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RESUMO 
Ainda que tenham existido relações entre o Estado e concepções variadas de 

cultura em diferentes períodos históricos, esta pesquisa mostra que a cunhagem da 
categoria “política cultural” é concomitante ao surgimento das ações a ela 
associadas no período pós Segunda Guerra Mundial. Em 1967, a UNESCO produziu 
o que ficou conhecido como a primeira definição de política cultural e, a partir de 
então, assumiu papel central na promoção de políticas culturais ao redor do mundo. 
Esta definição foi parte de um esforço explícito para atribuir à política cultural um 
significado e difundi-lo por meio de estudos, reuniões e conferências regionais 
durante os anos 1970 e duas conferências globais, em 1970 e 1982. Neste período, 
o trabalho da UNESCO contribuiu para mover a política cultural de suas 
controvérsias e incertezas iniciais para tornar-se uma categoria operacional 
significativa para além das atividades ligadas à própria UNESCO. A política cultural 
passou a ser mobilizada como uma ação coerente, racional, instrumental, 
hierárquica, estadocêntrica, compatível com a democracia e orientada ao 
desenvolvimento e tornou-se uma forma frequente para falar sobre e fazer ações 
públicas relacionadas a cultura em diferentes lugares.  

A partir da análise de documentos produzidos por e sobre o trabalho da 
UNESCO relacionado a política cultural, o estudo mostra como cartas, memorandos, 
publicações e questionários encartados em processos burocráticos performaram 
movimentos de formação e transformação da centralidade da linguagem da política 
cultural, transformando simultaneamente os repertórios, significados, usos e públicos 
a ela associados.  Essa gramática de repertórios, categorias centrais e linguagens 
tem sido testada e negociada concretamente em momentos e movimentos 
historicamente situados. As centralidades resultantes são, portanto, provisórias e 
dependentes dos investimentos locais em seu valor como forma organizadora, 
convivendo e negociando sua validade com outras linguagens de ação pública.  
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ABSTRACT  
Although relations between the State and different conceptions of culture have 

occurred in different historical periods, this study shows that the coining of the 
category “cultural policy” is concomitant to the emergence of actions associated with 
it in the post World War II period. In 1967, UNESCO produced what became known 
as the first definition of cultural policy and, since then, the organization has played a 
central role in promoting cultural policies around the world. This definition was part of 
an explicit effort to ascribe a meaning to cultural policy spread this through studies, 
meetings and regional conferences during the 1970s and two global conferences in 
1970 and 1982. During this period, UNESCO's work helped to move cultural policy 
away from its early disputes and uncertainties to become a significant operational 
category beyond activities related to UNESCO itself. Cultural policy began to be 
mobilized as a coherent, rational, instrumental, hierarchical and State-centric action, 
compatible with democracy and oriented to development. It has thus become a 
common way to talk about and carry out public actions related to culture in different 
places. 

Drawing on the analysis of documents produced by and also addressed to 
UNESCO in relation to cultural policy, the study shows how letters, memos, 
publications and questionnaires inserted in bureaucratic processes performed 
movements of formation and transformation of the centrality of the language of 
cultural policy, simultaneously translating the repertoires, meanings, uses and publics 
associated with it. This grammar of repertoires, central categories and languages has 
been tested and negotiated in historically situated moments and movements. The 
resulting centralities are provisional and dependent on local investments in their 
organizing value, coexisting and negotiating their validity with other public action 
languages. 
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INTRODUÇÃO 
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1.1. A QUESTÃO DE PESQUISA 
O objetivo principal da pesquisa apresentada nesta tese é investigar a 

trajetória da linguagem da política cultural como linguagem de ação pública cultural; 
entendida como o campo de experiência das ações em alguma medida tornadas 
públicas e culturais pelas pessoas que as praticam. Uma ação será tanto mais 
cultural ou mais pública de acordo com quem a esteja definindo. Discutirei 
especificamente o papel e a trajetória da política cultural como modalidade particular 
de linguagem de ação.  Uma modalidade particular de ação só é possível mediante 
a associação de linguagens dotadas de repertórios, categorias e práticas 
específicos, que surge e ganha força em lugares e períodos definidos. Algumas 
linguagens se tornam mais centrais e passam a pautar ações de diferentes lugares, 
unindo-as em uma categoria comum dotada de repertório e práticas próprias.   

Hoje, a política cultural é uma forma bastante presente de falar e fazer cultura 
de maneira pública: ela está presente nos governos, em suas repartições, nas 
universidades, em cursos livres, nas notícias de jornal, em organizações artísticas, 
em empresas e inclusive mobilizada na voz de quem reclama pela ação de outrem. 
Mas será que, apesar de aspirar por centralidade, essa é a única forma de falar e 
agir pública e culturalmente? Proponho que não: ela é uma entre outras linguagens 
com as quais convive e negocia sua existência. A interação entre a política cultural e 
outras linguagens de ação pública cultural é decisiva para compreensão da dinâmica 
de conflitos práticos no dia a dia de quem trabalha com cultura. 

Houve, recentemente, atenção crescente dedicada à importância da 
linguagem e do discurso para a administração pública. Estudiosos e profissionais 
reconhecem que certas atividades exigem o uso de expressões, jargões e 
protocolos de ação específicos e que para se comunicar e construir pontes entre 
diferentes grupos é necessário, por vezes, que essas linguagens sejam aprendidas, 
traduzidas, adaptadas ou ainda transformadas radicalmente. Estas frequentemente 
se constroem e estruturam sob a égide de categorias comuns; sejam elas rótulos 
amplos que conferem sentido e permitem a conexão entre ações de diferentes 
pessoas em diferentes contextos ou códigos específicos confinados a pequenos 
grupos e redes. Para rotular ações públicas relacionadas à área ampla e fluida da 
cultura, é comum que a expressão mais recorrente seja a das "políticas culturais". 
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Departamentos e órgãos públicos dedicados à cultura comumente se propõem a 
formulá-la e deles é esperado deles que as desenvolvam. No Brasil, problemas 
relativos às ações públicas de cultura são frequentemente atribuídos à ausência ou 
à má gestão das políticas culturais. Algo deveria ter sido pensado de antemão e / ou 
de forma diferente, algo deveria ter sido feito para prevenir tais consequências, algo 
deveria ter sido incluído ou excluído, com finalidades mais abrangentes e 
duradouras. Hoje em dia é comum esperar que a cultura deva ser planejada, 
entregue e medida de acordo com objetivos maiores.   

Tornar-se uma expressão central é, em primeiro lugar, deixar de causar 
estranhamento: se hoje, nos governos, nas organizações de cultura, empresas de 
produção cultural, associações de classe, jornais, revistas, textos acadêmicos e 
tantos outros lugares, fala-se corrente e naturalmente na política cultural – ou, 
muitas vezes, na falta dela – é porque há certo consenso de que sua existência é 
desejável e possível. É, também, criar uma categoria sob a qual certas ações fazem 
sentido, orientando seu modo de operacionalização, seus rituais, seus códigos, seus 
procedimentos de validação e legitimação, de maneira que não sejam apenas 
representações, mas capazes de criar as realidades nas quais operam. Ainda, é 
enfrentar conflitos e promover associações que assegurem sua centralidade. Tornar-
se central é um processo longo que envolve disputas de significado latentes até que 
alguma controvérsia faça com que se tornem mais explícitas. O termo central, pela 
naturalidade com que é usado, costuma ofuscar as controvérsias presentes no 
processo de sua constituição.  

