 

cursos de  ormação no  mbito das artes. Até o momento, o  ro rama 

atin iu  75 munic  ios em 24 estados e no Distrito Federal. 
 

O total de recursos investidos nesta  ol tica  oi de R$ 250.818.400,00. Sua avaliação é 

parcial, já que apenas o Programa Mais Cultura nas Escolas  oi avaliado. Dentre as 

conclus es  reliminares, constatou-se que: o  ro rama se a resenta como im ortante 

canal de articulação e inte ração de  rojetos, programas e atividades desenvolvidas nas 

escolas  os  rocessos  ormativos devem  romover viv ncias e  r ticas culturais  ara o 

recon ecimento dos territórios, es aços e saberes tradicionais     uma aus ncia de 

es aços es ec  icos  ara  r ticas art sticas e culturais na maioria das escolas  a 

inte ração de es aços culturais diversos no desenvolvimento das aç es  eda ó icas 

contribuem  ara a  romoção e o recon ecimento de territórios educativos; integrar 

novos saberes no cotidiano das escolas ainda se constitui um desafio a ser superado.  

 

4.1.1.3 Medidas e políticas nos RQPS de 2012 e 2016 da França 

Analisando os relatórios quadrienais da França (UNESCO, 2012b; 2016b) percebe-se, 

imediatamente, que poucas são as alterações de um período para o outro. Em realidade, 
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apenas uma medida é adicionada na seção relativa às políticas culturais e outra a 

respeito da inserção da cultura nas politicas de desenvolvimento. Ademais, três novas 

políticas são relatadas para abordar os temas transversais e prioritários da UNESCO. 

Outro ponto comum em ambos os RQPs é a ausência de indicação dos recursos 

destinados às medidas no quadriênio em questão.  

 

A primeira medida indicada nos dois relatórios é C N  A      AG  AN      

Promotion de la diversité de la création dans les secteurs du cinéma et de l’image 

animée en France et encouragement de la diversité de la création dans les éc anges 

internationaux, que traduzimos por CINEMA E IMAGEM EM MOVIMENTO: 

Promover a diversidade da criação nas áreas de cinema e da imagem em movimento na 

França e na promoção da diversidade da criação no comércio internacional. Criado 

em 1946, o Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) é a agência 

responsável pela administração dos programas, fundos de apoio e regimes de apoio 

incluídas nesta medida. Não obstante, outros órgãos também são envolvidos nos 

processos de implementação desta política, variando de acordo com sua previsão de 

impacto (local, regional, nacional ou internacional), são eles: o Ministère des Affaires 

Étrangères et du Développement international (Ministério das Relações Exteriores e do 

Desenvolvimento Internacional), o Ministère de la Culture et de la Communication 

(Ministério da Cultura e da Comunicação), Collectivités territoriales (autoridades 

locais), Conseil supérieur de l’audiovisuel – CSA (Conselho Superior de Audiovisual), 

sociétés de gestion collective (sociedades de gestão coletiva de direitos autorais) e o 

Institut Français (Instituto Francês), este último responsável principalmente pela 

promoção e divulgação do cinema francês no exterior. O principal objetivo deste 

dispositivo é promover a produção nacional de obras cinematográficas, audiovisuais e 

de imagem em movimento e, assim, garantir a diversidade cultural através de um 

efetivo apoio público. Neste sentido, o CNC apresenta um arcabouço de financiamento 

a todas as etapas de produção (da criação à distribuição) que compreende tanto 

incentivos fiscais (para o cinema e o audiovisual), como apoios diretos. Em termos 

orçamentários, identificamos que RQP de 2016 indica uma rubrica específica para o 

digital. Os apoios do CNC totalizaram, apenas no ano de 2014, mais de 700 milhões de 

euros. 
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FIG 9: Orçamento CNC 2014 – RQP da França 2016 

 

Destacam-se nos dois RQPs que este setor enfrenta mudanças e novos desafios, em 

especial, com o advento das tecnologias digitais. Nesses termos, remarca-se que, desde 

2009, novas áreas foram incluídas no escopo desta política, como dos jogos de 

videogame e multimídia. Em relação aos desafios são citados, no âmbito internacional, 

a resistência dos Estados Unidos que percebem os auxílios públicos para a criação como 

barreiras ao livre comércio e, nos planos nacional e regional, a necessidade de adaptar-

se rapidamente à evolução tecnológica em termos de criação, produção e difusão sem 

ameaçar a vitalidade e diversidade da oferta do setor. No que diz respeito ao mercado 

digital europeu, indica-se como próximo passo é elaborar um tratamento justo entre os 

diferentes operadores no ambiente digital tanto em termos fiscais como regulamentares. 

 

A segunda medida indicada, também nos dois relatórios, foi Audiovisuel : soutien public 

à la diversité de la télévision, aqui traduzida por AUDIOVISUAL: Apoio público à 

diversidade na televisão. Ela tem por objetivo preservar a diversidade cultural e apoiar a 

indústria nacional e europeia de programas audiovisuais e cinematográficos, 

principalmente por meio da imposição do sistema de cotas de distribuição, produção e 

investimentos, a fim de manter e distribuir uma programação diversificada e de 

qualidade. Para implementar as suas medidas, várias agências estão envolvidas em 

âmbito local, nacional e/ou regional, tais como o Conselho Superior do Audiovisual 
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(CSA), o Ministério da Cultura e Comunicação, bem como o Ministério das Relações 

Exteriores. 

 

As cotas de difusão, estabelecidas em lei desde 1986, permitiram tanto uma regulação 

do setor, bem como concederam uma marca particular da paisagem audiovisual francesa 

(cinema e tv), qual seja, a da diversidade de conteúdo. Em 2010 houve um reforço desta 

medida a partir da definição, também por lei, de cotas de produção. Conforme os 

relatórios, este conjunto de medidas legislativas e regulamentares permitem, ainda hoje, 

desfrutar de uma oferta audiovisual variada e de qualidade. O principal desafio nesta 

área é o desenvolvimento da TV conectada. Com efeito, a chegada de novos difusores a 

partir da Internet levanta a questão do cumprimento, por esses novos atores, do sistema 

de cotas que garante a diversidade cultural. Além disso, compreende-se também como 

desafio im or que atores “ lobali ados” atuem em con ormidade com as normas 

nacionais francesas. 

 

O setor da música é foco da terceira política indicada nos RQPs franceses de 2012 e 

2016, Musique : soutien à la diversité des genres et promotion des productions 

musicales issues des bassins culturels francophones, que traduzimos por MÚSICA: 

Apoio à diversidade de gênero e promoção de produções musicais no espaço 

francófono, como foco na promoção e distribuição de obras musicais criadas ou 

executadas por artistas franceses, francófonos ou ainda produzidas na França. Seu 

objetivo é de criar novas gerações de artistas, apoiando a diversidade de gênero e 

defendendo a natureza multicultural da música. Para tanto, desde 1992, por meio da lei 

Toubon, foi instalado um sistema de cotas de canções francesas a serem tocadas no 

serviço de radiodifusão, reforçada, em 1994, pela Lei Carignon, que prevê que a rádio 

deve transmitir 40% de obras musicais criadas ou interpretadas por autores e artistas 

franceses ou francófonos e 20% de obras de novos talentos. 

 

Estas medidas são o resultado do trabalho do Conselho Superior de Audiovisual (CSA) 

e do Ministério da Cultura e Comunicação a nível nacional. Novos atores foram 

envolvidos na esfera internacional, desde 1993, a exemplo do Bureau Export que 

complementa os esforços do Instituto Francês no suporte profissional aos artistas 

franceses no exterior, com expertise no estabelecimento de estratégias de mercado, 

contatos com parceiros locais, monitoramento, bem como apoio logístico e financeiro 
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de projetos. A OIF (Organização Internacional da Francofonia) também opera 

internacionalmente através do programa Equation Music, destinado à música de origem 

africana, por meio de intercâmbio artístico e também na estruturação de um arcabouço 

legal de direitos autorais. 

 

Atualmente, uma série de obstáculos são identificados no setor da música, tais como a 

padronização de produções musicais, as mudanças de suporte através da 

desmaterialização da música e ainda a difícil aplicação dos direitos autorais vis-à-vis a 

pirataria. Para tanto, no RQP de 2016 indica a criação de um novo fundo para apoiar a 

inovação e a transição digital das músicas gravadas. Afora a preocupação com a 

dimensão digital, são relatados também projetos de cunho social, tais como, a 

Filarmônica de Paris, o projeto Démos (Dispositi  d’éducation musicale et orc estrale à 

vocation sociale) da Cité de la Musique e projetos de integração social de pessoas com 

deficiência através da prática musical. 

 

Ainda com o enfoque nas indústrias culturais, a quarta medida, Livre : Soutien public au 

secteur du livre, volta-se ao setor editorial. Neste quesito, os RQPs atestam que um dos 

papéis fundamentais das políticas culturais na manutenção da diversidade cultural é o de 

apoiar o desenvolvimento econômico da indústria do livro, desde a criação até a difusão 

de obras “de qualidade”, através de v rios dis ositivos de a oio aos di erentes atores da 

cadeia do livro.  

 

O Ministério da Cultura e Comunicação exerce as principais competências do Estado 

concernentes à promoção da leitura e às bibliotecas públicas, com suporte de 

autoridades públicas a nível local e regional. Já o Centro Nacional do Livro (CNL), 

criado em 1946, fornece suporte para o setor econômico do livro (autores, editores, 

livrarias), priori ando a criação e di usão de obras “mais exi entes”, seja no  lano 

literário ou científico. Além do Ministério da Cultura e Comunicação e Centro Nacional 

do Livro, outros organismos governamentais e não governamentais participam desta 

medida, como o Ministério das Relações Exteriores, o Instituto Francês, os Bureaux du 

livre (escritórios do livro no exterior), a Biblioteca Nacional da França (BnF), a central 

de editores, o escritório internacional de editores franceses (BIEF), a associação 

internacional de livrarias francófonas (AILF), etc. 
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A medida chave desta politica pública é, sem dúvida, a lei sobre os preços dos livros, 

adotada em 1981, e aplicada ao domínio digital desde 2011. Chamada de "Lei Lang", 

ela permite manter uma diversidade cultural no setor o livro a partir da recusa em 

considerar o livro como uma mercadoria qualquer que atenderia apenas aos requisitos 

de rentabilidade imediata. Destarte, ela permite que seja a editora quem defina o preço 

do livro e que este mesmo preço seja praticado nas livrarias. Este modelo de lei já foi 

apresentado e adotado em outros países, com vias a preservar a bibliodiversidade. 

Apesar de aprovada uma lei Lang aplicada ao digital, este ainda é um dos principais 

desafios da cadeia do livro, inclusive para a promoção de livros franceses no exterior. 

 

Neste sentido, vale salientar que as medidas que contribuem para a promoção de livros 

franceses no exterior são extremamente numerosas: participação da França em grandes 

feiras literárias e exposições em todo o mundo, profissionalização de bibliotecas 

franceses no exterior, acompanhamento de 300 mediatecas em rede, lançamento da 

plataforma digital Culturethèque, além de apoios aos vários atores da cadeia do livro: 

tradutores (subvenções, hospitalidade e programas profissionais), editores (apoio à 

tradução e à cessão de direitos, programas de acolhimento profissionalização), livrarias 

que vendem livros franceses no exterior (apoio à criação, de enriquecimento e 

valorização dos fundos, programas de acolhimento e profissionalização). 

 

A quinta medida, também comum aos dois relatórios, trata da Adoption d’une stratégie 

numéri ue   Protection et promotion de la diversité culturelle dans le secteur du livre et 

des industries culturelles  ace aux dé is de la numérisation et de l’ nternet ou Adoção 

de uma estratégia digital: proteção e promoção da diversidade cultural na indústria do 

livro e indústrias culturais face aos desafios da digitalização e da Internet. Esta medida 

visa assegurar a defesa dos direitos autorais no ambiente digital e, assim, segundo os 

relatórios, promover a diversidade da produção cultural e garantir a renovação de 

talentos, bem como o acesso à oferta cultural por um maior número de pessoas. 

