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O trabalho, o qual se segue, refere-se ao projeto apresentado no Programa Multidisciplinar 
de Pós-Graduação. Neste pretende-se estudar as interações entre política cultural nacional e 
cooperação internacional, tendo como período de análise o Governo de Luis Inácio Lula da 
Silva, que compreende os anos de 2003 a 2006, e como organismo representativo do âmbito 
internacional a Unesco - Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. 
O texto internacional que será destacado, ou seja, que já possui uma repercussão em 
projetos e políticas no Brasil, será a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da 
Diversidade de Conteúdos Culturais, de 2005.  
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O processo de integração global teve início após a Segunda Grande Guerra, quando 

surgiu uma nova concepção de cooperação internacional, principiada pela criação de 

instituições internacionais que, por seu turno, criavam normas jurídicas de direito 

internacional e de diplomacia cultural dos Estados2. Temas como direitos culturais, 

preservação do patrimônio, revalorização social e fomento econômico da criação artística, 

indústrias culturais e/ou criativas, novas tecnologias e economia da cultura, passaram a ser 

debatidos como questões “universais”. Assim sendo, houve uma propagação de sistemas, 

projetos e modelos de institucionalização de uma esfera política, econômica, social, e 

cultural de caráter mundial, que se queria construir.  

A Unesco - Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - tem 

papel fundamental nesta nova configuração, sobretudo na inclusão da cultura como um 
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importância política de que se reveste esse processo de troca de idéias” (Ribeiro, 1989: 13-14). 



 

campo de destaque na agenda internacional. Desde sua criação, em 1946, decorrente de 

Conferências de Ministros Aliados de Educação (CAME), se previa como uma nova 

problemática a política cultural internacional. A partir de então se propaga a idéia de que: 

 
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 semajanza de la legislación cultural 
nacional de los países (Harvey, 1991: 41). 

 

Durante alguns anos a prática da Unesco estava em acrescentar um valor 

internacional aos esforços internos dos países membros para as ações relativas à cultura. 

No entanto, devido à crescente interdependência das economias e das culturas nacionais, 

observa-se um grau mais acentuado de intervenção mundial, inclusive com relação à 

formulação de políticas culturais e programas de cooperação internacional.  

Podem-se indicar alguns temas relevantes em vários períodos, que influenciaram, 

de certo modo, as políticas implementadas em diversos países, e que foram discutidos em 

conferências e reuniões da Unesco. Cabe ressaltar que houve uma multiplicação de Estados 

Soberanos, de 50 em 1945, para cerca de 192 atualmente. A seqüência de temáticas 

postuladas por esses encontros indica a formulação de idéias sobre o significado da cultura 

no processo de desenvolvimento dos países. 

A associação entre cultura e desenvolvimento, mais especificamente o conceito da 

dimensão cultural do desenvolvimento, surge em 1970 após a Conferência Inter-

Governamental sobre os Aspectos Institucionais e Financeiros das Políticas Culturais, 

promovida pela Unesco em Veneza. A partir daí, “poucos governos hoje deixam de 

integrar cultura e história ao seu processo de desenvolvimento, trazendo as discussões 

sobre economia, tecnologia e ciência para o contexto mais amplo de suas realidades 

culturais” (Ribeiro, 1989: 77). 

Em 1982 acontece a Conferência Mundial do México, MONDIACULT, cujo ponto 

central de discussão das políticas culturais foi a identidade cultural, que não se acreditava 

homogênea, mas plural. Esse acontecimento é decisivo, pois, a partir dele que todas as 

Constituições dos países latino-americanos passam a considerar a multiculturalidade e o 



 

caráter amplo da cultura. Esta mudança de paradigma encontrou uma conjuntura política 

favorável, por exemplo, no Brasil, que vivenciava os movimentos rumo à 

redemocratização. Deste encontro resultou a Recomendação da Década Mundial do 

Desenvolvimento Cultural. 

No ano de 1987, com a Conferência de Brundtaland, seu documento final, Nosso 

Futuro Comum, introduz conceitos de sustentabilidade e de biodiversidade trazendo 

avanços para o campo cultural. O desenvolvimento é definido como sendo o que atende às 

necessidades do presente, sem comprometer as habilidades das futuras gerações, buscando 

soluções para a extinção da biodiversidade que, por seu turno, impede também a extinção 

da diversidade cultural, e vice-versa. 

Na década de 1990, a Unesco instituiu a Comissão Mundial de Cultura e 

Desenvolvimento, coordenada por Javier Pérez Cuéllar e sendo composta por intelectuais 

como Lévi-Strauss e Ilya Prigogine, tendo como representante brasileiro o economista 

Celso Furtado (ministro da cultura entre 1986 e 1988). Desta comissão foi produzido o 

relatório Nossa Diversidade Criadora, que indica como novos desafios o respeito à 

diversidade cultural e sua relação com o desenvolvimento sustentável. 