As ações e relações entre o Estado e concepções variadas de cultura e ação 
cultural estiveram presentes em diferentes períodos históricos e foram objeto de 
estudo em diferentes disciplinas. A cunhagem da categoria política cultural é 
indissociável das origens das ações a ela associadas, reconhecidas como processos 
datados da segunda metade do século vinte relacionadas ao período pós Segunda 
Guerra Mundial – ainda que existam diferentes visões sobre suas fases iniciais. 
Internacionalmente, há certa convergência no entendimento de que a complexa 
articulação de elementos e propósitos na construção do Ministério de Assuntos 
Culturais na França, em 1959, representou uma inovação no modo de pensar os 
modos de agir publicamente para a cultura (Fernandez, 2007; Urfalino, 1986 [2004]; 



 

6  

Dubois, 1999). Ainda que a experiência francesa tenha inspirado outros países, 
outras iniciativas e novas propostas de organização da ação pública sobre cultura 
estavam surgindo em diferentes lugares a partir de 1945 (Poirrier, 2011).  Outro 
marco foi a crescente presença de organizações internacionais, como a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), o Conselho da Europa (CE), a União Europeia (EU) e a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como articuladoras e 
incentivadoras da incorporação do tema nas agendas nacionais e defendendo a 
institucionalização dos direitos culturais (Rubim, 2003; Arizpe, 2004, Poirrier, 2011).  

Neste trabalho, argumento que a trajetória das associações e negociações 
necessárias para a centralidade da política cultural fazem do termo não apenas uma 
questão de linguagem, mas de ação, pois incorpora modos específicos de ação 
pública para a cultura. O entendimento principal se tornou o de uma ação coerente, 
racional, instrumental, hierárquica, estadocêntrica, avaliada como um bem em si 
mesma e explicitamente cultural – diferente dos usos que já teve e outros com os 
quais convive, como a ideia de política cultural como instrumento diplomático ou 
como programa de governo nacionalista.  

Processo semelhante acontece com as políticas públicas. Tem sido uma 
expressão amplamente utilizada para lidar com assuntos públicos, conferindo-lhes 
previsibilidade, objetividade e a capacidade de resolver problemas. Algumas das 
críticas às abordagens dentro desta lógica instrumental chamam a atenção para a 
importância da linguagem da política pública. Murray Edelman (1985) afirma que a 
ação política é na verdade a criação e a disputa de significados, pois a linguagem 
não apenas insere pessoas e medidas públicas em narrativas, mas é capaz de 
ajudar a manter ou alterar “established inequalities in resources, status and power”. 
Jobert e Muller (1987) trabalharam a noção de referenciais políticos: representações 
compostas por dimensões cognitivas, normativas e instrumentais cuja percepção 
orientaria a ação coletiva. A "virada argumentativa", desenvolvida na década de 
1990,  “illuminates the ways  policy analysts make practical arguments to diverse 
professional and political audiences. Employing concepts from rhetoric and 
communications theory, it examines how such arguments can be compelling in ways 
that can potentially generate new capacity-giving consenses.” (Fischer, 2003: 183). 
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Estes são apenas alguns exemplos de um interesse cada vez mais frequente e 
fecundo no papel desempenhado pela linguagem e pelo discurso em assuntos 
públicos, ainda que maior parte deles recorra a abordagens construtivistas e 
mantenham representação e realidade apartados. 

Algo diferente é proposto por antropólogos que se interessam por políticas 
públicas: ao invés de partir de um conceito fechado e pré-definido de política pública, 
preferem considerá-la aberta e complexa: "o que é a política pública?" ou "Como ela 
funciona?" deixam de ser suposições ou assunções prévias para serem o cerne da 
questão de pesquisa a ser investigada (Wedel et al, 2005; Shore e Wright, 1997). 
Este caráter indeterminado faz da política pública, ao invés de um objeto discreto, 
algo dinâmico, heterogeneamente composto (Shore et al, 2011) e performativo; no 
sentido de que ela se define a partir do rearranjo contínuo destes elementos. 
Estudos antropológicos destacam o papel da localidade e materialidade das 
práticas, conhecimentos e técnicas do governo e daqueles que estão sendo 
governados, a produção de sentido e de sujeitos individuais e coletivos para os 
quais tal conhecimento é necessário, e a não-linearidade dos processos políticos. 

Além das realidades que essas categorias produzem ao interagir umas com 
as outras em linguagens cotidianas - por exemplo a linguagem do direito, da 
medicina, ou de direitos civis -, os repertórios e linguagens têm uma temporalidade 
própria. Termos como política pública ou política cultural não aparecem ou mudam 
radicalmente de um dia para o outro; as alterações de linguagem e suas expressões 
principais tendem a ser lentas. Pascale Laborier considera que o desenvolvimento 
histórico de um repertório de ação define e regula o espaço de ações possíveis, mas 
esse repertório não está registrado em uma retórica unificada que orienta a ação 
pública: ele está na ligação entre a temporalidade da ação pública, os itinerários dos 
atores concretos e seus modos de definição e resolução de situações problemáticas 
(Laborier, 2003). Para seguir essas conexões, é necessário alargar o ponto de vista 
e olhar para um conjunto mais amplo de coisas, razão pela qual a noção da ação 
pública é preferível para formular a questão de pesquisa, colocando a política 
cultural e a política pública ao lado de outras modalidades de ação pública.  
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A ação pública vincula a ação, seus públicos e questões na ação, e não num 
espaço pré-determinado como o Estado ou a sociedade civil. Para Pasacale 
Laborier, ela engloba: 

“toute activité articulée sur un espace public et nécessitant une référence à un bien 
commun. Cette définition extensive permet de réunir dans une même cadre des activités directement liées à l’exercice de la puissance publique et celles qui ressortissent d’activités ordinaires de citoyens lorsqu’ils manifestent des prétentions 
relatives à vie du collectif” (2003 : 11)   
Além disso, incorporo princípios da teoria ator-rede para sugerir que a ação 

pública é performativa e heterogênea, logo, suas categorias operativas, como a 
política cultural, são produzidas por e produzem realidades. As expressões que 
nomeiam categorias e domínios de ação não são objetos passivos confinados às 
funções de representação e significado, como nas teorias construtivistas: eles são 
agentes ativos que participam das disputas que ocorrem na geração de realidades 
(Mol, 1999). A performatividade é o ato de ser simultaneamente constituído por e 
constituir realidades. A performatividade se refere à ação de fazer e ao fazer 
produzir ou confirmar como efeitos do ato. Os gêneros masculino e feminino, para 
Judith Butler, são identidades constituídas no tempo pela repetição da estilização de 
atos e do corpo (Butler, 1988). A performatividade da fala, para Austin (1964) diz 
respeito aos efeitos práticos dos enunciados. A performatividade da ação pública se 
refere, portanto, à capacidade de cada ato individual, material, corpóreo e concreto, 
em produzir ou confirmar a plausibilidade de diferentes categorias de ação pública.  

No Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG) da 
Fundação Getulio Vargas, em São Paulo, colegas e eu temos utilizado a noção de 
ação pública para estudar os diferentes processos que fazem diferentes linguagens 
de ação pública entrarem em uso, como elas se tornam funcionais e úteis e como 
cada tipo específico de linguagem performativamente interage e se relaciona com 
outras, afetando a maneira como os assuntos públicos são postos em prática1. Nós 
consideramos que cada uma dessas linguagens corporifica sua própria organização 
da vida pública por meio das relações propostas entre diferentes atores, 
socialidades e institucionalidades. Este ponto de vista supõe a desnaturalização de 

                                                           
1 Ver Spink, 2014; Spink e Silva, 2014; Bittencourt, 2014; Bittencourt et al, 2015. 
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linguagens cotidianas e suas categorias operacionais para revelar como elas 
passam a ser centrais e como diferentes públicos se associam a assuntos públicos. 

Em artigo recente, Peter Spink e eu argumentamos que a política pública, 
embora hoje comumente presente em arenas públicas, só se tornou uma forma 
central e autoritativa para falar e fazer assuntos públicos como resultado de um 
processo lento e complexo:  

“The drift to public policy started to take effect shortly before, during and largely after the events of the Second World War when a number of the more senior democracies were advancing to consolidate a new kind of state-society-citizen-government 
relationship. Public policy may be the language used today when talking about the actions of governments in many different fields, but it certainly wasn’t the language or 
languages that set them in motion, many of which are still around enacting every-day affairs. They are just as performative as public policy.” (Spink e Silva, 2014: 2).  
Desenvolvendo a noção de Bakhtin de gêneros da fala, argumentamos que a 

política pública é uma linguagem social entre outras e funciona porque  
“it provides the idea of a moral high ground, that governments are serious and have 
intentions and that people can hold governments to their word; in practice most people get on with trying to make sure that resources and attention go to where they 
think it matters” (Spink, 2014). 
Nesta pesquisa, coloquei à política cultural a pergunta feita à política pública: 

quando, como e com quem o termo tornou-se uma boa maneira de tratar as 
questões simultaneamente culturais e públicas em diferentes lugares? A 
movimentação de uma categoria de um uso esporádico, incidental ou vago para 
arenas mais centrais e autoritativas onde desempenha funções-chave dentro de 
períodos mais longos de tempo, é resultado de sucessivas negociações relativas 
não só ao seu significado, mas também às linguagens e públicos envolvidos. O 
processo de cunhagem, difusão, estabilização e, por vezes, centralidade de um 
termo, depende da associação de porta-vozes, mediadores, contextos e conceitos 
que, quando mobilizados em conjunto, fazem as flutuações línguísticas inseparáveis 
da prática, pois permitem a operação de modalidades específicas de ação.  

Política cultural é, portanto, uma maneira tanto de falar e como de fazer algo 
de certa maneira, de acordo com princípios que organizam e mediam a ação. A 
trajetória de uma linguagem de ação não é nem uma linha evolutiva nem única; e 
sim uma narrativa de flutuações - entre outras – nas quais ocorrem transformações 
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simultâneas de conceitos, lugares e públicos. Essas transformações simultâneas 
são chamadas pela teoria ator-rede de traduções, nas quais atores indeterminados, 
os actantes, podem tomar forma e associar-se uns aos outros em redes (Latour, 
2005). Os actantes podem ser pessoas, grupos ou coisas, como as linguagens de 
ação. Se a política cultural é uma linguagem de ação pública e linguagens são tipos 
de actantes, ela passa a ser um agente que atua associado a outros, criando redes 
com organizações próprias de centralidades e periferias, gerando realidades 
políticas e públicos vinculados a elas.  

1.1.1. O PONTO DE PARTIDA DA PESQUISA 
 Para desestabilizar a noção de política cultural foi necessário identificar os 

momentos e os lugares em que ela não era tida como possível ou desejada, ou ao 
menos não o era por todos. Seus aliados, inimigos, porta-vozes, inscrições, 
modelos, conflitos, técnicas e modos de agir revelaram-se nas ambiguidades, 
controvérsias e conflitos característicos de seu período de formação ou de 
questionamento. 

Em 1967, a UNESCO produziu o que ficou conhecido como a primeira 
definição da política cultural, fazendo com que assumisse papel importante na 
promoção ou políticas culturais durante os anos 1970 e início dos anos 1980. Esta 
definição é, na verdade, o resultado de um esforço explícito para atribuir à política 
cultural um significado quando até mesmo seus porta-vozes não estavam certos do 
que era ou do que poderia ser. Em seguida ela realizou uma série de estudos e 
iniciativas pioneiras em Estados Membros, uma série de reuniões regionais durante 
os anos 1970, e uma conferência global no México em 1982. A UNESCO tomou 
para si a missão de fomentar a ideia de política cultural e empreendeu esforços 
humanos, materiais e políticos para este fim, o que faz dela um ponto de partida 
válido para traçar esta trajetória, que pode dar pistas sobre os outros lugares onde o 
termo também vinha sendo discutido e revestido de novos usos e sentidos.  

A UNESCO tem sido creditada por seus esforços e realizações no campo das 
políticas culturais e como domínio central para o discurso sobre a cultura (Arizpe, 
2004). A partir de meados dos anos 1960, os projetos, resoluções, recomendações e 
declarações da organização foram cada vez mais reconhecidas como princípios 
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legítimos no domínio da ação pública cultural. Publicações e relatórios produzidos 
pela organização tornaram-se fontes cruciais para a ação cultural em diferentes 
esferas de governo e para diversas organizações e associações não 
governamentais, possibilitando experiências pioneiras na coleta e difusão de 
informações comparativas entre os países. Além disso, a UNESCO assumiu com 
forte empenho a missão de promover e incentivar as políticas culturais em todo o 
mundo. Esta pesquisa se baseou no suposto que este trabalho permitiu à UNESCO 
contribuir significativamente para mover a política cultural de suas controvérsias e 
incertezas iniciais em direção a tornar-se uma categoria operacional significativa 
para além das atividades ligadas à própria organização. Mas o que exatamente foi 
esse trabalho? Como a UNESCO transformou ideias, discussões, cartas e eventos 
em todo o mundo em princípios amplamente difundidos e acreditados, contribuindo 
para a estabilização e a difusão da política cultural? 

Quando a história da política cultural é colocada em perspectiva internacional, 
há pontos de vista nacionais, locais e regionais, mas também existem fóruns 
transnacionais que tomam para si a tarefa de coletar, organizar e reformular 
experiências locais, criando meso-espaços; lugares que conferem materialidade a 
um horizonte de associações, de produção de sentidos e dos conflitos interligados 
numa trama de ligações heterogêneas (Spink, 2001; 2014). Os limites operacionais 
dos espaços onde as ações públicas e suas linguagens operam - Estados nacionais, 
organizações internacionais, governos locais e assim por diante - e suas respectivas 
jurisdições também são performados por entidades heterogêneas.  