 

As preocupações francesas em torno do consumo cultural na internet vêm crescendo 

desde o final dos anos 2000, principalmente em torno da “ameaça” da  irataria e da 

desmaterialização, em especial para os setores do livro e da música, mas atingindo 

também outras indústrias culturais. Para tanto, foi elaborada um quadro legal indicado 

"Criação e Internet" com vias a instituir a remuneração dos criadores e financiamento 
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das indústrias culturais, inclusive no ambiente digital. Neste sentido, em 2009 foi 

instituída por decreto a HADOPI - Haute Autorité pour la di  usion des œuvres et la 

protection des droits sur internet (Alta Autoridade para a difusão de obras e proteção de 

direitos na Internet), autoridade pública independente francesa responsável pela 

proteção dos direitos autorais na Internet. 

 

Não obstante, a França também visualiza as oportunidades trazidas pelas novas 

tecnologias. Assim, por meio do projeto "França Digital 2012-2020" foram traçados 

alguns desafios que reverteriam o digital num ativo econômico importante para a França 

e também responderiam aos objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento adotada 

pela ONU. Ademais, são recitadas as inovações implementadas nos setores da música 

(transição do suporte para o digital) e do livro (preço único para livros digitais), bem 

como a cooperação com países em desenvolvimento (notadamente francófonos), com 

vias a desenvolver legislações autorais coerentes com os novos desafios digitais. 

 

Finalmente, no bloco das políticas culturais do relatório de 2016 é indicada uma nova 

medida, qual seja, Éducation artistique et culturelle (Educação artística e cultural). De 

responsabilidade do Ministério da Cultura e Comunicação, mas em parceria com o 

Ministério da Educação e as autoridades locais, esta política de democratização cultural 

é direcionada principalmente às crianças e jovens, em especial pertencentes às 

populações marginalizadas, os imigrantes e as pessoas com deficiência, com vias a lhes 

garantir uma melhor socialização. Ela é composta por um conjunto de atividades de 

ensino de artes e de história da arte que contempla desde a escola à universidade, bem 

como outros espaços de sociabilidade ou ainda de criação artística. Segundo informa o 

RQP, os fundos atribuídos à educação artística e cultural aumentaram em 80% desde 

2012, chegando em 2016 à cifra de 54 milhões de euros (35% a mais que em 2015). 

Esta medida, com certeza, é a que visa atender ao publico cidadão e não 

necessariamente aos profissionais da cultura, já que, conforme descrito, “l’éducation 

aux arts et   la culture et un accès qui doit  tre o  ert   tous, au  lus  rand nombre,   

c acun, quel que soit son  arcours, quel que soit son c emin de vie” (UNESCO, 2016b, 

p. 17) 

 

Três medidas relativas à cooperação internacional e uma de tratamento preferencial são 

igualmente indicadas em ambos os relatórios quadrienais franceses. A primeira versa 
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sobre a Élaboration de la politique culturelle extérieure comme composante essentielle 

de l'action internationale de la France, ou seja, Elaboração da política cultural externa 

como um componente essencial da ação internacional da França. Conforme consta nos 

documentos, a política cultural externa contribui para a imagem da França no exterior e 

contribui para o processo de troca com culturas estrangeiras, a fim de promover a 

diversidade cultural, especialmente em benefício dos países em desenvolvimento. 

 

Para tanto, a França dispõe de uma densa rede cultural que conta com a presença de 

Institutos franceses e Alianças francesas em cinco continentes e que estão ligados a esta 

ação. O Instituto Francês, fundado em 2010 e localizado em Paris, é o principal 

componente desta política cultural. Ele representa, atualmente, mais de 2000 projetos 

artísticos, mais de 36.000 exibições de cinema, mais de 750 títulos franceses traduzidos 

e publicados em todo o mundo, mais de 120 artistas em residência e mais de 100 

debates de ideias. Ele implementa inúmeras ferramentas que contribuem com atividades 

culturais no exterior, tais como, plataformas digitais, chamadas de projetos, formações, 

etc. 

 

Esta política compreende diversos dispositivos: a cooperação cultural orquestrada pelos 

serviços culturais das Embaixadas da França, abrigando os setores do audiovisual, livro, 

intercâmbios artísticos, além da promoção da língua francesa. Cada setor administra 

programas de apoio à criação (residências, bolsas, temporadas), à formação e ao 

intercâmbio (difusão do patrimônio francês no exterior, promoção de debates de ideias, 

organização de eventos que proporcionam o diálogo entre culturas). Ademais, esta 

medida também objetiva apoiar o desenvolvimento cultural dos países do Sul, 

especialmente através da promoção das indústrias culturais e criativas e de instituições 

culturais francesas. 

 

O programa é implementado pela Direção da Cultura, educação, investigação e rede do 

Ministério das Relações Exteriores e Desenvolvimento Internacional, com suporte do 

Instituto Francês, da Fundação Aliança Francesa, especialmente a partir da rede de 

institutos, centros culturais e alianças francês distribuídos internacionalmente. 

 

Em continuidade com a medida anterior e buscando promover o intercâmbio artístico 

internacional e o apoio à mobilidade de criadores com vias a contribuir para o diálogo 
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entre as culturas, a segunda politica de cooperação internacional refere-se à Promotion 

des échanges artistiques internationaux, accueil des cultures étrangères en France et 

soutien à la création, traduzido por Promoção de intercâmbio artístico internacional, 

recepção de culturas estrangeiras na França e apoio à criação. 

 

Em conexão com parceiros públicos e privados dos setores artístico, educativo, 

econômico e midiático, em especial da rede disponível em diferentes países do Instituto 

Francês e da Aliança Francesa, são promovidos grandes eventos e programas 

estruturantes que visam a reforçar parcerias internacionais e difundir a produção 

artística francesa (Festival Croisements en Chine, Bonjour India en Inde, French May à 

Hong-Kong, Kids Trail et Oui Design aux Etats-Unis, La Francia in scena en Italie, 

Tandem Paris-New-York, Tandem Paris-Londres, Digital Choc au Japon, French Waves 

dans le monde, etc). Atenção especial é dada às co-produções em todos os domínios 

artísticos, diante dos intercâmbios profissionais que são capazes de criar. Em termos de 

mobilidade, várias são as ferramentas criadas, tais como, auxílios de locomoção e 

hospedagem, residências, formação, networking profissional, obtenção de vistos, etc. A 

partir de 2016, a cena criativa francesa também passou a ser foco do programa. 

 

Em números, são mais de 50.000 eventos culturais organizados a cada ano em todo o 

mundo pela rede de institutos e alianças francesas e mais de 2000 projetos culturais 

apoiados por ano. Além disso, conforme indicam os RQPs, nos últimos 10 anos, mais de 

1.000 artistas foram apoiados através de programas de mobilidade e residências,  

reforçando o diálogo intercultural. Dentre os desafios que enfrentam estão a circulação 

de artistas estrangeiros na França, por vezes, prejudicada devido a dificuldades na 

obtenção de vistos, e a necessidade de uma aprimorar a utilização dos recursos digitais 

para melhorar a difusão artística. 

 

A terceira e última medida referente à cooperação internacional é Appui à une nouvelle 

stratégie culturelle extérieure de l’ nion européenne ou Suporte para uma nova 

estratégia cultural externa para a União Europeia. Tendo em vista a influência da cultura 

francesa e do diálogo cultural internacional promovido pelos programas ressaltados 

anteriormente, a União Europeia pretende adotar uma estratégia similar de reforçar o 

papel da cultura na sua politica exterior.  
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Assim, o Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Cultura estão 

envolvidos em diferentes linhas de trabalho, a exemplo, do suporte para programas de 

cooperação europeia no domínio da cultura e, especificamente, do audiovisual e da 

elaboração de uma estratégia voltada ao viés cultura e desenvolvimento na Europa, com 

objetivo de tornar a UE mais forte no cenário internacional, destacando o papel 

fundamental que a cultura pode desempenhar no reforço de parcerias internacionais. 

Além de reforçar o papel da cultura nas políticas externas da União Europeia, dentre 

seus objetivos encontra-se também facilitar o acesso aos mercados europeus para os 

países com indústrias culturais em desenvolvimento, fortalecer a capacidade de 

profissionais da cultura e apoiar a mobilidade de artistas provenientes de países do sul. 

 

Nesta medida, interessa também destacar o desenvolvendo de uma estratégia de 

negociação de acordos econômicos e comerciais entre a UE e países terceiros, atestando 

a constante vigilância sobre o tratamento dos bens e serviços culturais ao reconhecer sua 

dupla natureza econômica e simbólica, bem como o atendimento à promoção da 

diversidade das expressões culturais. 

 

A medida indicada em ambos os relatórios voltada ao tratamento preferencial foi 

Soutien au développement culturel des pays du Sud (Apoio ao desenvolvimento cultural 

de países do Sul). Através desta política, a França mostra-se empenhada em apoiar 

criadores, autores e profissionais da cultura de países do Sul na divulgação de suas 

obras e, assim, contribuir para o seu reconhecimento no mercado internacional. Destaca-

se aqui a intenção francesa de apoiar tanto o desenvolvimento das indústrias culturais 

como sua gestão no âmbito institucional. Para tanto, a França colabora com sua 

expertise no estabelecimento de um quadro legislativo e regulamentar adequado, a 

exemplo da regulação do audiovisual, dos direitos autorais, da pirataria, etc. 

 

Relativa à inserção da cultura nas políticas de desenvolvimento, duas são as medidas 

indicadas no RQP de 2016, estando a primeira delas também citada no relatório de 

2012, a saber, Prise en compte de la culture dans les politiques de développement 

durable ou Inserção da cultura nas políticas de desenvolvimento sustentável. O 

documento remarca o posicionamento do governo francês em a considerar a cultura 

como parte integrante do desenvolvimento sustentável e indica ações tomadas nesse 

sentido no âmbito nacional, em particular, no contexto do atendimento à Agenda 21 e às 
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metas do milênio pós-2015. Assim, a  rança recon ece “le  atrimoine culturel, les 

innovations, les savoirs et pratiques traditionnels, ainsi que les expressions culturelles 

des peuples autochtones et communautés locales comme contribuant au bien-être social 

et comme des mo ens d’existence durables” (A enda d’action d’Addis Abeba a ud 

UNESCO, 2016b, p. 35). Ademais, no nível nacional é citada ainda a contribuição do 

Ministério da Cultura e da Comunicação na consciência pública acerca do problema das 

alterações climáticas, através de uma programação artística. 

 

No plano internacional, o relatório de 2016 menciona especial atenção aos países da 

Zona de Solidariedade Prioritária (ZSP), a qual inclui os países envolvidos no 

movimento da Primavera árabe, através da criação de um Fundo de Solidariedade 

Prioritária (FSP). Este instrumento visa financiar ações de desenvolvimento do turismo 

sustentável, de profissionalização de agentes culturais, bem como desenvolvimento de 

políticas culturais nacionais nos países em questão. 

 

No domínio digital, a França se mostra particularmente ativa. Desde 2011, a agência 

francesa de cooperação midiática vem adaptando sua estratégia de acompanhamento do 

desenvolvimento dos meios de comunicação em países do Sul global, em especial 

africanos, ao ambiente digital, visando a apoiar projetos, por exemplo, de ativismo na 

web. Para o período 2015-2017 foi elaborado o plano de ação "desenvolvimento e 

digital" em torno de três grandes questões, a saber, apoiar o acesso à internet acessível, 

seguro, aberto e multicultural; fortalecer os ecossistemas digitais e seu potencial para a 

criação de empresas; integrar o efeito multiplicador de projetos digitais e políticas de 

desenvolvimento. Assim, a França compreende que  

 

Le dévelo  ement des médias se traduit  ar un ren orcement des 

ca acités des institutions, ou des individus, liées   la liberté 

d ex ression, au  luralisme et   la diversité des médias, ainsi que la 

trans arence de la  ro riété des médias. L’aide au secteur des médias 

dans les  a s du Sud s’inscrit dans le soutien   l’État de droit,  ilier des 

Droits de l’ omme, lié   l’objecti  1  des Objecti s du Dévelo  ement 

Durable, car les médias jouent un rôle dans la construction de sociétés 

libres et ouvertes. (UNESCO, 2016b, p. 37) 
 

Fechando o tópico relativo à inserção da cultura nas políticas de desenvolvimento 

sustent vel a  rança indica as Mesures mises en œuvre dans le cadre de la CO   1 ou 

Medidas implementadas no âmbito da COP21 que, por sua, restringem-se a uma 
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programação cultural e de reflexão associada às questões climáticas como forma de 

sensibili ar a o inião  ública. Em  arceria com o Ministère de l’environnement, de 

l’éner ie et de la mer (Ministério do meio-ambiente, da energia e do mar), foram 

a oiadas as iniciativas como da COAL (Coalition  our l’art et le dévelo  ement 

durable) que mobiliza artistas e agentes culturais sobre as questões climáticas, buscando 

promover uma cultura de ecologia. 