 
Como lembra Juan Pérez Cuéllar, mil diferentes sociedades vivem em cerca de apenas 200 
estados e mais de 1 bilhão de pessoas pobres estão à margem do processo de mundialização 
cultural (...) tornou-se imperativo e urgente pensar e conceber formas e modos de 
desenvolvimento que levem em conta essa situação. Mais do que isso: sobressai a 
necessidade de todos nós reconhecermos que todas as culturas produzem conhecimentos e 
saberes que são indispensáveis à construção de uma nova ordem social. Não existem 
culturas superiores, mas diferentes. O reconhecimento dessa diversidade criadora constitui 
um dos elementos fundadores de grande alcance na perspectiva de sairmos de um 
paradigma excludente e marcado pela iniqüidade em direção a um paradigma de 
desenvolvimento humano sustentável, sob o ponto de vista econômico e político (Werthein, 
2003: 166). 

 

Destaca-se que os anos 1990 são marcados por transformações sociais, dentre as 

quais, a disseminação da tecnologia de rede, em particular a internet, que permitiu, entre 

outros benefícios, a criação de sistemas de redes entre grupos mundo afora; e o 

crescimento de organizações sociais não-governamentais (ONG’s). Tais mudanças, ao 

permitirem um intercâmbio maior entre pessoas e comunidades fortalecem o processo 

cultural ampliando o número de atores participantes. 

A partir de 2000, ganha força no cenário internacional a questão da Diversidade 

Cultural, e começa a ser desenhado o ante-projeto da Convenção sobre a Proteção e a 



 

Promoção da Diversidade de Conteúdos Culturais, adotada na Conferência de 2005. Este 

texto já traz algumas implicações conceituais discutidas em outras organizações 

multilaterais, como por exemplo, na OMC - Organização Mundial para o Comércio ou na 

UNCTAD - Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento, 

destacando o caráter simbólico e o econômico dos bens e serviços culturais, diferenciando-

se de mercadorias de consumos mais gerais, ou afirmando-se como potenciais produtos de 

uma economia da criatividade. 

Segundo Paulo Miguez, a participação do Ministério da Cultura nas reuniões de 

debates da Convenção foi relevante trazendo posições e sugestões, entre outras: 

 

A defesa do direito soberano dos Estados de formularem e executarem políticas culturais 
voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural; a defesa de um sistema 
internacional mais equilibrado de trocas de bens e serviços culturais; a defesa da não-
inclusão de compromissos adicionais a respeito da propriedade intelectual no texto da 
convenção. (Miguez, 2005: 20) 

 

Após ratificada pelos países membros a convenção transforma-se em lei, 

concebendo, a partir daí, direitos e obrigações. A ratificação pelo Governo brasileiro 

indicaria, assim, que esta temática específica deverá está inscrita na política cultural e no 

projeto nacional de desenvolvimento do Brasil. Pode-se observar, entretanto, que mesmo 

antes da assinatura da Convenção, durante a gestão de Lula, foi criada a Secretaria da 

Identidade e da Diversidade Cultural no Ministério da Cultura, incluindo a questão da 

diversidade no planejamento do governo, o que implica em resultados a curto, médio e 

longo prazo para a sociedade.  

 
A criação, no âmbito do Ministério da Cultura, de uma Secretaria da Identidade e da 
Diversidade Cultural tem um caráter estratégico na nova postura do MinC, de formular e 
implementar políticas públicas ativas na Cultura. Ativas no sentido da promoção da cultura 
tanto do ponto de vista de seus aspectos econômicos, de inclusão social e cidadania, bem 
como da importância da cultura como produção simbólica. A afirmação positiva da 
diversidade e pluralidade cultural brasileira, nos termos aqui expostos busca estimular e 
promover ações transversais de promoção da diversidade cultural brasileira e do 
intercâmbio cultural no território nacional. 3 

 

Dessa forma, as pautas das negociações de organismos multilaterais, conformados 

por uma elite intelectual e diplomática, tendo ainda como aditivo disputas de interesses 
                                                 
3 Disponível em: 
http://www.cultura.gov.br/ministerio_da_cultura/secretarias/index.php?p=10028&more=1&c=1&pb=1 



 

entre países, são apropriadas para a construção de políticas locais, atingindo o público e a 

coletividade. 