A abordagem da UNESCO neste trabalho não é necessariamente do ponto de 
vista internacional, nem visa uma história global da política cultural. A cultura tem 
sido tratada publicamente de diversas maneiras por governos, artistas, estudantes, 
intelectuais e outros atores. Consequentemente, a cunhagem da política cultural é o 
resultado de um trabalho coletivo e heterogêneo - mas não necessariamente 
consensual nem centralizado. A noção foi sendo cunhada lentamente, em diferentes 
discussões e ocasiões, envolvendo pequenos e grandes grupos e 
institucionalidades, dentro e fora das fronteiras nacionais, ao longo de diferentes 
períodos de tempo que, em algum momento, começaram a reverberar como algo 
significativo para aqueles que advogam por ela. Mesmo que o ponto de partida seja 
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um esforço internacional concretizado no trabalho de uma organização internacional, 
é a história de um lugar onde o trabalho para definir a política cultural era mais 
visível e assim pôde revelar também suas conexões com uma série de outras 
pessoas, lugares, categorias e idiomas, constituindo uma paisagem mais ampla que 
a organização e menos absoluta que uma história global. É uma meso-história de 
meso-espaços.  

 
 

1.2. REFERENCIAL TEÓRICO 
1.2.1. AÇÃO PÚBLICA E CULTURA 

Embora muitos pesquisadores defendam que a política cultural, como 
linguagem e como prática, seja algo específico e historicamente situado, o termo 
pode também ser aplicado mais retrospectiva e amplamente. Para Vincent Dubois, 
ela é uma categoria de definição fluida ainda hoje, impensável fora de condições 
históricas particulares. Ao contrário de outras políticas setoriais, como de saúde ou 
habitação, ela não se coloca como uma tentativa de resolução de um problema 
político constatado, mas da problematização de uma dimensão da vida social na 
esfera política. Ela não é, portanto, o simples reflexo de problemas objetivos com os 
quais o poder público costuma se preocupar, é uma conformação de políticas de 
intervenção que agregam e dão sentido a uma heterogênea mescla de atos, 
discursos, despesas e práticas administrativas (Dubois, 1999).   

A política cultural, logo após a Segunda Guerra Mundial, começou a ser 
discutida ainda sem muita clareza de seus contornos. Justamente por isso, surgiu 
como tema associado a condições nacionais e políticas distintas, veiculando e 
fazendo convergir aspirações e ideologias muitas vezes dissonantes. Corporificou, 
num primeiro momento, tanto atuações dirigistas de governos autoritários com 
diferentes ideologias quanto iniciativas democratizantes ligadas a regimes de bem-
estar social. Estas e outras acepções foram sendo discutidas e trabalhadas para que 
se desenvolvesse uma linguagem mais técnica sobre a ação cultural, calcada em 
conhecimentos objetivos e metodologias científicas. No entanto, à medida em que o 
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os conteúdos possíveis da política cultural ganharam mais circulação, experiências 
foram trocadas e analisadas, posicionamentos passaram a ser mais frequentes. Em 
1975 o governo brasileiro divulgou o documento "Diretrizes para uma Política 
Cultural do Brasil".  Em notícia da Folha de São Paulo, o governo alegou que isso 
"não significa intervenção na atividade espontânea do setor, nem na sua orientação 
segundo formulações ideológicas violentadoras da liberdade de criação." 
(BRASIL/MEC, 1975) A simples necessidade de apresentar uma justificativa mostra 
que a política cultural nem sempre foi algo presente ou desejado nos governos. Pelo 
contrário, torná-la um valor positivo e compatível com a democracia – ou seja, um 
binômio possível e não uma contradição - exigiu muito trabalho de pessoas, grupos 
e instituições e nunca serão totalmente óbvias e nem tranquilas.  

A relação entre a política e o cultural não é, mesmo hoje, apenas de 
adjetivação. Nivon-Bolan (2004) observa que “Si bien en verdad es un alivio el 
abandono de la intervención en la actividad creadora, la política cultural no se 
reduce a un plácido campo de decisiones a manos de los diversos agentes sociales, 
pues aquellas suponen valores y estrategias que hacen imprescindible la 
intervención pública en la cultura.”. Se ela é, ao mesmo tempo, um subtipo das 
ações relacionadas à cultura e por outro, uma subcategoria das políticas públicas, 
ela envolve uma constante tensão entre os campos dos quais se originou e também 
na consolidação de seu próprio.  

A política cultural é, para alguns autores, um divisor de águas na maneira de 
pensar e fazer a ação pública relacionada à cultura. Além de relacioná-las ao 
período pós-guerra, algumas iniciativas são constantemente lembradas como 
marcos: uma delas é a criação do Ministére des Affaires Culturelles, na França em 
1959 (Urfalino, 2004; Dubois, 1999; Rubim, 2003; Dubois e Laborier, 2003; Poirrier, 
2006). A criação do ministério francês, além de constituir-se como órgão executivo 
exclusivamente dedicado à matéria, teria inaugurado uma nova forma de pensar e 
legitimar a ação governamental sobre a cultura, vendo-a de forma integrada e 
conferindo-lhe força política. Para Urfalino, a criação do ministério francês não se 
tratou da criação da continuidade ou reforço na formalização da intervenção estatal 
na cultura, era a constituição de uma nova uma missão: um projeto social e político 
cuja invenção, a política cultural, refere-se a um momento de convergência entre o 
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papel que o Estado pôde desempenhar em relação às artes e à cultura em conexão 
com a sociedade e a organização de uma ação pública. Esse movimento provocou 
uma tripla ruptura: (1) ideológica, pela afirmação de uma ação cultural dentro do 
Estado; (2) artística: a formação de um setor artístico profissional subvencionado 
induzido pela estrutura seletiva do ministério; (3) administrativa, pela autonomia 
orçamentária, a formação de um aparato administrativo e a invenção de modos de 
ação específicos (2004: 19). O caso francês é, sem dúvida, o mais profundamente 
analisado e discutido em termos de criação de categoria de ação. Além do caráter 
inovador da experiência, isso se deve ao papel que a política cultural assumiu para a 
propria França, tendo se tornado um campo de intensos debates políticos, uma 
arena na qual o país adotou firmes posições políticas internacionais, e um setor cujo 
orçamento representa, até hoje, a maior porcentagem de investimento estatal 
explícito no mundo em relação ao orçamento total. 

  Entre as iniciativas pioneiras são reconhecidas também a criação do Arts 
Council britânico (1946), a complementaridade entre uma subsecretaria de cultura 
(1948) e um fundo nacional de artes (1958) na Argentina, dentre outras iniciativas 
governamentais a partir de 1950 (Fernandez, 2007; Bayardo, 2008). Algumas das 
experiências anteriores eram órgãos centralizados como o Ministério da Cultura 
Popular italiano, criado em 1937; o Reichskulturkammer (Câmara da Cultura do 
Reich), vinculada ao Ministério Nacional para Esclarecimento Público e Propaganda, 
ambos de 1933.  Nos anos 1960 e 1970 novos órgãos e institutos começaram a 
surgir nos países democráticos, ao mesmo tempo que a UNESCO se tornou um foco 
de troca e irradiação dessas experiências, agora calcadas na ideia de uma cultura 
de paz sustentada no entendimento entre os povos e suas culturas.   