 

Inaugurando o tópico específico do RQP de 2016 acerca de temas emergentes e 

prioritários da UNESCO, curiosamente a França informa, como primeira medida, o 

projeto de lei relativo à liberdade de criação, à arquitetura e ao património (Projet de loi 

relati  à la liberté de la création à l’architecture et au patrimoine), do Ministério da 

Cultura e Comunicação.  

 

O projeto de lei visa a atender a duas prioridades: afirmar e garantir a liberdade de 

criação e modernizar a proteção do património. Enquanto o primeiro ponto está, mais 

uma vez, atento às novas formas de acesso digital à cultura, bem como à necessidade de 

garantir a liberdade artística neste ambiente, especificamente sobre o património, o 

projeto tem por objetivo fortalecer e modernizar a sua proteção. Para tanto, prevê 

reforçar a política voltada ao patrimônio arqueológico, incluir procedimentos de gestão 

dos bens inscritos na lista da UNESCO do Patrimônio Mundial e, além disso, cria uma 

nova categoria patrimonial relacionada à herança do recente de interesse arquitetônico 

para propriedades que possuem menos de um século e não podem ser reconhecidas 

como "monumentos históricos", indicando que a qualidade da paisagem arquitetônica é 

um aspecto importante do modo de vida francês. 

 

A segunda medida trata da igualdade entre mulheres e homens (Égalité entre les femmes 

et les hommes). Neste sentido, o governo francês indica que tornou os direitos das 

mulheres objetos de política pública independente através da criação do Ministère des 

Familles, de l’ n ance et des Droits des  emmes (Ministério das famílias, crianças e 

direitos mulheres.), mas também integrados em todas as políticas públicas do estado.  

 

Assim, a cada ano são realizadas conferências de igualdade, nas quais todos os 

ministérios devem apresentar as ações desenvolvidas para promover a igualdade entre 

mulheres e homens, tanto em termos estratégicos, como a partir de programas e projetos 
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com recursos específicos. Além disso, devem apresentar também um plano de ação para 

o ano seguinte, atento a quatro temas: gestão de funcionários públicos; igualdade 

profissional; paridade; violência contra as mulheres. A única menção sobre a cultura é a 

publicação periódica apresentada por uma organização civil, a Sociedade de Autores e 

Compositores Dramáticos (SACD), que visa tratar do lugar reservado às mulheres no 

setor cultural. 

 

Finalmente, para a juventude o RQP da França indica como medida a ação externa da 

França para a juventude (Action extérieure de la France pour la jeunesse) de 

responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores e do Desenvolvimento 

Internacional. 

 

A descrição da medida inicia reconhecendo que contemporaneamente o mundo possui a 

maior geração de jovens da história, com 1,8 mil milhões de jovens e adolescentes, dos 

quais 90% vive em países em desenvolvimento, principalmente naqueles onde os 

serviços de educação e saúde são de baixa qualidade e onde as oportunidades de 

emprego decente são pouco numerosos. Dito isso, a França indica como uma questão 

estratégica para sua política internacional de solidariedade a promoção do acesso à 

educação, saúde e emprego digno das gerações mais jovens, especialmente da África 

Ocidental e Central (em particular no Sahel), assim como do Norte de África e Oriente 

Médio, ao mesmo tempo ajudando os países a enfrentar o desafio demográfico. Não são 

apresentados detalhes do programa e tampouco são descritas ações específicas para o 

campo da cultura. 

 

Findada a descrição das medidas e políticas indicadas nos relatórios quadrienais 

periódicos do Brasil e da França, nosso próximo passo será a problematização destas 

narrativas. 

 

4.1.2 Problematização das narrativas sobre a aplicação da Convenção 

4.1.2.1 Análise das medidas e políticas no Brasil e na França 

Tendo em vista as medidas descritas anteriormente e os parâmetros de classificação 

indicados pela diretriz operacional que trata dos relatórios quadrienais, faremos a seguir 

a análise de alguns pontos em relação aos RQPs do Brasil e da França, com foco nas 
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políticas culturais e na inserção da cultura nas políticas de desenvolvimento sustentável. 

Iniciaremos pelos objetivos e públicos-alvo. 

 

Analisando os objetivos das políticas brasileiras, observamos uma predominância no 

atendimento aos objetivos relativos à criação, produção e distribuição, assim como ao 

público formado por produtores/ distribuidores, empresas culturais e artistas/ criadores, 

principalmente no relatório de 2012. A França afirma que suas medidas contemplam, 

indiscriminadamente todos os objetivos e também todos os públicos o que é alterado 

apenas no RQP 2016, quando o público-alvo é melhor delineado. 

 

 

FIG 10: Gráfico RQPs Brasil 2012 e 2016 – objetivos 
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FIG 11: Gráfico RQPs Brasil 2012 e 2016 – público-alvo 

 

 

FIG 12: Gráfico RQPs França 2012 e 2016 – objetivos 
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FIG 13: Gráfico RQPs França 2012 e 2016 – público-alvo 

 

Objetivos e públicos-alvo são pontos interessantes de análise dos relatórios vis-à-vis o 

entendimento sobre diversidade cultural. Na visão dos arautos da Convenção, 

notadamente países desenvolvidos, incluindo aí a França, este instrumento refere-se à 

diversidade de expressões contemporâneas da cultura, tais como aquelas resultantes das 

indústrias culturais e criativas ou ainda do desenvolvimento das tecnologias digitais. 

Além de, supostamente, representarem a própria diversidade nacional, tais expressões 

culturais demonstram ainda potencial de comercialização e, por conseguinte, de 

contribuição no crescimento econômico das nações signatárias. Políticas voltadas 

principalmente à afirmação e valorização das identidades culturais não atenderiam, 

portanto, ao objeto do referido instrumento.  

 

Lembrando da relação entre direitos sociais e políticas públicas vista no capítulo 

anterior, na qual emerge a questão das normas programáticas que delineiam diretrizes e 

objetivos do dever agir do Estado, percebemos que o enfoque direcionado das medidas 

às questões voltadas ao mercado cultural – seja pelo viés dos objetivos, seja do público-

alvo –, orienta o dever agir em relação à diversidade cultural e, deste modo, reitera a 

dimensão econômica da cultura. Por conseguinte, se verificamos tais quadros nos RQPs 

brasileiro e francês, podemos indicar que o foco no fomento à produção das indústrias 

culturais, bem como na sua regulação, ele se relaciona mais a uma ideia de reserva de 

mercado cultural nacional (que é importante) do que necessariamente com a diversidade 

cultural. No caso específico da França, chama também atenção o foco nas produções 

“de qualidade”. 
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Pegando o exemplo do cinema brasileiro, ele se configura de maneira muito pouco 

heterogênea. A pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, “A Cara do 

Cinema Nacional: perfil de gênero e cor dos atores, diretores e roteiristas dos filmes 

brasileiros” (GEMAA,   14), analisou os lançamentos brasileiros de maior bil eteria 

entre os anos de 2002 e 2014, a partir de dados da ANCINE, e concluiu que o cinema 

nacional tem cor e gênero: é branco e masculino. Os percentuais atestam a afirmação: 

84% dos filmes foram dirigidos por homens brancos; mulheres brancas dirigiram 13% 

das produções, enquanto homens negros foram responsáveis por apenas 2%. Nenhum 

dos filmes foi dirigido por uma mulher negra. Entre os roteiristas a diferença 

permanece. 74% deles são homens; destes, apenas 4% são negros. Entre o restante, de 

mulheres roteiristas, não há sequer uma negra. Em relação à atuação, apenas 31% dos 

filmes analisados tinham atores negros e, segundo os pesquisadores, quase sempre eles 

apareciam em papéis estereotipados, associados à pobreza e criminalidade. Em números 

gerais, 59% dos atores são homens (destes, 14% são negros). As mulheres são 41% (e 

só 4% são negras). Destarte, a falta da diversidade em tela é reflexo da ausência ou 

insuficiência de políticas públicas, inclusive, neste caso, voltadas às minorias.  

 

No que se refere aos modelos de intervenção, no caso do RQP brasileiro de 2012, todas 

as medidas são de tipo financeira, quatro do tipo institucional (Cultura Viva, Brasil 

Plural, Programa de Economia da Cultura e Política Nacional do Cinema) e apenas uma 

indicada como legislativa e uma de tipo regulamentar (respectivamente, PRONAC e 

Política Nacional do Cinema). No RQP de 2016 esta divisão já aparece um pouco mais 

equilibrada, sendo duas medidas são de tipo financeira (PRONAC; Brasil de todas as 

telas), três do tipo institucional (Cultura Viva; Observatórios de Economia Criativa; 

Vale Cultura) e quatro indicadas como legislativas (Cultura Viva; Brasil de todas as 

telas; Política de cotas; Direitos autorais) e duas de tipo regulamentar (Brasil de todas 

as telas; Política de cotas).  
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FIG 14: Gráfico RQPs Brasil 2012 e 2016 – tipos de intervenção 

 

Com isso percebe-se como viés prioritário da política cultural brasileira o financiamento 

público da cultura. Neste quesito trazemos o modelo analítico de políticas públicas 

garbage can, o qual advoga que as soluções encontradas para dar conta de um 

determinado problema não são criadas exclusivamente para eles, mas sim que os 

tomadores de decisão buscam dentre seu leque de soluções, aquelas que se adequam de 

maneira mais satisfatória. Compreendemos que este modelo serve de análise já que, 

como relatado no RQP brasileiro, o conjunto de medidas utiliza a mesma fórmula 

definida como solução em problemas de outras áreas do Ministério da Cultura: o 

financiamento de projetos culturais.  

 

O foco, ademais, em intervenções de caráter financeiro, de certo modo corrobora com a 

hipótese de grande instabilidade das políticas culturais brasileiras, já que se ancoram 

menos em medidas legislativas ou regulatórias que não se alteram ao sabor da gestão ou 

mesmo da crise financeira que, porventura, se instaure no país, e mais em medidas que 

causam impacto imediato na economia do setor. 

 

Não obstante, cabe registrar que algumas das medidas enquadradas como financeiras 

podem também ser caracterizadas como redistributivas, a exemplo do Brasil Plural ou 

do Cultura Viva. Neste sentido, elas têm como finalidade ampliar o número de pessoas 

atendidas e diversificar os segmentos considerados prioritários da ação do estado e, 

especificamente, do financiamento de projetos culturais.  
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Na França, ao contrário, percebe-se um equilíbrio entre os vários tipos de intervenção 

previstos, apesar de encontrarmos nas descrições das medidas uma atenção maior às 

questões de natureza legislativa e regulamentar. Diferentemente do Brasil que pelo foco 

no financiamento estaria mais voltado às políticas distributivas ou redistributivas, a 

França estaria atenta, principalmente, às políticas de caráter regulatório. Isso reflete 

também a existência de uma organização de setores profissionais da cultura que, por sua 

vez, demandam por políticas mais estáveis e de controle misto (não circunscrita apenas 

no Estado). Outro indicador deste viés marcadamente regulamentar da França são 

também as medidas de cooperação internacional, as quais incluem, em geral, ações de 

cooperação técnica ou fortalecimento de capacidades em países do Sul global, voltadas 

à elaboração de quadros normativos voltados ao desenvolvimento de direitos autorais, 

pirataria, etc. 

 

 

 

FIG 15: Gráfico RQPs França 2012 e 2016 – tipos de intervenção 

 

Em relação ao órgão responsável, chama atenção no Relatório brasileiro de 2012 que 

todas as medidas tenham sido de responsabilidade exclusiva do Ministério da Cultura. 