A escolha pelo governo de Lula, justifica-se por este ter incluído a cultura, pela 

primeira vez, como uma das seis dimensões estruturais do desenvolvimento nacional 

contempladas no Plano Plurianual do governo. Particularmente durante a campanha 

presidencial foi elaborado o documento A Imaginação a Serviço do Brasil (Partido, 2003) 

que destaca a transversalidade da cultura, a necessidade de tratá-la como uma política de 

Estado, indica a utilização do conceito antropológico, assim diferenciando este 

planejamento da política cultural então vigente com o governo de Fernando Henrique 

Cardoso baseada no modelo do Estado-mínimo, cuja crítica diz respeito ao enfoque 

demasiado no financiamento estatal via leis de incentivo à cultura por isenção fiscal.  

Pode-se perceber ainda como cresceu o número de encontros internacionais no 

Brasil neste período de governo e de negociações que foram impulsionadas e reativadas, 

como a CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa, do IBAS – Fórum de 

Diálogos Índia, Brasil e África do Sul, do Mercosul Cultural; além da permanência de 

cooperação com a OEI – Organização dos Estados Ibero-americanos, a Unesco, o PNUD - 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a UNCTAD - Conferência das 

Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento; e ainda iniciando uma 

aproximação com países e blocos emergentes com a China, a Austrália, México, Caribe e 

Oriente Médio (Fórum, 2005). 

Muito embora essas convenções não repercutam de imediato nas políticas dos 

países, todas essas experiências são fundamentais por desencadearem um processo de 

negociação e interação internacional. Tais instrumentos ratificam normas mundiais a serem 

aplicadas e também organizam a cooperação entre nações, possibilitando o fomento e 

difusão cultural. Mas, sobretudo, tais convenções suscitam uma atualização de políticas 

culturais locais. 

Por esta razão, além de estudar essas estratégias de cooperação internacional, o 

enfoque primordial que se espera observar está na constituição de uma política cultural 

brasileira ao mesmo tempo contemporânea e autêntica, considerando os contextos global e 

local. 

Conforme conclusões da Conferência sobre as Políticas Culturais (MONDIACULT, 

México, 1982), da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento (Nossa Diversidade 



 

Criadora, 1995) e da Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o 

Desenvolvimento (Estocolmo, 1998), a cultura é considerada como “conjunto dos traços 

distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos 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 tradições e as crenças” (Unesco, 2001: 1). 

Esta definição ampla do campo cultural, ou ainda reconhecida como antropológica, 

pode indicar o resultado de um processo que se iniciou com uma politização, 

mercantilização e tecnologização da cultura, prosseguindo contemporaneamente com uma 

culturalização da política e do mercado (Rubim, 2006). Como também explica George 

Yúdice: 

 

A guinada antropológica na conceitualização das artes e da sociedade coincide com o que 
poderia ser chamado de “poder cultural” (...) e também é uma das razões principais pelas 
quais a “política cultural” tornou-se fator visível para repensar os acordos coletivos. 
Exatamente esse termo reúne o que na modernidade pertencia à emancipação, por um lado, 
e à regulação, por outro (Yúdice, 2004: 45). 

 

Esses acordos coletivos conformaram uma agenda temática mundial na qual cultura 

e política cultural emergem como temáticas ao mesmo tempo centrais e transversais. O 

Estado articulador, possível num cenário neoliberal, tem papel central na definição das 

políticas e estratégias executadas e interconectadas com o espaço global. É fundamental 

que a ação estatal concilie os interesses macrorregionais, inseridos nessa ambiência 

mundial, com os microrregionais organizativos das comunidades locais.  

O contato intercultural entre os países, uma das principais características do 

processo de globalização, ao contrário de dissipar a diversidade, impulsiona-a e favorece a 

criatividade, pois alia localismo e miscigenação de culturas. Nesse sentido, Mike 

Featherstone afirma que “os recursos globais são freqüentemente apropriados pelo 

contexto nativo e sincretizados para produzir determinadas mesclas e identificações, que 

sustentam o senso do local” (Featherstone, 1995: 162). 

Por outro lado, a emergência das novas tecnologias somada à internacionalização 

do capital trouxe influência crucial do mercado à esfera cultural, sobretudo através do 

acesso e presença cotidianos dos fluxos culturais globais nas localidades. Nessa 

circunstância, o Estado nacional assume papel fundamental na regulação das políticas 

culturais ao intermediar a relação entre a cultura de mercado – desterritorializada e 



 

gerenciada pelos grandes consórcios transnacionais – e a cultura local. “Os Estados Nações 

podem tentar promover, canalizar ou bloquear os fluxos, com vários graus de sucesso, 

dependendo dos recursos de poder que possuem e das restrições contidas na configuração 

das independências a que estão submetidos” (Featherstone, 1995: 163).  

De um sentido ou de outro, pode-se perceber que no contexto contemporâneo o 

Estado não pode prescindir da interação ou cooperação internacional, seja na reformulação 

de conteúdos ou no desenho de novas políticas. Pois, como indica Yúdice, o gerenciamento 

da cultura – e aí se podem incluir as políticas culturais nacionais – “é agora coordenado 

tanto local quanto supranacionalmente, por corporações e pelo setor não-governamental 

internacional (por exemplo, Unesco, Fundações, Ong)” (Yúdice, 2004: 11). 