Para Oliver Bennett (1997), a política cultural é um conceito essencialmente 
europeu que só começou a ser usado com freqüência na medida em que atos que 
ele descreve se tornaram mais frequentes: a expansão do papel dos Estados e 
autoridades públicas na cultura após a Segunda Guerra Mundial.  Na mesma linha, 
Bayardo argumenta que  

“Podría decirse que siempre ha habido acciones culturales (como la del mecenas que  sostenía a un compositor de música, o la del noble que ofrecía un concierto en 
su residencia) pero concebirlas en torno a uno o más sentidos previamente debatidos, definiendo orientaciones, metas y objetivos, según diagnósticos previos 
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de  necesidades y de situaciones sobre las que se quiere incidir es algo muy distinto y, como dijimos, relativamente reciente. Si las políticas culturales siempre involucran 
acciones, estas últimas no siempre implican la existência de políticas que las sustenten, las acciones culturales pueden ser episódicas, desconectadas, proyectadas a lo inmediato.” (2008: 19).  
A historicidade da política cultural está ligada à nomeação de tipos de ação 

que não existiam antes, ou que não existiam dessa forma: “The genesis of this policy is 
not limited to the origins of the different forms of support for the arts by the authorities. It also 
consists of a specific integration and ordering of these multiple interventions as a whole that 
is more than the sum of its individual elements.”(Dubois, 2008) 

Ações culturais antes da política cultural existiam, evidentemente. Museus, 
instituições, projetos, a cultura, as artes, tudo que hoje colocamos no pacote das 
políticas culturais já exstiam antes da linguagem da política cultural. Mas não eram 
pensadas nem como política, nem como cultura. Em termos de intervenção estatal, 
as artes e o patrimônio já se constituíam como campos específicos que viriam a se 
juntar a essa aspiração maior que seria a política cultural discutida e conformada a 
partir da segunda metade do século vinte.  

Bennett, Urfalino, Dubois, Porrier e Bayardo têm em comum a perspectiva de 
que a política cultural é uma categoria historicamente produzida ao mesmo tempo 
que os atos que está nomeando. Esta, entretanto, não é uma posição unânime. Isso 
se deve a duas formas de usar a categoria política cultural, como argumentado por 
Jeremy Ahearne. Uma delas, implícita, se refere a características de qualquer 
governo e não configuram um sub-setor ou área específica:  

“Any political order needs the means to maintain its symbolic legitimacy, and nowhere 
are these means more prominent than when that symbolic legitimacy must first be instituted or salvaged. In this sense, we might say that ‘cultural policy’ represents a 
trans-historical imperative for all political orders.”  (2009: 143).  
A outra, explícita, seria apenas o que os governos fazem nominalmente em 

prol da cultura. É desse uso explícito, público, histórico e declarado que trato nesta 
pesquisa.  

 Sucessivos esforços para realizar estudos comparativos das últimas décadas 
mostraram que a história das ações públicas culturais e suas modalidades, como as 
políticas culturais, estão profundamente ligadas à construção dos Estados nacionais 
e são, portanto, dotados de especificidades que dificultam o olhar para o conjunto 
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(Poirrier, 2011). Do ponto de vista do Brasil e alguns outros países latino-
americanos, o assunto caiu em debate público sob regimes militares durante a 
Guerra Fria. Mesmo que o termo já estivesse investido de referências democráticas, 
sua aceitação e adoção pelos públicos culturais e artísticos teve que lidar com 
concepções ambíguas de intervenção governamental articulando a defesa das 
identidades locais e a rejeição potencial à legitimidade da ação estatal (Silva, 2015).  

Num texto crítico sobre a política cultural brasileira é possível ver o quão 
específico é o que se espera de uma política cultural:  

"uma política pública conseqüente não se confunde com ocorrências aleatórias, motivadas por pressões específicas ou conjunturais; não se confunde também com ações isoladas, carregadas de boas  intenções, mas que não têm conseqüência 
exatamente por não serem pensadas no contexto dos elos da cadeia criação, formação, difusão e consumo. Ou seja, uma política pública exige de seus gestores a 
capacidade de saber antecipar problemas para poder prever mecanismos para solucioná-los." (Botelho, 2001).   
Há expectativa de disseminação hierárquica de enunciados prescritivos e que 

eles sejam coerentes e seguidos pelo “campo da cultura”. A mesma ideia de 
coerência está presente no texto do Plano Nacional de Cultura:  

“O Plano Nacional de Cultura traduz a complexidade de desejos do campo da cultura e se configura como um planejamento de longo prazo, que traduz uma política 
pública de Estado que deve ultrapassar conjunturas e ciclos de governos. E o alcance de suas metas depende da estruturação do Sistema Nacional de Cultura.” 
(BRASIL, 2010).  
Ainda que o Plano Nacional de Cultura tenha sido construído tendo como 

base um processo participativo, com muitas instâncias intermediárias, a tarefa de 
condensar em etapas sucessivas as propostas feitas nos municípios e estados é um 
processo de mediação ativa que só se legitima quando sintetizado e chancelado 
pelo órgão central da federação.  

Será que esse é o único modo de falar e fazer cultura de maneira pública? 
Como a trajetória da política cultural, como binômio, se interliga com questões 
relativas a outras linguagens de ação pública, como a política pública, e de ação 
cultural? Como essa maneira de falar e agir se articula hoje com outras formas de 
atuar no campo de ação pública e cultura? Para Oliver Bennett, a única forma de ver 
esse campo como mais do que uma união heterogênea de diferentes conjuntos de 
preocupações que têm pouco em comum além de estarem todos preocupados com 
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algum aspecto das formas que os governos se envolvem com a esfera da cultura,  
seria partis das ações concretas:  

“the respects in which there is expressed—in and through the many and diverse ways in which governments seek to influence cultural activity—a historically distinctive set 
of concerns and relationships through which cultural resources are managed in ways that are calculated to regulate ways of life and the relationships between them with a view to, in so doing, acting on the social in a particular manner.” (Bennett, 1998) 
Esta pesquisa lida precisamente com os modos particulares e históricos de 

conferir simultaneamente culturalidade, publicidade, unidade e coerência a um 
conjunto de ações públicas, sem que essas qualidades sejam tidas como certas, 
fatos consumados, e sim atribuídas no curso da ação.  

1.2.2. LINGUAGEM E AÇÃO  
Quando sugiro que política cultural é uma linguagem de ação pública, estou 

sugerindo que a linguagem faz coisas e que ela está relacionada a um modo 
específico de fazer coisas publicamente. Esta proposta baseia-se em autores que 
criticaram os enquadramentos da linguagem como sistema auto-referente, sem 
conexão com seus usos práticos, e como um mediador neutro (e externo) das ideias 
que ocorrem no interior de nossas mentes, para sugerir que as linguagens são 
sociais e públicas.  