Isso denota uma concentração do campo de atuação das políticas à esfera federal e 

demonstra ainda a incipiente capacidade de articulação interministerial, apesar do 

potencial transversal da agenda relativa à diversidade cultural. No RQP 2016, todavia, 

percebemos mais indicações de cooperação seja interministerial (Política de cotas e 
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Observatórios de economia criativa), federativa (Cultura Viva) ou mesmo financeira 

(Vale Cultura).  

 

Faz-se mister, todavia, notar que esta preponderância do MINC não necessariamente se 

reflete em termos de discricionariedade estatal. Se levarmos em consideração as 

metodologias participativas de programas como Cultura Viva e Brasil Plural, as quais 

incorporavam em grupos de trabalho tanto membros do próprio Ministério, como de 

outros órgãos governamentais, além de representantes que possuíssem reconhecido 

saber sobre a expressão cultural em questão, o processo de tomada de decisão envolvia, 

para além do gestor, também a sociedade civil. 

 

Ao contrário, os RQPs franceses revelam a pouca preponderância do seu Ministério da 

Cultura no desenvolvimento das políticas culturais que estariam relacionadas à 

implementação da Convenção. Das seis medidas descritas em 2016 (das quais cinco são 

igualmente relatadas no relatório de 2012), apenas duas são de responsabilidade 

prioritária do Ministério, a saber, o incentivo público ao livro e o programa de educação 

artística e cultural. As demais são objeto de instâncias autônomas e exclusivas, tais 

como, o Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) e a Haute Autorité 

pour la di  usion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOP ). Além 

dessas, encontramos ainda medidas realizadas em cooperação interministerial, 

envolvendo, em geral, o Ministère des Affaire étrangères et du Développement 

international e/ou o Institut français. 

 

Podemos ponderar que o enfoque declarado de enxergar a Convenção de 2005 como um 

instrumento relacionado à questão comercial pode ter afastado, deliberadamente, os 

gestores públicos da pasta da cultura, já que o que se deseja é uma compreensão do 

problema por representantes parlamentares ou por gestores de ministérios da indústria e 

comércio, da economia e finanças ou das relações internacionais. Soma-se a isto o fato 

de que, enquanto no Brasil o tratamento da economia da cultura é de atenção de 

especialistas e pesquisadores do campo cultural, na França esta ideia é desenvolvida por 

pesquisadores do campo econômico. Tal dicotomia não deixa de ser intrigante, pois, se 

é interessante notar que, no caso brasileiro, partiremos sempre de um olhar da cultura 

para entender sua economia, ao mesmo tempo, não conseguimos atuar de fato de 
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maneira transversal, já que a agenda da cultura não é realmente incorporada por outros 

campos, como acontece na França. 

 

Na esteira desta discussão, cabe problematizar, especificamente no RPQ francês, a 

indicação da Lei HADOPI ou Alta autoridade da difusão de obras e da proteção dos 

direitos na Internet como órgão ou medida voltada à diversidade cultural. O objetivo 

desta lei de 2009 é restringir a troca de conteúdos audiovisuais na internet, através da 

suspensão do contrato de usuários que recorressem a plataformas de compartilhamento 

para baixar ou difundir conteúdos protegidos por direitos autorais (GUNTHERT, 2009). 

Isso claramente afeta um dos direitos civis assegurados aos usuários da internet, qual 

seja, a não suspensão da conexão à rede salvo por débito diretamente decorrente de sua 

utilização. Destarte, percebemos ai que direitos civis na internet são regulados a partir 

da perspectiva da legislação autoral, causando efeitos deletérios sobre a garantia da 

liberdade de expressão e do próprio acesso à cultura e à diversidade cultural na rede. 

 

Por outro lado, ainda no caso francês, podemos sopesar que artistas, produtores e outros 

atores culturais estejam satisfeitos com as políticas públicas para a cultura existentes e 

não vislumbram como a Convenção pode contribuir para um avanço. Nesses termos, 

interessa remarcar o elevado grau de governança e institucionalidade das políticas 

culturais francesas. Em quase todas as medidas encontra-se a indicação dos parceiros 

que complementam e cooperam com sua implementação nos diferentes níveis (local, 

nacional, regional e internacional). Soma-se a isso, sempre a designação de um sistema 

de financiamento que lhes garantam suporte, bem como de legislações que lhes 

asseguram continuidade. 

 

Esta visão pode ser corroborada levando-se em conta os anos de criação das medidas 

relatadas nos RQPs. No Brasil, percebemos um impulso a partir dos anos 2000, 

coincidindo com seu histórico de políticas culturais e com a ratificação da Convenção 

em seu território. A linha temporal da França demonstra uma evidência maior nos anos 

1980 que, por sua vez, foram um marco no histórico das políticas culturais deste país e 

depois certo esmaecimento do órgão máximo de cultura, sendo identificado um novo 

impulso no período mais recente e que significa, inclusive, a nova estratégia política 

para o digital e para o audiovisual, oriundas do HADOPI e do CNC (apesar deste ultimo 

ter sido criado na década de 1940).  
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FIG 16: Gráfico RQPs Brasil e França – adoção de políticas (linha temporal) 

 

Relacionando o conjunto de medidas apresentadas com o discurso francês a respeito da 

Convenção, bem como do conceito que vislumbra acerca da diversidade cultural, é 

evidente sua coerência. A respeito da atenção mais recente acerca da atualizaçao de suas 

políticas culturais diante dos desafios trazidos com a emergência das tecnologias e as 

mudanças provocadas no acesso e consumo da cultura, igualmente percebemos, em 

quase todas as medidas, relatos que indicam ou alteração de normas ou previsão de 

novas formas de regulação (inclusive fiscal) das indústrias culturais no ambiente digital. 

O mesmo ocorre em relação ao tema dos direitos autorais, sendo pontuado em diferentes 

políticas culturais e, até mesmo, de cooperação internacional com países em 

desenvolvimento. 

 

Se no Brasil, o discurso “o icial” e o senso comum aliam diversidade cultural a uma 

diversidade de públicos (sobretudo os minoritários) e interpreta que as políticas para 

diversidade cultural deva garantir os direitos culturais e proteger e promover as 

expressões culturais também por meio de uma perspectiva identitária, na narrativa 

construída para a UNESCO através dos relatórios quadrienais este viés perde força em 

comparação com a dimensão econômica da diversidade cultural.  

 

Um exemplo disso pode ser dado a partir dos recursos despendidos no conjunto de 

políticas relatadas. Em 2012, o Brasil informa ter investido aproximadamente R$ 7,8 

bilhões em medidas para proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, 
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contudo, mais da metade deste montante refere-se ao PRONAC. Apesar de ser 

classificado como uma medida que atinge vários objetivos e públicos, o PRONAC é 

claramente um programa de tipo financeiro com foco principal nos elos clássicos da 

cadeia produtiva, que atende prioritariamente a artistas e profissionais da cultura de 

apelo comercial e com alto índice de concentração (tanto regional quanto de captação). 

Portanto, seu impacto na proteção e promoção da diversidade cultural brasileira é, no 

mínimo, questionável. Se excetuarmos esta medida, o montante investido pelo Brasil cai 

para um pouco mais de R$ 2,5 bilhões, sendo, mais uma vez, metade para o Programa 

Nacional de Cinema. Ou seja, no do relatório de 2012, das oito políticas relatadas, 

apenas duas retém 90% dos recursos destinados e ambas têm um foco no mercado 

cultural e, nota-se ainda que as duas são anteriores à Convenção, portanto, não tendo 

compromisso específico com os princípios e objetivos deste instrumento. No relatório 

de 2016 não é muito diferente, já que dos R$ 3,5 bilhões indicados nas medidas e 

políticas culturais, R$ 3,2 refere-se mais uma vez ao PRONAC.  

 

Ao relacionarmos o conjunto das medidas brasileiras e francesas com o proposto pelos 

artigos 6º e 7º da Convenção, observamos que existe uma ênfase no apoio das indústrias 

culturais, embora no caso do Brasil seja principalmente uma lei de incentivos fiscais e 

um programa de apoio ao cinema. Neste sentido, vale registrar o paradoxo que significa 

o papel do Brasil como líder latino-americano no processo de elaboração e ratificação 

da Convenção, que sinaliza a soberania dos Estados para a execução de políticas 

culturais, sendo que a principal medida do Brasil é uma isenção fiscal que deixa nas 

empresas do mercado o destino de bilhões de dólares de recursos públicos. Esta 

orientação das políticas culturais para a diversidade intrinsecamente relacionada à 

dimensão econômica da cultura se intensifica no segundo relatório, no qual, apenas o 

Cultura Viva e, em certa medida, o Vale Cultura se distinguem deste viés.  

 

No caso da França, relembrando sua orientação geopolítica que busca, marcadamente, 

utilizar a cultura como importante elemento de soft power, o conjunto de suas politicas 

culturais e de cooperação de fato estão alinhados no sentido de contribuir para uma 

presença francesa no cenário internacional por meio de seus produtos e serviços 

culturais. Destarte, não causa espanto sua vinculação com as medidas voltadas à 

regulação e também ao financiamento das indústrias culturais, bem como, no caso 

específico de iniciativas de cooperação internacional, de reforço da política cultural 
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externa da União Europeia por meio da continuidade da batalha de excetuar a cultura de 

acordos comerciais negociados bilateral ou regionalmente. 

 

Além das políticas culturais, outro ponto que nos interessa analisar a partir dos RQPs é 

o tratamento da diversidade cultural nas políticas de desenvolvimento sustentável. Para 

tanto, sugerimos modificarmos um pouco o olhar para as medidas relatadas e, em vez de 

separá-las por ano, percebê-las a partir de alguns domínios políticos, intuídos, por sua 

vez, da análise dos documentos (ou seja, não utilizaremos a proposta da UNESCO).  

 

 

Quadro 11: Políticas e Medidas dos RQPs do Brasil por domínios 

Domínios* Políticas Culturais Cooperação 

internacional e 

Tratamento 

preferencial 

Desenvolvimento 

sustentável e  
Temas transversais 

Audiovisual Brasil, som e 

imagem 
Cooperação 

internacional para o 

audiovisual 

TV Digital terrestre 

Política Nacional 

do Cinema 
CPLP Audiovisual  

Brasil de todas as 

telas 
  

Política de cotas 

para cinema e 

televisão 

  

Produção artística 
 

PRONAC Cooperação e 

promoção cultural 
 

Produção e difusão 

cultural 
MICSUL  

Política de direitos 

autorais 
  

Economia da 

cultura/ Economia 

criativa 

Desenvolvimento 

da economia da 

cultura 

 Promoarte 

Observatórios da 

Economia Criativa 
 Criativas Birôs 

  Arranjos produtivos 

locais intensivos em 

cultura 

  Rede de incubadoras 

Brasil Criativo 

Cidadania cultural Cultura Viva Ibercultura Viva Edital Economia Viva 
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Vale cultura  Microprojetos 

culturais 

  Política de cultura e 

educação 

Grupos 

minoritários 
Brasil Plural  Edital Carmem 

Santos – Cinema de 

Mulheres 

Cultura 

Afrobrasileira 
 Prêmio Funarte – 

Mulheres nas Artes 

Visuais 

  Estatuto da juventude 

* Os domínios indicados não seguem a proposta da UNESCO. 

 

A partir deste quadro percebemos dois claros enfoques na narrativa construída nos 

RQPs brasileiros a respeito da inserção da cultura nas políticas de desenvolvimento 

sustentável: economia criativa em âmbito local e atenção a grupos minoritários. O foco 

na economia criativa deixa claro, destarte, um alinhamento com a agenda proposta pelos 

organismos internacionais – tendo aqui como referência tanto o último relatório da 

Unctad/ UNESCO sobre economia criativa (2013) que analisa especificamente seus 

desafios, impactos e potencialidades no âmbito local, quanto o disposto no Relatório   

da UNESCO Repensar as Politicas Culturais (2015) que compreende a implementação 

do binômio cultura e desenvolvimento, justamente, por meio das indústrias criativas.  

 

Todavia, é importante pontuar como a noção de economia criativa foi desenvolvida no 

Brasil. O primeiro ponto a ser ressaltado é que ela é de responsabilidade do Ministério 

da Cultura, diferentemente da França, cujos estudos a respeito da economia da cultura e 

da economia criativa encontram-se na seara econômica propriamente dita, tendo, 

inclusive, uma atuação bastante presente do próprio ministério das finanças (Ministère 

des Finances et des Comptes publics e  inist re de l’ conomie, de l’ ndustrie et du 

Numérique). 