Na formulação das políticas culturais se deve abranger a preservação da diversidade 

cultural, o fomento para desenvolvimento sócio-econômico, assim como a regulação das 

indústrias culturais e/ou criativas.  

O Governo brasileiro, assim, administra os contatos multiculturais com outras 

nações e o diálogo com bens e valores globais, estabelecendo uma relação entre 

instrumentos e textos internacionais e a aplicação e definição de sua política cultural. Sobre 

esta questão Lourdes Arizpe (2000) indica não ser suficiente uma política cultural afirmar-

se legalmente como multicultural. Para a autora é preciso que essa política promova a 

criação a partir da diversidade de culturas, e, para tanto, as tecnologias de informação 

podem ser um recurso auxiliador, que envolve fatores sócio-econômicos e de regulação das 

indústrias culturais e/ou criativas. Isso porque, toda arte possui uma autonomia condicionada 

pelo sistema de produção e de circulação estabelecidos pela economia, ou pelas indústrias 

culturais (Canclini, 1998). Desse modo, a política cultural agrega à sua dimensão simbólica 

tanto as identidades dos povos como as potencialidades de desenvolvimento, sobretudo 

econômico. 

 

A segunda metade do século XX evidenciou que não se cria desenvolvimento sem 
considerar a perspectiva cultural. Nesse sentido, pensamos que, em âmbito internacional, o 
que se pode fazer é transferir experiências e reflexões para que sejam avaliadas e 
contextualizadas em cada realidade. Existindo interesse em aproveitar experiências de 
outros lugares, é preciso estar disposto a recriar e a superar o que já foi realizado 
(Martinell, 2003: 93). 
 



 

O momento brasileiro atual parece favorável para o estudo e revisão das políticas 

culturais. Apesar de, como indica Carlos Alberto Dória, a atual Constituição Brasileira, de 

1988, ainda possuir caráter conservador, pois se refere à “cultura nacional como algo 

plasmado e de sentido inequívoco (...) na contramão do processo de internacionalização” 

(Dória, 2003: 40), há uma constante definição da política pública da cultura visando o 

desenvolvimento.  

Pode-se acionar, por exemplo, as teses de Celso Furtado, que afirmava: “sou de 

opinião que a reflexão sobre a cultura brasileira deve ser o ponto de partida para o debate 

sobre as opções de desenvolvimento” (Furtado, 1984: 5). Ou mais contemporaneamente, 

Márcio Meira, que propôs “a implantação de uma política republicana de cultura no Brasil, 

que consolidará um modelo de desenvolvimento que respeite a diversidade cultural, a 

identidade e soberania nacionais e o pleno direito dos cidadãos aos bens e serviços públicos 

da cultura” (Meira, 2004: 60). 

Levando em consideração os aspectos políticos e econômicos envolvidos, a relação 

entre cultura e desenvolvimento vem protagonizando muitos debates, publicações, 

pesquisas e revisões do próprio Governo. Trabalhos acadêmicos, tais como os de Alexandre 

Barbalho, Cristiane Oliviere, Teixeira Coelho, além de pesquisadores e gestores culturais 

como Aloísio Magalhães, Isaura Botelho, Sérgio Miceli, serão tidos como referências, 

identificando nessas leituras conceitos significativos para a relação da política cultural com 

a cooperação internacional. 

A particularidade de estudar as estratégias da política cultural para a cooperação 

internacional está na proposição de que a criação de instrumentos (projetos, redes, alianças, 

acordos), ao mesmo tempo em que fortalecem a divulgação e conhecimento compartilhado 

da cultura brasileira mundialmente, fomentem, em especial, a atualização da política 

cultural local (no sentido deste trabalho, nacional). 

Assim, como pode ser visto em alguns estudiosos como Edgar Telles Ribeiro, 

Edwin Harvey, George Yúdice, Manuel Castells, Mike Featherstone, Nestor Garcia 

Canclini, Pedro Querejazu Leyton, configura-se uma situação híbrida e em rede da 

sociedade e de localidades, propiciada por uma integração geocultural (e não mais 

geopolítica), na qual política cultural interna e cooperação internacional se enlaçam. 

Todos estes textos serão norteadores da articulação, participação e organização da 

política cultural com os novos atores políticos contemporâneos, que são esses organismos 



 

multilaterais, que indiquem avanços de análise dos processos de integração e cooperação 

mundiais e, finalmente, que fundamentem argumentos sobre as implicações das estratégias 

de cooperação internacional no interior da política cultural brasileira. 
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