Mikhail Bakhtin (19792) argumenta que as pessoas, quando falam, decidem o 
que vão dizer e como vão dizer mais por costume e assimilação do que pela 
aderência aos dicionários. Segundo ele, a escolha dos enunciados possíveis em 
uma dada situação é condicionada pela avaliação do proferinte sobre a adequação 
do repertório de enunciados possíveis diante da situação e de seu interlocutor. 
Bakhtin sugere que o estudo de palavras e frases como sistemas isolados de 
significação vai contra a natureza social da linguagem. A análise de linguagem, para 
ele, deveria se preocupar com a unidade dos enunciados, delimitados pela 
alternância de sujeitos da fala e não pela alternância de supostos autores. Como 
essa alternância só aparece no uso concreto da linguagem, é somente pela análise 
de seus usos e dos repertórios sociais nela enunciados que o estudo da linguagem é 
possível. A rede de enunciados passados constituiria uma espécie de jurisprudência 
                                                           
2 Primeira edição em inglês de “Speech genres and other late essays” 
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linguística, por suas regularidades e por atingir algum grau de organização em 
termos de estilos e gêneros ligados a certas práticas e grupos sociais:  

“a particular function (scientific, technical, commentarial, business, everyday) and the conditions of speech communication specific for each sphere give rise to particular 
genres, that is, certain relatively stable thematic, compositional, and stylistic types of utterances” (Bakhtin, [1979]1986: 64).  
Mesmo nas falas mais livres os enunciados são produzidos por meio de 

formatos genéricos já existentes e há modos de fala mais padronizados que outros. 
Os gêneros da fala têm temporalidade e historicidade próprios: “each sphere of 
activity contains an entire repertoire of speech genres that differentiate and grow as 
the particular sphere develops and becomes more complex” ([1979]1986: 60).  

Os enunciados se relacionam como uma rede e seus espaços são definidos 
pelas cadeias de ligação:  

“Each individual utterance is a link in the chain of speech communion. It has clear-cut boundaries that are determined by the change of speech subjects (speakers), but 
within these boundaries the utterance, like Leibniz's monad, reflects the speech process, others' utterances, and, above all, preceding links in the chain (sometimes close and sometimes-in areas of cultural communication-very distant).” ([1979]1986: 
93).  
Os gêneros e linguagens, portanto, não têm limites claros. Eles se 

superpõem, se relacionam, se conversam e se coordenam, e vão sendo 
transformado de acordo com as redes de enunciado e em torno dos enunciados com 
maior autoridade; se modificam e agem no plano concreto e por meio da ligação 
entre sujeitos e seus enunciados.  

É curioso que Bakhtin use a mesma metáfora que guia a reflexão de Bruno 
Latour sobre o trabalho de Gabriel Tarde, como imagem da rede de atores (Latour, 
2015). Ainda que não tenham nenhuma ligação um com o outro, a rede de 
enunciados e os gêneros da fala de Bakhtin permitem o estudo de “totalidades 
parciais” como as que Latour propõe em substituição à dicotomia indivíduo-coletivo. 
Ambas as noções – tanto a de rede de enunciados quanto a de totalidades parciais 
– são bastante úteis para o estudo do surgimento de uma linguagem no âmbito de 
uma organização internacional por meio da qual se organizam um sem-número de 
agentes.  
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John Gumperz trabalhou com a idéia de comunidades de fala (speech 
communities). Para ele, os fenômenos linguísticos não podem ser abstraídos das 
situações sociais nas quais ocorrem. Portanto, para analisá-los dentro de um 
universo socialmente definido, o estudo será da linguagem que reflete regras mais 
gerais de comportamento. “This universe is the speech community: any human 
aggregate characterized by regular and frequent interaction by means of a shared 
body of verbal signs and set off from similar aggregates by significant differences in 
language usage.” (Gumperz, [1965]2009).  Gumperz dedicou-se à etnografia 
linguistica e ficou conhecido por desenvolver uma sociolinguística interacional.  

A conversação, para Gumperz, não é apenas uma questão de codificação e 
descodificação individual de mensagens e envolve conhecimento para além do 
linguístico. A interação linguística prescinde de informações sobre práticas, 
adequações e outros contextos de fora daquela conversa para que a comunicação 
ocorra.  

“To interact is to engage in an ongoing process of negotiation, both to infer what others intend to convey and to monitor how one’s own contributions are received. In other words, what is at issue is shared or nonshared interpretations rather than 
denotational meaning. And background knowledge of the kind I alluded to above, i.e. that goes beyond overt lexical information, always plays a key role in the interpretive 
process.” (Gumperz, 2001: 218) 
Ainda que os métodos empregados por Gumperz refiram-se primeiramente à 

análise de conversações como situações concretas nas quais as variações no uso 
da linguagem se manifestam, podemos olhar para fontes documentais como a 
cristalização concreta de enunciados de diferentes interlocutores e analisá-los à luz 
das questões que Gumperz propõe: “(1) how and by what signaling devices 
language functions to evoke the contextual presuppositions that affect interpretation, 
and (2) what presuppositions are at work in particular talk exchanges.” (2001: 219) 

Em seus estudos, preocupou-se em observar as variações no uso da 
linguagem em diferentes grupos e dentro mesmo destes grupos: 

“Before we can judge a speaker’s social intent, we must know something about the 
norms defining the appropriateness of linguistically acceptable alternates for particular types of speakers; these norms vary among subgroups and among social 
settings. Wherever the relationships between language choice and rules of social appropriateness can be formalized, they allow us to group relevant linguistic forms into distinct dialects, styles, and occupational or other special parlances. The 
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sociolinguistic study of speech communities deals with the linguistic similarities and differences among these speech varieties.” (Gumperz,  [1965] 2009).  
Os modos de usar a linguagem são, para Gumperz, índices dos padrões 

sociais de interação. Uma mesma pessoa pode mudar de parlance (linguajar ou 
modo de fala) de acordo com a situação social em que está. Linguagens formais 
como as institucionais ou burocráticas, dizeres religiosos ou uma discussão técnica, 
diferem de uma reunião de amigos, bem como esta diferencia-se de um diálogo 
doméstico de família. Cada um é um estilo que atende a diferentes necessidades 
comunicativas e tem diferentes requisitos técnicos – algumas parlances exigem 
conhecimentos específicos e têm restrições mais rígidas de uso, como a científica.  

Os dois autores enfatizam a esfera comunicativa concreta em detrimento da 
linguagem como veículo de mensagens pré-existentes, admitem a existência de 
costumes ou normas que influenciam a escolha de repertórios e os significados e 
utilizam unidades de análise maiores que palavras ou frases.  

Outra é a discussão sobre como a linguagem interfere na realidade. Para 
John Austin (1962), o ato de dizer é também o ato de fazer algo. Quando 
declaramos no batismo “Seu nome é Edson”, estamos realizando o ato de nomeá-lo. 
No entanto, a qualidade performativa de um dado enunciado não se restringe a este 
tipo de situação, pois depende mais dos efeitos que ele pode causar do que de um 
formato a priori. Afirmações descritivas são performativas na medida em que são 
também o ato de declarar aquela afirmação, o que envolve relação entre 
interlocutores, seus referentes e possibilidades de ação.  