 

Como explicitado no Plano da Secretaria da Economia Criativa (BRASIL, 2012, p. 21), 

“nossa com reensão de economia criativa de initivamente não se submetia ao 

si ni icado moderno das ‘indústrias culturais’”. O  rimeiro desa io indicado no 

documento, a pactuação de um conceito para a economia criativa, buscou um meio 

termo entre amplidão do reconhecimento das atividades dessa economia pelos insumos 

da “criatividade” e do “con ecimento” e a restrição im osta  ela ex loração da 



273 

 

propriedade intelectual como elemento obrigatório ou definidor único de valor dos bens 

e serviços criativos.  

 

Inicialmente, ao reconhecer que, na língua inglesa, o termo indústria significa setor, o 

documento rechaça a utilização do conceito específico de indústria criativa. Assim, é 

adotado o termo “setores criativos” como re resentativo dos diversos conjuntos de 

empreendimentos que atuam no campo da economia criativa. Subjacente a esta 

definição, o Plano identifica a distinção entre os setores econômicos tradicionais, os 

setores tipicamente culturais e os setores denominados como criativos. Chega-se então 

ao se uinte conceito: “os setores criativos são aqueles cujas atividades  rodutivas t m 

como processo principal um ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, cuja 

dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando em produção de riqueza 

cultural, econômica e social” ( RASIL,   1 ,  .   ). Ademais, con orme indicado no 

supracitado documento, outra tarefa foi pactuar os fundamentos da economia criativa, a 

partir dos princípios de inclusão social, sustentabilidade, inovação e diversidade cultural 

brasileira. Destarte, o plano brasileiro diferencia-se de outras concepções de economia 

criativa por não focar exclusivamente no princípio da inovação, mas equipara-lo à 

sustentabilidade, diversidade cultural e inclusão social, imprimindo uma coerência desta 

com as demais políticas públicas. Conforme analisa Madeira (2014, p. 183),  

 

em anos recentes, o Brasil tem avançado na construção de um modelo 

de desenvolvimento comprometido com valores e demandas sociais. O 

imperativo da inclusão social e seus correlatos de inclusão racial e de 

gênero, assim como a ênfase na consolidação dos direitos humanos têm 

representado diretrizes básicas do Governo federal, pelo menos desde a 

última década. A política para a economia criativa, ainda em fase inicial 

de construção, insere-se, por um lado, nessa ampla agenda política 

social, e por outro, toma por base metas econômicas específicas como 

diversificar a pauta de exportações, agregar valor aos produtos 

brasileiros e aumentar a competitividade da economia. Em face disso e 

tendo em vista a mencionada natureza dual dos produtos criativos 

(material e simbólica), a política em questão reveste-se de indubitável 

inovação e transversalidade. 
 

Com isso partimos para o segundo ponto evidenciado pelas medidas apresentadas nos 

RQPs em relação ao desenvolvimento, qual seja, delas estarem direcionadas à 

pluralização e diversificação dos públicos atendidos, seja regional ou socialmente (no 

domínio da cidadania cultural), seja identitária e subjetivamente (domínio dos grupos 

minoritários). Percebemos, assim, uma perspectiva que reforça os indivíduos em sua 
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condição de agente (SEN, 2010), bem como a cultura e as políticas culturais não mais 

sob um viés instrumental, mas emancipadora (SANTOS, 2010). Portanto, ao contrário 

do que pudemos perceber na análise das políticas culturais, nesta seção o Brasil foge do 

imperativo do mercado no tratamento da diversidade das expressões culturais e ousa 

destoar da narrativa hegemônica ao trazer aspectos relacionados à cidadania e às 

minorias.  

 

Podemos considerar ainda que, neste campo específico, há uma divergência do próprio 

tratamento de cidadania do RQP brasileiro em relação ao Relatório Mundial visto no 

capítulo anterior, qual seja, identificá-la como um estatuto social e cultural marcado não 

apenas pela dimensão da liberdade, mas também da igualdade e dignidade entre 

cidadãos. Sendo assim, conforme ensinamentos dos direitos humanos, passam a ser 

demandadas, para além de práticas discursivas que evidenciam a importância das 

liberdades fundamentais, similarmente ações positivas que deem conta de garantir 

melhores condições de dignidade humana e atenção à promoção da igualdade. 

 

Cabe indicar que este tipo de tratamento não é necessariamente evidente. A própria 

narrativa francesa segue quase que na contramão deste percurso. Abaixo elaboramos 

também um quadro que reorganiza o conjunto de medidas em domínios que intuímos a 

partir da leitura dos dois relatórios da França. 

 

 

Quadro 12: Políticas e Medidas dos RQPs da França por domínios 

Domínios* Políticas Culturais Cooperação 

internacional e 

Tratamento 

preferencial 

Desenvolvimento 

sustentável e  
Temas transversais 

Audiovisual CINEMA E 

IMAGEM EM 

MOVIMENTO 

  

AUDIOVISUAL: 

Apoio público à 

diversidade na 

televisão 

  

Digital DIGITAL: indústria 

do livro e indústrias 

culturais ... 

  

Indústria cultural MÚSICA: Apoio à Promoção de Projeto de lei relativo 
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e Produção 

artística  
 

diversidade de 

gênero e 

 romoção…  

intercâmbio artístico 

internacional, 

recepção de culturas 

estrangeiras na França 

e apoio à criação. 

à liberdade de 

criação, à arquitetura 

e ao património. 

LIVRO: Apoio 

público ao setor do 

livro 

Elaboração da política 

cultural externa como 

um componente 

essencial da ação 

internacional da 

França 

Inserção da cultura 

nas políticas de 

desenvolvimento 

sustentável (nacional 

e internacional). 

Educação artística e 

cultural  
Apoio ao 

desenvolvimento 

cultural de países do 

Sul 

Medidas 

implementadas no 

âmbito da COP21 

Acordos 

comerciais 
 Suporte para uma 

nova estratégia 

cultural externa para a 

União Europeia. 

 

Grupos 

minoritários 
  Igualdade entre 

mulheres e homens. 

  Ação externa da 

França para a 

juventude 

* Os domínios indicados não seguem a proposta da UNESCO. 

 

No caso dos RQPs franceses não se verifica o tratamento da questão da cidadania nos 

termos vistos no Brasil. A inserção da cultura nas politicas de desenvolvimento transita 

de um aspecto transversal, como nos objetivos do milênio ou na contribuição da cultura 

nas discussões sobre mudança climática, até uma função de caráter mais instrumental, 

de programação cultural em eventos relacionados ao desenvolvimento (como a COP 

21). Não obstante, seus objetivos estão sobremaneira relacionados à liberdade artística, 

indústrias culturais, produção cultural e, até mesmo, ao patrimônio. Outro ponto 

intrigante verificado a partir das medidas voltadas ao desenvolvimento, mas também 

aquelas relacionadas à cooperação, é o tratamento da ideia de diálogo intercultural (ou 

entre culturas) praticamente como sinônimo de intercâmbio artístico. 

 

Ademais, apenas localizamos uma atenção aos grupos minoritários no relatório de 2016, 

em resposta à demanda da UNESCO que incluiu como um tópico obrigatório a 

indicação de políticas para mulheres e para juventude. No entanto, nenhuma das duas 

medidas tratam especificamente do campo cultural. 
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A ideia de lealdades divididas  or identi icaç es culturais   bridas 

sem re  oi di  cil  ara a teoria e a  r tica da cidadania, que tende a 

exi ir unidade mais do que diversidade. As cidadanias múlti las 

institucionalizam uma subjetividade dividida. O im acto vai mais além 

do questionamento do voto, do serviço militar e do aux lio di lom tico, 

atin e o  ma o de uma relação a etiva com o Estado soberano e  era 

contradiç es até mesmo nos  a ses mais c auvinistas, dando um ind cio 

da fragilidade da cidadania. (MILLER, 2016, p. 67) 
 

Segundo o cientista social Toby Miller (2016), este tratamento da diversidade é estranho 

para a Europa como todo e está relacionada a um tipo de filosofia liberal erguida ao 

longo dos séculos XIX e XX. Nesta, os ideais re ublicanos de virtude im elem as 

 essoas de se distanciarem ou renunciarem suas a iliaç es ori inais em nome de um 

bem secular e nacional,  orém não sect rio. Assim, res onsabilidades e direitos  oram 

dissociados de identidades racial, étnica, lin u stica, reli iosa, de   nero em nome de 

uma justiça neutra e uma i ualdade  ormal.  este sentido, a diversidade deve ser 

tolerada a enas no  mbito  rivado, j  que o dom nio  úblico insiste na unidade que 

asse uraria, aos cidadãos, um tratamento igualit rio. O próprio lema da União Europeia, 

con orme indica o autor, re orça esta visão, ao a re oar “a unidade na diversidade”. 

Assim, 

 

Embora continuem sendo cidadãos dos  a ses-membros, es era-se dos 

euro eus que transcendam suas di erenças e com artil em “valores 

culturais comuns” (CASTLES, DAVIDSO ,     : 1 ). O lema da UE 

a oia-se su ostamente num conjunto de  ol ticas culturais. Contudo, o 

ideal animador evocado nessa  rase de e eito não é um indicador 

con i vel dos  ro ramas da União, que    tem os v m sendo baseados 

numa a enda norteada  or critérios  inanceiros e de se urança. A 

 ol tica cultural  oi centrada  or 4  anos na Guerra  ria, no terrorismo, 

na e ici ncia econômica, em  oll wood e na inte ração  s sociedades 

de acolhimento. Es era-se das m dias que ao mesmo tem o in ormem e 

re resentem os mi rantes, re arem as injustiças dos estereóti os, e 

incentivem a identi icação com a Euro a,  uncionando também como 

indústrias e icientes e e ica es. Por seu lado, os migrantes são vistos 

como um du lo alvo: do Estado,  ara asse urar a lealdade, e do 

comércio,  ara asse urar o consumo (MATTELART, D’ AE E S, 

2014). (MILLER, 2016, p. 69) 
 

Na observação participante realizada durante o trabalho de campo desta pesquisa, 

pudemos identificar que, se por um lado, em encontros promovidos por instituições 

oficiais que trabalham diretamente com a Convenção este discurso inexiste e os temas 

são recorrentemente as questões do comércio, da regulação das indústrias culturais ou, 

no máximo, da promoção da mobilidade artística, noutros debates promovidos em 
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ambientes universitários ou mesmo por organizações não-governamentais nacionais, o 

debate da diversidade cultural tem caráter político e identitário. Trata-se da questão de 

gênero, da intolerância religiosa, da desigualdade social na produção artística 

consumida, etc. O público alvo dessas discussões é o cidadão da periferia, filho de ou 

ele mesmo sendo imigrante, excluído por uma sociedade e uma política cada vez mais 

xenófoba, homogeneizante e desigual, como eles mesmos tratam. O que se reivindica é 

voz, é produção de discursos por e não somente para eles, é um entendimento da 

diversidade como um princípio, tais como a liberdade, a fraternidade e a igualdade, e 

como um direito. Contudo, em nenhum desses debates, a Convenção é mencionada, o 

que reforça o distanciamento dado na França deste instrumento com temas desta 

natureza. 

 

Finalmente, ao analisarmos este conjunto de medidas percebemos que, enquanto as 

primeiras narrativas de Brasil e França eram bastante distintas, a partir do segundo 

relatório percebemos grande similaridade entre as medidas indicadas por ambos os 

países, o que denota, não obstante, uma real mudança no discurso brasileiro, haja vista o 

RQP francês de 2016 é basicamente o mesmo de 2012. Neste sentido, se no primeiro 

relatório do Brasil já chamava a atenção a falta de sintonia entre o conceito de 

diversidade cultural trabalhado no âmbito nacional vis-à-vis o que se evidenciava a 

partir das medidas indicadas para atender aos desafios da Convenção, no segundo 

relatório esse descompasso se engrandece. Isso nos leva, enfim, a questionar se outras 

interpretações são possíveis. 

 

4.1.2.2 Diferentes modos de interpretar a diversidade cultural 

Desde o início, nossa abordagem não diferenciou conceitualmente diversidade cultural 

e diversidade das expressões culturais, utilizando, assim, os termos como sinônimos. 