O aspecto performativo da linguagem teve um desenvolvimento específico na 
teoria ator-rede, que propõe uma espécie de “semiótica material” composta não 
apenas por linguagens, mas pelos suportes nas quais se inscrevem, cujos 
resultados seriam múltiplas realidades políticas (Mol, 1999). A teoria ator-rede não 
tem como objeto de análise a linguagem e sim a associação entre coisas não 
previamente definidas. Essas associações, por sua vez, compõem redes de 
actantes, investidos de poder e capacidade de ação pelas associações com outros 
actantes. Os actantes, ao contrário dos interlocutores dos lingüistas, que são sempre 
seres humanos, podem não sê-lo. A linguagem não é apenas social, ela é material e 
pode, muitas vezes, descolar-se de seus emissores para ter vida própria. As 
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associações e relações tornam os enunciados duráveis e os fazem viajar por meio 
de redes, passarem por testes e serem mobilizados por outros públicos, o que faz 
possível que uma mesma categoria nomeie ações no Brasil, no México e na Áustria, 
por exemplo. Dessa maneira, as narrativas e materialidades  desempenham um 
papel bastante importante nessas abordagens.  

A tradução é a palavra que expressa, no corpo teórico da teoria ator-rede, as 
transformações dos actantes3, enquanto inicialmente amorfos, em entidades 
discretas e nominalmente referidas pelos outros atores, ou a transformação desses 
estados para outros, numa espécie de adaptação que adota novas formas e 
conteúdos e redistribui competências.  

“By translation we understand all the negotiations, intrigues, calculations, acts of persuation and violence, thanks to which an actor or force takes, or causes to be conferred on itself, authority to speak or act on behalf of another actor or force. (…) 
Whenever an actor speaks of ‘us’ s/he is translating other actors into a single will, of wich s/he becomes spirit ans spokesman. S/he begins to act for several, no longer for 
one alone. S/he becomes stronger. S/he grows.” (Callon e Latour, 1981: 279) 
É por meio de tipos específicos de traduções que actantes podem se 

transformar, estabelecer representantes legítimos e se deixar representar, se 
inscrever em diferentes suportes e tornarem-se mais centrais, duráveis e estáveis4. 
A tradução refere-se tanto ao processo de transformação linguística, no qual uma 
coisa traduz-se em outra coisa, quanto ao seu significado geométrico, de translação, 
no qual ele se move de um lugar para o outro (Latour, 1987: 117). As 
transformações das coisas, no tempo e no espaço, e seu respectivo agrupamento 
em categorias, linguagens, e formas de ação, envolvem sempre intermediações 
ativas que podem ser estudadas.  

                                                           
3 O pressuposto de simetria também não separa a priori o que é sujeito e o que é objeto, eles exercem influência 
mútua no seu processo de associação.  
4 Para ser durável e estável, um actante deve passar por muitos testes de força, que são análogos aos testes 
pragmáticos, ou seja, testes de uso cotidiano.  
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Figura 1: Linguagem de ação da política cultural. Elaboração pópria.  

Para finalidade da pesquisa, entenderei que uma expressão simples se torna 
uma expressão central por meio de traduções que a deslocam para uma posição 
central (Ver na Figura 1 o deslocamento entre Política cultural (1) e Política cultural 
(2)). Como categorias centrais, agregam repertório próprio, cuja articulação em 
enunciados adequados para cada tipo de situação forma a linguagem de ação 
(círculo maior da Figura 1). Uma expressão central é uma categoria que rotula e 
organiza, em uso, os repertórios de enunciados e ações possíveis a ela associados. 
Uma categoria pode ser central em uma linguagem e fazer parte do repertório de 
expressões associadas a outras; a fronteira entre elas é fluida, repertórios são 
compartilhados e sobrepostos, podendo ter usos distintos em diferentes redes de 
articulação. A linguagem de ação da política cultural pode ser entendida como a 
articulação entre os usos concretos da expressão política cultural, sua posição 
central como categoria organizadora e os repertórios associados a ela.  

1.2.3. PÚBLICOS E AÇÃO PÚBLICA 
Como as linguagens de ação pública afetam seus públicos? Quais são estes 

públicos? Se considerarmos que as linguagens são performativas e relacionais, 
podemos sugerir que elas formam seus públicos e que os públicos são um tipo 
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especial de actante. Não haveria uma única esfera pública, à qual as coisas 
pertencem ou não. As coisas, quando se formam e se transformam, o fazem através 
da própria constituição de seus públicos. A publicidade passa a ser uma qualidade 
transitória para a qual se deve trabalhar e os espaços públicos a serem construídos. 
As realidades políticas, portanto, são efeitos da geografia dos públicos em constante 
formação e articulação. 

Essa proposta se ancora, em parte, nas teorias já discutidas sobre as 
relações entre linguagem, ação e historicidade. Mas é necessário mostrar as 
discussões que enfrentaram especificamente a questão dos públicos.  A principal 
influência para este debate é o filósofo John Dewey, considerado junto a Charles 
Sanders Peirce e William James um dos principais pensadores do pragmatismo 
norte-americano. O caráter situado e ativo das experiências humanas, o universo 
das práticas, constituem o cerne da preocupação pragmática.  

Ideias pertencem a seres humanos que têm corpos, e não há separação entre 
o ser que pensa e o ser que age. Portanto, ideias formam a base para organizar 
futuras observações e experiências, a razão passa a ter função construtiva de 
realidades e o pragmatismo se preocupa justamente com as conseqüências do 
pensamento na situação concreta (Dewey, [1927]1998).  Número, espaço, tempo e 
outras categorias só surgem e passam a ter valor quando são cumulativamente 
estendidas e reforçadas na aplicação em instâncias concretas de experiência 
(Dewey, [1925] 1998: 10).  A experiência é um conceito central para Dewey: ela 
deixa de designar algo específico e limitado para se tornar o ato simultâneo de 
infligir e ser infligido pelo mundo, de fazer e sofrer na interação de um ser vivo com 
seu ambiente físico e social; como decorrência de um ambiente mas ainda assim 
tentando controlá-lo e projetar para o futuro e, por fim, como constante inferência 
(Dewey, [1917] 1998: 48).  

Além disso, a experiência, por ser situada e concreta, faz-se por meio de 
associações e interações com o mundo: 

“The experience of a living being struggling to hold its own and make its way in an 
environment, physical and social, partly facilitating and partly obstruting its actions, is of necessity a matter of ties and connections, of bearings and uses. The very point of 
experience, so to say, is that it doesn´t occur in a vacuum; its agent-patient instead of being 
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insulated and disconnected is bound up with the movement of things by most intimate bonds.” (Dewey, [1917] 1998:50). 
Desta posição acerca da concretude da experiência advém sua proposição 

sobre os públicos, que são determinados pela natureza da experiência que entretêm 
com outros agregados de seres humanos. Em primeiro lugar, Dewey distingue o 
público do social, ou melhor, a distinção entre o público e o privado e entre o 
individual e o coletivo. Qualquer transação entre duas ou mais pessoas pode ser 
considerada social. Mas apenas as ações cujas consequências afetam outros além 
daqueles que a fizeram podem tornar-se públicas.  O público consiste em todos 
aqueles afetados pelas consequências indiretas das transações em tal medida que 
se faz necessário que sejam sistematicamente cuidadas ou reguladas (Dewey, 
[1927] 1998:285).  