Nos coadunamos com a perspectiva que indica que este recurso semântico utilizado pela 

Convenção para diferenciar seu objeto de uma discussão mais ampla sobre o tema não 

possui consistente respaldo que lhe garanta sustentação, restando muito pouco 

significante. É interessante trazer, neste sentido, uma fala oriunda UNESCO que, por 

sua vez, destoa da empregada especificamente pelo Secretariado da Convenção. 

 

On a été obligé de compresser les contenus culturels et expressions 

artistiques et on l’a a  elé « Expressions culturelles »  qui est resté 
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aussi très  eu si ni iant. (…) Et c’est  our cela que les  ens  arlent de 

la diversité culturelle, la « Convention sur la diversité culturelle ». Bien 

sûr,  as seulement au  résil, c’est dans le monde entier ! Personne ne 

 arle de l’ex ression culturelle, ça c’est  our les juristes ! (Katerina 

Stenou/ UNESCO) 
 

A despeito de nossa opção conceitual, buscamos assimilar a visão geral a respeito do 

supracitado instrumento e, por isso, numa série de entrevistas perguntamos sobre o que 

si ni ica “diversidade das ex ress es culturais” e “ rote  -la” e “ romov -la”.  or um 

lado, facilmente encontramos a afirmação de que são expressões culturais toda 

atividade, produto ou serviço que carregue um conteúdo cultural, que tenha sido criado, 

produzido ou distribuído profissionalmente, que possa ser comercializado nos mercados 

locais ou internacional e que alimente as cifras da economia da cultura. O que não está 

incluído na lista, por exemplo, manifestações populares, valorização de expressões 

culturais identitárias, etc, não são expressões culturais e, portanto, não seriam objetos de 

atenção da Convenção de 2005.  

 

Les expressions culturelles ? C’est toute  ormes d’art qu’on veut 

exprimer et de Culture, que ce soit je sais pas, la musique, le théâtre, la 

danse, le numérique… Voilà. (Isabelle Hurdubae/ Ministério da Cultura 

e da Comunicação da França) 
 

Pour nous   la Convention l’im ortant c’est de di  érencier la 

Déclaration sur la diversité culturelle et la Convention sur la diversité 

d’ex ressions culturelles.  arce que les  ens  ont toujours la con usion 

et c’est très im ortant de  aire la distinction  arce que quand on parle 

de la Déclaration, les gens pensent immédiatement à : droit culturel, 

droit des communautés, langue indigène, diversité linguistique ou 

dialo ue interculturel... La convention n’a rien   voir avec toutes ces 

questions donc c’est très im ortant parce que on parle de la diversité 

des ex ressions culturelles donc en  ait la Convention s’occu e des 

biens et des services culturels, donc c’est ça le  onds de la Convention, 

donc c’est ça qu’il  aut mettre en avant. (Anthony Krause/ UNESCO/ 

Secretariado da Convenção) 
 

Como tratamos anteriormente, a questão da proteção e da promoção da diversidade 

passam a ter pesos diferentes a partir da aplicação e avaliação deste instrumento por 

meio das diretrizes operacionais e dos relatórios, principalmente porque proteger a 

diversidade se tornou sinônimo de salvaguardar expressões culturais ameaçadas. 

Contudo, nas falas reproduzidas a seguir perceberemos que a proteção está imbricada na 

promoção e vice-versa e que a primeira é tão premente e contemporânea como a 

segunda.  
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El tema de la protección y la promoción, pues, seguramente, son 

conceptos que, en términos jurídicos, tienen sentido distinguirlos, y en 

la práctica, probablemente, pasa un poco como el deporte, ¿no?, que la 

mejor defensa es un buen ataque, pues que en el fondo todo va muy 

interelacionado, que es proteger y promover. Es decir, yo creo que la 

propia sensibilidad de la diversidad implica que uno sea consciente de 

cuáles son las expresiones que puedan ser más frágiles o más débiles. 

 or ejem lo… y por lo tanto, pues se pueda ser sensible a detectar que 

expresiones requieren una protección especial, pero la mejor forma para 

protegerlas en general será, pues, tomando medidas positivas para 

promoverlas, ¿no? Yo creo que ya no estamos en un marco en el que 

nos podamos plantear la protección a través del aislamiento o del cierre, 

¿no? Yo creo que esto se había tenido sentido en algún momento, en un 

contexto de globalización, de superación de fronteras, de flujos de 

ciudades… es mu  di  cil de sostener, ¿no? (Jordi Baltá / consultor 

independente da UNESCO) 
 

Os países do Sul entenderam que para proteger e promover a 

diversidade cultural eles tinham que se voltar pra sua diversidade 

cultural interna e que isso pode fortalecer a sua própria indústria já que 

a maioria desse país não tem uma indústria cultural no sentido que a 

Europa tem. A Europa, que já considera cultura como a indústria 

cultural, vê essas minorias como folclores, como uma coisa assim que 

se tornou resquício, se tornou uma coisa completamente remanescente, 

quase irrelevante e que para eles não entram nessa convenção. Aí 

ficaram duas visões de mundo diferentes entre o Norte e o Sul e isso foi 

percebido nos diálogos durante as reuniões das instâncias da 

convenção. (…)  uma o icina que aconteceu entre os pontos de 

contatos dos países da America do Sul, em Buenos Aires, quando a 

representante da Bolívia apresentou as políticas culturais do país 

focadas em povos indígenas, a representante da UNESCO perguntou 

“voc  não tem  ol ticas  ara a cultura contem or nea?” Ela  icou 

interdita sem saber o que dizer e eu sugeri a ela responda qual que é a 

porcentagem de indígena da população atualmente na Bolívia (que é de 

quase 70%, 60% e tantos por cento), pra a representante da UNESCO 

perceber que política para povos indígenas é política de cultura 

contemporânea. (Giselle Dupin / ponto focal da Convenção no Brasil) 
  

Cabe aqui fazermos um rápido parênteses a respeito de quem são esses países do Sul. 

Na observação realizada nesta pesquisa de eventos realizados na França, no seio das 

comemorações dos dez anos de aprovação da Convenção de 2005, sempre havia uma 

mesa reservada para tratar da situação dos países do sul. Em geral, ouvimos palestras de 

artistas de países africanos ou mesmo artistas europeus que têm como objeto de seu 

trabalho o que se passa em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. 

Compartilham também o espaço de fala gestores e representantes de instituições de 

cooperação com países africanos ou árabes localizadas na Europa. A visão que se têm 

dos países do sul é, portanto, pouco diversa, já que raramente contempla falas sobre 

América Latina, Ásia ou Oceania. Além disso, vale destacar que nesses diálogos 
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tratava-se basicamente sobre mobilidade de artistas e a imigração. Inegavelmente são 

temas relevantes, todavia, são, ambos, circunscritos ao desafio da vinda de pessoas 

originárias dos países do Sul para a Europa (seja como artistas, seja como imigrantes). 

Não há relatos sobre o desenvolvimento cultural desses países, como eles organizam sua 

política cultural, qual seu entendimento sobre diversidade cultural, etc. Outra ausência 

aparente refere-se à cooperação Sul-Sul, haja vista os relatos ressaltarem, 

reiteradamente, cooperação feita pelos países do Norte com os do Sul. 

 

Ainda com o objetivo de assimilar as diferentes visões a respeito do tema, solicitamos 

aos entrevistados que elegessem cinco palavras relacionadas com a Convenção de 2005. 

Percebemos que as escolhas por vezes reiteravam os próprios termos da convenção 

(proteção, promoção, diversidade), em outros momentos ressaltavam os chamados elos 

da cadeia produtiva da cultura (criar, produzir, distribuir, difundir, dar acesso, fruir), 

noutros indicavam o campo no qual se insere o instrumento (direito, política, 

cooperação) e, por fim, algumas opções reforçavam uma base principiológica (abertura, 

igualdade, equidade). De todas as entrevistas vale a pena ressaltar, neste quesito, a fala 

oriunda do Secretariado da Convenção que ressalta, inicialmente, temas como direitos 

humanos, desenvolvimento sustentável e equidade, mas, em seguida, desdiz tudo e se 

remete à convenção na circunscrição de palavras como digital, liberdade artística e 

tratados comerciais. 

 

C oisir cinq mots clés ?Je dirais droits de l’ omme, je dirais 

développement durable, je dirais équité, je dirais société civile. J’en ai 

dit quatre ? Il me manque le cinquième... Je dirais numérique. Je rajoute 

numérique  arce que c’est un  eu la  rande question aujourd’ ui et 

c’est aussi  our se démarquer un  eu des autres conventions  arce que 

souvent par exemple les pays quand ils font leur rapport périodique sur 

la Convention 2005, ils parlent souvent de patrimoine immatériel. Parce 

que souvent aussi dans les ministères, ce sont les mêmes personnes en 

 ait et souvent les  ens  ensent qu’on s’occupe du patrimoine. Donc on 

mène cette bataille toujours et quand je, souvent quand je fais des 

 résentations, je leur dis mais : « Vous save  les c oses qu’on discute 

en ce moment, au sein du comité avec les États parties ? On discute de 

trois grandes questions : on discute du numérique, on discute des 

questions de liberté artistique et on discute des questions de commerce. 

». Donc ça n’a vraiment, on est sur une autre  lanète  ar ra  ort aux 

 ens qui s’occu ent des questions de  atrimoine. C’est   dire ça n’a 

vraiment rien à voir et je donne toujours cet exemple : c’est que 

récemment on fait des, on essaie de développer des modules de 

formation et les États membres nous ont demandé de faire un nouveau 

module de formation sur, justement les Articles 16 et 21 donc sur les 

questions de traitement préférentiel et sur les questions de la culture 



281 

 

dans les accords de commerce pour les trade negotiatiors, pour les 

né ociateurs de commerce. Donc ça c’est vraiment l’exem le qui 

montre que franchement toutes ces questions de droit culturel, de 

 atrimoine, ça n’intéresse  as. Alors évidemment les questions ont 

c an é de uis dix ans mais aujourd’ ui c’est de ça dont on  arle donc 

c’est intéressant de voir que les questions ont évolué. (Anthony Krause/ 

UNESCO/ Secretariado da Convenção) 
 

 

Esta fala nos leva a buscar compreender qual o propósito principal da Convenção. Para 

muitos dos entrevistados europeus este instrumento vale, sobremaneira, para frear 

acordos comerciais cujas Partes tenham interesses em liberalizar os mercados locais, em 

especial, o audiovisual, mas também o editorial e o fonográfico. São muitos os artigos, 

livros e discussões que reforçam esta visão. E, muitas vezes, o conceito de politica 

cultural utilizado se resume a este papel impulsionador das indústrias culturais e 

regulador do mercado cultural. Percebemos, por exemplo, na fala do representante da 

Coalizão pela Diversidade Cultural Francesa um aspecto reiteradamente ressaltado no 

tratamento do tema, qual seja, que a ideia de diversidade cultural vem da exceção 

cultural. É preciso distinguir, todavia, os interesses políticos nacionais que motivaram a 

emergência deste tema na agenda internacional de uma visão mais holística sobre 

diversidade e sobre cultura. Contudo, se retomarmos a ideia de que os conceitos de 

cultura traçam, de certo modo, diretri es das  ol ticas,  ica claro a “le itimidade” desta 

reivindicação, já que é esta orientação em termos políticos que se almeja.  

 

Je  ense que le rôle de la Convention, en in sur le  lan  olitique, il n’a 

pas été conçu pour dicter telle ou telle politique. Il a été justement en 

réaction   ces tentatives des né ociateurs commerciaux de s’introduire 

dans le monde de la culture et donc d’em  c er les  olitiques 

culturelles.  arce que si la Culture  ait l’objet d’en a ements 

commerciaux internationaux, ça veut dire qu’on ne  eut  lus  aire de 

régulation du système culturel, on ne peut plus imposer de quotas, 

d’obli ations de di  usion, d’obli ations d’investissement et dans 

certains cas on peut même mettre en cause les politiques publiques 

d’investissement dans la culture et dans la création car contraires   la 

libre concurrence. Donc la Convention UNESCO, elle est là pour 

rappeler justement ce principe fondamental de la liberté du choix 

souverain qu’ont les états ou les ensembles ré ionaux comme l’Union 

Européenne de pouvoir déterminer leur politique culturelle et ensuite 

c’est ça qu’on a a  elé l’ « Exception Culturelle ». Et la « Diversité 

Culturelle » c’est en  ait le résultat de l’« Exception Culturelle ». 

(Pascal Rogard / Coalizão Francesa pela Diversidade Cultura) 
 

Contudo, algumas falas destoantes percebem que esta é uma orientação sobre o tema, 

mais especificamente, uma visão europeia e atenta aos interesses políticos por detrás 
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desta definição, mas que ela não encerra o assunto. Ademais, é importante destacar, 

como afirma o representante de Organização Internacional para a Francofonia (OIF), 

que uma visão restrita da diversidade cultural, voltada quase a uma reserva de mercado, 

não contribui necessariamente para o desenvolvimento sustentável e para o diálogo 

intercultural.  

 
Eles [países centrais] que estão essencialmente equivocados. Eles 

acham que são os donos da convenção, eles acham que sabem o que é 

convenção. Está tudo errado. Não é nada disso. (Marcelo Dantas/ 

Delegação permanente do Brasil na UNESCO) 
 
Alors, il  eut   avoir de la diversité sans qu’  aucun moment cette 

diversité n’entre en interaction, n’entre en dialo ue. Donc c’est  our 

moi, cette différence fondamentale que je fais. Parce que les diversités 

elles sont  onctions   la  ois de territoires, de cultures. Sac ant qu’  

l’intérieur d’une m me culture, on  eut a ir  our  avoriser la diversité 

des  ormes d’ex ression mais la notion de dialo ue su  ose que l’on ait 

affaire à deux cultures ou à deux civilisations différentes qui renvoie 

maintenant   la notion de dialo ue. C’est la di  érence que je  ais. 

(Toussaint Tiendrebeogo / Organização internacional da Francofonia) 
 

Neste sentido, é recorrente o discurso do Secretariado da Convenção de 2005 de não 

confundi-la com a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural de 2001, sendo esta 

última o documento que trataria desse universo da diversidade afeito às ideias de 

desenvolvimento sustentável, diálogo intercultural e direitos humanos. Ao invés de se 

criar um espaço de complementaridade, cria-se um discurso de oposição, como se o 

componente identitário, étnico, linguístico, não fosse, justamente, o substrato dos bens e 

serviços culturais que a Convenção se predispõe em proteger e promover. A dupla 

natureza dos produtos culturais, ao mesmo tempo econômica e simbólica, depende do 

reconhecimento da diversidade cultural intrínseca desses produtos. Nada adianta ter um 

cenário de proliferação de bens culturais nacionais a serem consumidos se eles não são 

diversos entre si, se eles não respondem às diferentes subjetividades, se eles não 

decorrem de variadas e híbridas identificações.  

 

Mais du point de vue philosophique pur et non pas pour des petits 

soucis politiciens des uns ou des autres, du point de vue purement 

philosophique, cette Convention aurait pu, parce que je ne sais pas si 

elle a déjà donné tout son potentiel, je ne pense pas ou si son potentiel 

est là. Il y a des gisements, il y a des possibilités mais ces possibilités 

sont encore virtualité mais elle n’a  as encore  u donner tout son éclat, 

je ne  ense  as du tout,  arce que c’est aussi la m o ie administrative, 

la myopie bureaucratique, la myopie du commerce donc on ne la laisse 
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pas fleurir. Et en plus on a peur que la culture devienne trop importante 

car elle rend les gens libres, très critiques. (Katerina Stenou/ UNESCO) 
 

O fato é que o debate cultura e desenvolvimento não é contundentemente apropriado 

pela Convenção, nem nas orientações apresentadas pelo Secretariado da UNESCO, nem 

em relatórios dos países centrais, a exemplo do que pudemos visualizar com a França. 

Neste sentido, apesar de longa, é interessante acompanhar a argumentação do 

representante da OIF. 

 

Effectivement que les pays occidentaux, de façon générale, se 

préoccupent moins de la thématique « culture et développement », que 

ça semble être une thématique qui intéresse beaucoup plus les pays en 

développement, les pays du sud. Quelles peuvent en être les raisons ? 
 
Tout est construit sur leur culture en  ait. Donc ils n’ont  lus besoin de 

théoriser cela. On est en France, tout est bâti sur la langue française, les 

valeurs de références véhiculées au cours des siècles donc du coup, ils 

ont moins de mal en  ait, il me semble qu’ils n’ont  as besoin de 

beaucoup théorisé ça. Et pour se rendre compte, quand souvent ils 

parlent de « culture et développement », c’est souvent dans la vision un 

petit peu environnementale. « Comment est-ce que ceux qui travaillent 

dans la Culture peuvent avoir des gestes « éco-responsables » qui 

participent au développement durable? » mais c’est jamais en  ait 

« Comment on détecte la culture ? ». 
 
Ce qui n’est  as le cas de la  lu art des  a s du sud ou déj  ne serait-ce 

que déj   ar ra  ort   la lan ue…C’est une lan ue qui a été im ortée, 

avec une vision, parce que vous savez que la langue est un élément 

déterminant dans la culture donc avec une vision qui va avec. Et bien 

souvent cette vision qui a été importée, traduit également, derrière en 

 ait des visions, non  as des visions… Comment on  eut a  eler ça ? 

Parce que finalement, le modèle économique également est un 

 rocessus qui re ose sur la lan ue. Moi je viens d’une culture où la 

 roduction de ric esses  our avoir de la ric esse n’a  as de sens
30

. On 

 rend juste ce dont on a besoin, on n’a  as besoin de produire plus que 

ce dont on a besoin. Le res ect de l’environnement, tout ça ce sont des 

mentalités, en  ait, qui nous viennent d’une culture donnée. Donc quand 

 inalement, l’idée de  arler de « culture et développement » revient en 

réalité, à chercher des modèles de dévelo  ement qui s‘enracinent sur 

ces cultures-l  qui ont été  iétinées, qui ont été niées. Donc c’est  our 

ça qu’il   a une  ré ondérance, je  ense, dans ces  a s  our la 

thématique « culture et développement ». 
 
Concrètement comment est-ce que ça  eut se  aire, je  ense que c’est l  

où se trouve la difficulté. Parce que ces implications sont énormes ! 

Parce que si on doit revenir à des politiques de développement 

endogènes basées sur la culture de ces pays, il y a fort à craindre que 

l’on bouscule finalement les théories économiques sur lesquelles ces 

                                                 
30 Toussaint Tiendrebeogo nasceu em Burkina Faso. 
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économies sont construites, ou ne serait-ce même que le système 

éducatif où bien souvent ce ne sont pas les langues maternelles qui sont 

enseignées, dans le cursus scolaire également par rapport au contenu de 

qui est enseigné. (Toussaint Tiendrebeogo / Organização internacional 

da Francofonia) 
 

Podemos interpretar a fala acima no sentido de que, um tratamento deste tipo levaria a 

certa descolonização do próprio conceito de diversidade cultural e, até mesmo, do 

instrumento em questão. A decolonialidade, utilizando da terminologia cunhada por 

Boaventura de Sousa Santos (2010), é a sociologia das ausências que propõe a 

substituição de lógicas hegemônicas e de poder assimétrico por ecologias, tendo por 

base os princípios da igualdade e do reconhecimento das diferenças. 

 

Santos (2010) identifica cinco modos de produção de não-existência legitimadas pela 

razão metonímica (aquela obcecada pela ideia da totalidade) e os corresponde a 

ecologias em notória oposição emancipadora. Da monocultura do saber que transforma 

a ciência moderna e a alta cultura em critérios únicos de verdade e qualidade, 

enxergando-as como cânones da produção do conhecimento, se produz o ignorante, 

aquele cujo saber não é reconhecido pelos processos de canonização. A ecologia dos 

saberes lhe corresponde. Da monocultura do tempo linear que identifica um sentido 

único e evolutivo da  istória que leva ao “ ro resso” ou ao “desenvolvimento” da 

humanidade, cujas grandes referências são os países centrais, se produz o residual, 

aquele que é subdesenvolvido e está atrasado. A ecologia das temporalidades lhe 

contradiz. Da monocultura que naturaliza as diferenças, sejam elas classificações social, 

racial, sexual, etc, cuja consequência abissal é uma relação de dominação e 

inferioridade insuperável (porque natural), se produz o inferior, aquele que nunca pode 

desdizer o superior. A ecologia dos reconhecimentos a perturba. Da monocultura da 

escala dominante que, na modernidade ocidental, aparece principalmente sob as formas 

de “universal” e “ lobal”,  rodu  como menor escala subalterna   dominante, o local. 

Lhe questiona a ecologia das transescalas. Por fim, da monocultura dos critérios de 

produtividade capitalista, que enraíza o crescimento econômico como objetivo racional 

e inquestionável, aplicado tanto à natureza como ao trabalho humano, produz-se o 

improdutivo. A ecologia das produtividades o complexifica. Obviamente a substituição 

de monoculturas por ecologias não é um processo pacífico, ele decorre, sobretudo, da 

insurgência como tática da emergência e do diálogo intercultural como estratégia de 

manutenção.  
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A desconstrução do pensamento colonial, dos cânones estabelecidos, dos espaços 

reservados aos países centrais e periféricos, é diametralmente oposta à questão posta em 

voga da internacionalização das indústrias culturais, regulação do mercado interno e 

diversificação de bens culturais a serem consumidos. 

 

Destarte, diante das narrativas traçadas percebermos que a diversidade cultural expressa 

uma multiplicidade de interpretações. Na esteira dos complexos embates políticos em 

torno da Convenção estudada, salientamos duas abordagens principais, tal como 

fizemos inicialmente com a cultura: diversidade cultural como fator de crescimento 

econômico e diversidade cultural como fator de desenvolvimento sustentável. Em linhas 

gerais, resumiríamos cada abordagem do seguinte modo: 

 

 

Quadro 13: Diferentes abordagens da diversidade cultural 

 Diversidade cultural como 

fator de crescimento 

econômico 

Diversidade cultural como 

fator de desenvolvimento 

sustentável 

Principio Igualdade formal Reconhecimento das diferenças 

Indicadores Econômicos (peso da cultura 

na economia) 

Sociais (importância da cultura 

no desenvolvimento) 

Foco no debate Dupla natureza dos bens e 

serviços culturais 

Diálogo intercultural 

Políticas e 

medidas 

Indústrias culturais; Tratados 

comerciais; Economia 

criativa 

Direitos culturais; Cidadania 

cultural; Grupos minoritários 

Tratamento da 

diversidade 

Principiológico Políticas específicas 

Relação com 

direitos autorais 

Manutenção; Antipirataria Flexibilização; Direitos 

coletivos 

Relação com a era 

digital 

Taxação Compartilhamento 

 

Há uma predominância da dimensão comercial que evidencia, por sua vez, o peso da 

cultura na economia mundial. A diversidade cultural tornou-se um ativo econômico, 

sendo vista, portanto, atrelada à ideia do capital na seara internacional. Foi por esta via 

que o tema alçou relevância na agenda internacional. É por este viés que até hoje as 
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principais nações interessadas em garantir peso geopolítico para a Convenção vêm 

atuando. Notadamente, a diversidade cultural é um campo de disputa entre diversos 

atores econômicos, sejam grandes conglomerados culturais, Estados nacionais ou 

órgãos supranacionais. Essa aliança da diversidade cultural com o capital expressa-se 

fortemente em acordos comerciais e em diretivas ou pressões sobre as instituições 

internacionais, com vias a garantir regulações do mercado cultural. 

 

A despeito, contudo, das orientações que insistem no enquadramento da diversidade 

cultural como fator econômico, surgem nos interstícios dos relatórios ou mesmo de falas 

que relembram o vínculo do conceito de diversidade com uma perspectiva que preza 

pelo desenvolvimento sustentável, direitos culturais e diálogo intercultural. No entanto, 

como vimos, o binômio cultura e desenvolvimento por vezes se restringe mais uma vez 

ao desenvolvimento material, ao crescimento econômico, ao ser traduzido em termos 

políticos por meio das chamadas indústrias criativas. 

 
Donc, je passe le groupe « Culture et Développement »  arce que c’est 

la  artie immatérielle qui m’im orte m me si la Convention, la  auvre 

Convention, m me si elle s’a  uie sur ça, elle ne dé end que le 

dévelo  ement matériel  our démontrer qu’elle a sa valeur marc ande. 

Mais ce que nous devons chaque fois répéter et répéter et répéter : bien 

sûr,  eureusement qu’il   a des acteurs qui vont dé endre la culture et sa 

valeur marchande, ils ne vont pas la laisser aux mains des intelligents et 

nous les bêtes et les naïfs nous allons la jouer autrement.  u’ils la 

 rennent, qu’on la  renne dans nos mains, tous, son  acka e all 

inclusive. Mais sans subordonner la partie immatérielle, la partie 

libératrice de la culture   la  artie marc ande. C’est ça l’enjeu et ce 

n’est  as évident (...) Tout ce débat ne se fait pas par le développement 

matériel seul. Et quand après, pour le développement matériel nous 

devons établir une échelle de valeur, nous ne devons pas mettre au plus 

bas de l’éc elle la  artie immatérielle ! Parce que c’est  r ce   cette 

partie-là, qui nous donne les éléments de distinguer le faux du vrai, le 

réel de l’irréel, la  romesse de la sirène, le  ossible du  lausible, toutes 

ces choses-là, où on fait des bons choix pour que le matériel devienne 

après effectif. Je  ense qu’il  aut  arder cette dialectique de t èmes  our 

mieux comprendre cette manière manichéenne que nous avons 

aujourd’ ui   dévelo  er la culture. (Katèrina Stenou/ UNESCO) 
 

Não há um demérito numa ou noutra visão sobre diversidade cultural. É nesta linha que 

buscamos constantemente fazer emergir a complexidade do tema e, inclusive, as suas 

traduções em termos de políticas culturais. Com efeito, o que buscamos indicar é que as 

soluções precisam estar atentas aos problemas locais. A imposição de uma perspectiva 

sobre outra pode ocasionar, como verificamos no caso do Brasil, num esmaecimento da 

intervenção estatal no sentido de propor medidas específicas para a diversidade cultural 
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do país. Ou ainda, no caso da França, o não enfrentamento de questões culturais que 

permeiam seu território em termos de políticas específicas. A Convenção é um 

instrumento deveras importante para a cultura, de maneira geral, e para as políticas 

culturais, em específico. Todavia, seu potencial, ou ainda, o potencial que cada Estado 

Parte enxerga neste instrumento, não pode ser restringido a uma única visão, a uma 

determinação hegemônica, caso contrário, cairemos num paradoxo de promover a 

diversidade de maneira homogênea. 
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CONCLUSÕES 

 

Na apresentação de sua mais recente obra Renato Ortiz (2015) questiona-se por que a 

temática da diversidade cultural tornou-se tão importante nos últimos anos, à qual 

responde, logo em seguida, porque o mundo se unificou. A contradição quase inerente à 

emergência da diversidade na contemporaneidade marca também seu processo de 

institucionalização e de tradução em termos de políticas culturais que perpassa por 

afrontamentos e constitui-se ainda como efeito de reposicionamentos e inversões, sejam 

geopolíticos ou epistemológicos. 

 

Ao longo desta pesquisa buscamos discorrer, de maneira multidimensional, acerca da 

diversidade cultural. Assim, destacamos as dimensões: conceitual, dos estudos da 

cultura; histórica, relativa à institucionalização do tema no âmbito multilateral; 

analítica, atenta aos distintos interesses nacionais e às implicações geopolíticas e; 

empírica, voltada às narrativas relatadas, por dois diferentes países, em relatórios 

quadrienais e em entrevistas. Ensejamos, enfim, apresentar um quadro completo e 

complexo de como a diversidade cultural é tratada na contemporaneidade. 

 

Na esteira do que vimos no primeiro capítulo, a diversidade cultural também pode ser 

analisada de maneira dialética ressaltando tanto elementos que a consideram como fator 

de crescimento econômico, como outros que a creditam como fator crucial de 

desenvolvimento humano. Não obstante, o pretenso universalismo, tão presente numa 

das concepções modernas de cultura acionadas a partir do estudo de Terry Eagleton, 

ainda encontra-se presente no tratamento da diversidade na contemporaneidade. Ou 

seja, a polissemia própria deste tema, que alça a agenda internacional e institucionaliza-

se no contexto multilateral, restringe-se a uma visão limitada, não obstante, 

eurocêntrica.  

 

Tal perspectiva delineia-se, inclusive, a partir da ambivalência dos antecedentes que 

culminaram na Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais, vistos no segundo capítulo. Por um lado, os debates na seara dos acordos 

multilaterais de comércio atualmente geridos pela Organização Mundial do Comércio, 

por outro, as reflexões programáticas desenvolvidas na própria UNESCO de modo a 
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delinear as contribuições da cultura para o tema em voga do desenvolvimento humano e 

sustentável. Não obstante, o texto final da Convenção buscou resultar de ambas as 

origens. Assim, em seu texto, afirma-se expressamente, que a diversidade cultural é 

característica essencial da humanidade que se manifesta na originalidade e pluralidade 

das identidades e se constitui como um patrimônio comum a ser valorizado e cultivado 

em beneficio de todos, contribuindo para a plena realização dos direitos humanos, nos 

quais se reconhecem as liberdades fundamentais, os direitos de propriedade intelectual, 

bem como a necessidade de adotar medidas para proteger e promover as expressões 

culturais, compreendidas tanto enquanto expressões linguísticas, tradicionais ou ainda 

ameaçadas de extinção como enquanto atividades, bens e serviços culturais que se 

caracterizam pela dupla natureza, econômica e simbólica, que, finalmente, contribuem 

para o desenvolvimento de comunidades, povos, nações. 

 

Com efeito, se não se pode negligenciar a estreita relação que deve existir entre as 

diferentes interpretações acerca da diversidade cultural e o panorama econômico, 

político, social e cultural dos Estados que se comprometem a elaborar medidas que 

atendam a esta pauta e, ademais, se esta mesma consideração consubstancia-se na 

própria Convenção que reafirma, em termos principiológicos, a soberania das nações, 

visualizamos, conquanto, nesta pesquisa, que sua tradução deve responder, ipsis litteris, 

a uma perspectiva global, universal (que não deixa de ser igualmente particular, como 

indica Immanuel Wallerstein). 

 

Nesses termos, embora muitas políticas e medidas possam ser aplicadas de modo a 

responder a princípios e desafios dispostos na Convenção da UNESCO de 2005, nem 

todas são efetivamente legitimadas no cenário internacional e, por conseguinte, podem 

não ser plenamente desenvolvidas no plano nacional. Percebemos, afinal, que um dos 

pontos nevrálgicos da diversidade cultural é sua produção de paradoxos. 

 

Partindo desse esclarecimento é possível admitir que as narrativas apresentadas pela 

França e pelo Brasil não devem ser compreendidas nem corretas, nem equivocadas, 

tampouco neutras, já que são condicionadas ou restringidas de acordo com interesses 

nacionais, posturas geopolíticas ou ainda com orientações advindas do organismo 

internacional responsável pela condução desta agenda. Do mesmo modo, é crucial 

perceber que a conformação de uma agenda deve levar em consideração a tensão 
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existente entre a busca de consensos vis-à-vis as assimetrias políticas e econômicas dos 

atores envolvidos, nos quais se encontram não somente nações, mas também as 

organizações. 

 

Destarte, uma evidência extraída da análise referente à atuação da França é que a pauta 

da diversidade cultural não difere tanto daquela voltada à exceção cultural. Apesar da 

nova roupagem, claramente os desafios políticos e econômicos que este país visualiza a 

respeito do tema estão voltados à regulação do mercado e a manutenção de seu 

potencial produtivo. Tal perspectiva corrobora, inclusive, com o tratamento dado à 

cultura pelo governo francês ao trazê-la como elemento importante de seu soft power e, 

portanto, de sua atuação internacional. Ademais, ela é adensada nas políticas culturais 

relatadas e também ratificada por organizações da sociedade civil localizadas neste 

cenário, compostas por profissionais da cultura, reunidos sob o guarda-chuva da 

coalizão para a diversidade cultural. 

 

Se por um lado a narrativa francesa mostra-se coerente desde seus posicionamentos 

geopolíticos acerca do tema, sua atuação durante o processo de institucionalização da 

diversidade no âmbito da UNESCO e, finalmente, no conjunto de medidas e políticas 

que apresenta em seus relatórios quadrienais, o mesmo não podemos considerar sobre o 

Brasil. 

 

O Brasil não apresentava necessariamente uma visão antagônica a este tratamento 

comercial do tema da diversidade cultural, tendo em vista seu potencial exportador, 

inclusive no mercado de conteúdos audiovisuais para televisão. Contudo, a tônica de 

sua participação não foi guiada por este viés, mas sim pela oportunidade de legitimação 

de um conjunto de políticas culturais inovadoras e recentes, à época, do então primeiro 

governo Lula. Este componente propulsor brasileiro, contudo, foi perdendo força com o 

tempo, tanto no plano internacional como, principalmente, no âmbito interno.  

 

Assim, nossa segunda inferência é a da que, no Brasil, a diversidade cultural deixa de 

ser objeto de políticas públicas específicas e institucionalizadas no Ministério da 

Cultura, para compor diluída e discursivamente variados programas, planos, projetos e 

leis. Ademais, o Brasil vai se eximindo de um discurso divergente sobre diversidade 

cultural, o que fica evidente no segundo relatório quadrienal, cuja narrativa mostra-se 
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semelhante à francesa ao indicar que a implementação da Convenção perpassa, 

principalmente, por medidas voltadas ao audiovisual, direitos autorais, economia 

criativa.  

 

Da análise dos relatórios de ambos os países, fica evidente o pouco impacto do 

instrumento na formulação de novas políticas. Apesar do horizonte de possibilidades 

que a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais potencialmente 

desencadearia, o efeito que averiguamos é sua utilização muito mais como legitimadora 

do que impulsionadora de políticas culturais. Nesse sentido, sua contribuição mostra-se 

igualmente irrisória em termos de promoção de diálogos interculturais, de positivação 

de direitos culturais, de contribuição efetiva para um desenvolvimento social e 

economicamente inclusivo, enlaces ensejados pela produção reflexiva e normativa da 

própria UNESCO, na da qual ressalta-se a Convenção, mas também a Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural.  

Embora a compreensão acerca das diferentes abordagens da diversidade cultural tenha 

decorrido do estudo sobre a aplicação da Convenção a partir da análise dos relatórios 

quadrienais do Brasil e da França, vale ressaltar que essas abordagens não se aliam, 

respectivamente, a um ou outro país analisado. Ao contrário, o que deslindamos foi 

certa padronização das narrativas. Ou seja, paradoxalmente, o problema da diversidade 

cultural deve ser solucionado da mesma maneira nos mais diferentes contextos. Por 

consequência, no lugar de uma diversificação de soluções, dito de outro modo, de 

políticas voltadas para a proteção e promoção da diversidade cultural, temos, em 

realidade, um escamoteamento de determinadas visões, medidas e aplicações da 

Convenção.  

 

Nossa digressão, enfim, veio a perceber a diversidade cultural como uma referência 

coletiva e um conceito em disputa. Se a forma mais contemporânea de sua 

institucionalização e tradução em políticas aponta para determinado viés, isso não deve 

limitar a emergência de outras abordagens complementares ou mesmo antinômicas da 

diversidade. 
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3. Análise geral 

a) Qual a importância da Convenção de 2005 da UNESCO no momento em que foi 

proposta e atualmente? 

b) Existem visões/ interesses distintos entre as Partes da Convenção? Se sim, quais 

são? E quais são seus impactos positivos e negativos especificamente no que se 

refere à continuidade da Convenção? 

c) A Convenção destina-se principalmente ao equilíbrio das trocas comerciais de 

bens e serviços culturais no mercado internacional ou à defesa da cultura como 

um fator de desenvolvimento? Por quê? 

 

4. Análise específica  

Perguntas elaboradas de acordo com o perfil do entrevistado. 

 

5. Conclusões 

a) Após dez anos de aprovada a Convenção de 2005, quais são, na sua opinião, os 

principais impactos desse instrumento?  

b) O que você espera da Convenção nos próximos dez anos, primeiro numa visão 

realista e, em seguida, numa visão utópica? 