O público não é nem uma coletividade anônima e sem face5, nem uma única 
face dotada de intenções que assinaria autoria dos atos públicos. Ele consiste em 
algumas pessoas concretas que se movem de seu caráter privado para o público 
quando mobilizadas e partilham uma experiência. Este caráter público não é 
inerente ou fixo, e sim dado pela situação pública; e não acontece individualmente e 
sim por associações. Os seres, para Dewey, agem em conjunto e são dependentes 
das atividades dos outros. A percepção de implicações futuras das ações coletivas 
leva os seres humanos a se preocuparem em regulá-las. Há associações privadas, 
como uma amizade, mas “the characteristic of the public as a state  springs from the 
fact that all modes of associated behavior may have extensive and enduring 
consequences which involve others beyond those directly engaged in them.” (Dewey, 
[1927] 1998: 289).  

Os resultados das transações, quando extrapolam aqueles originalmente 
envolvidos com ela, são percebidos e geram reações, na forma de propostas, planos 
e meios para assegurar as consequências desejadas e prevenir as indesejadas. 
Geram interesses comuns e conflitos, criam interesses em torno da regulação dos 
atos e seu controle. Aqueles afetados e interessados forma um grupo distinto o 
suficiente para receber um nome, “O Público”. Os resultados das associações 
provocam a existência dos públicos. Eles não são pré-existentes às transações, são 
                                                           
5 Em crítica ao phatom public de Lippmann. 
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parte da organização das associações humanas: “The bond of a public to its 
conditions of origin is an inevitable outcome of the situatedness of publics. Publics 
arise from, and in response to, issues that are qualified by the context in which they 
are experienced.“ (DiSalvo, 2009:50). O Estado, nessa lógica, seria uma forma de 
organização dos públicos por meio de funcionários investidos de funções e poderes 
especiais que agiriam em nome dos interesses daqueles públicos. Os públicos são 
independentes do Estado e se organizam em torno das questões que eles mesmo 
qualificam como relevantes.  

O debate Dewey-Lippman, como ficou conhecida a discussão na qual Dewey 
propõe sua constituição relacional de públicos, mostra que ambos desafiavam 
noções estanques e divididas entre experts – políticos – povo e da relação destas 
categorias pré-concebidas de atores com algo que seria a política pública.  

“Lippmann makes a similar suggestion, when he argues that publics are concerned with problems that cannot be adequately handled within existing frameworks of knowledge production and policymaking. Indeed, both pragmatists argue in favour of 
an experimental approach to public involvement in politics, in which new forms and procedures must be developed to address public affairs, and both justify this 
experimentalism by referring to problems that institutions can’t contain.” (Marres, 2005: 789) 
Alguns autores desenvolveram as idéias de Dewey em abordagens 

contemporâneas sobre públicos e seu engajamento com as arenas políticas a partir 
dos anos 1980.  Um primeiro conjunto de ideias pode ser atribuído ao que ficou 
conhecido como nova sociologia pragmática francesa e o segundo aos autores 
ligados à teoria ator-rede.   

Louis Queré analisa várias formas de público – tanto o público participante 
das arenas políticas quanto os públicos apreciadores das obras de arte -  para 
explorar o partilhamento da experiência de Dewey de uma maneira diferente: para 
ele, os públicos não têm uma forma pré-existente à ação, o público não é formado 
pela coletividade de sujeitos. Os públicos são formados precisamente pela ação, 
determinados pelo “verbo”. É a ação que se realiza coletivamente, agregadamente, 
como modalidade de ação. Ainda que raramente estejam reunidos fisicamente no 
mesmo espaço, são unidos por uma semântica adverbial da ação (Queré, 2003: 
127). Os públicos se constituem pela parte que desempenham, ativamente, num 
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sistema de ações associadas, por isso Queré prefere qualificar a situação como “em 
público” do que nominar “o público”. 

“Si c´est l´action qui est collective, et pás le sujet, on peut en inférer que ce qui définit un public c´est um mode d´association dans l´experience d´une situation, donc une 
maniére déterminée d´agir et de endurer ensemble. Il n´a pás d´autre source que cette action et cette passion communes, et ce sont ells qui sont au principe du monde d´association qu´il represente.” (Queré, 2003: 129)  
Para Daniel Cefai, o ponto de vista pragmático acompanha as experiências e 

as perspectivas dos atores, partindo da ideia de que a dinâmica de mobilização 
coletiva é um processo de co-definição e de co-domínio de situações problemáticas.  
O desafio passa a ser descrever a transformação de experiências e coletivos em 
institucionalidades e materialidades que os regulam e dão-lhes suporte, vendo-os 
emergir nas atividades em processo de serem realizadas. A questão se inverte do 
público e seus problemas para o problema e seus públicos (Cefai, 2009: 248). 

Uma questão importante destacada por Cefai é que o público em ação pode 
enfrentar mundos de validade distintos: as categorias do privado, do público, do 
pessoal e do político raramente são transportadas sem modificações. Nesse sentido, 
podemos fazer um paralelo com o conceito de tradução da teoria ator-rede: quando 
há, ao mesmo tempo, movimentação no espaço e na adequação de uso, move-se o 
modo de agir. Os públicos estão, também, sujeitos a traduções no sentido da teoria 
ator-rede.  

“L’action collective s’organise donc en organisant ses environnements, et produit simultanément les critères d’expérience qui vont permettre à ses acteurs de s’y orienter, de comprendre ce qu’ils y font et ce que les circonstances font d’eux. » 
(...)Une action collective, c’est une architecture mouvante de contextes de sens, plus ou moins proches ou lointains, privés ou publics, personnels ou typiques, qui 
articulent différentes grandeurs d’échelle spatiale et temporelle et qui sont perçus par les acteurs comme accessibles à leurs interactions ou contraignants comme des «systèmes » ou des «destins ». (Cefai, 2009: 257) 
Os públicos, assim como as pessoas que agem conformando-os, por vezes 

se cristalizam em categorias que lhes organizam e lhes dão contornos mais 
precisos. Nesse aspecto, a discussão de Ian Hacking sobre nominalismo ajuda a 
fazer uma ponte entre os públicos e suas linguagens:  
“The claim of dynamic nominalism is not that there was a kind of person who came increasingly to be recognized by bureaucrats or by students of human nature but rather that 
a kind of person came into being at the same time as the kind itself was being invented. In 
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some cases, that is, our classifications and our classes conspire to emerge hand in hand, each egging the other on.” (Hacking, 2002: 165).  
Seguindo esta proposição, quando cada nova forma de descrição surge, 

novas possibilidades de ação surgem também, portanto diferentes públicos surgem 
simultaneamente às maneiras de nomeá-los. O papel dos assuntos (issues) nos 
processos políticos tem sido reconhecida mais como um processo discursivo que 
informa a definição de problemas públicos. A contribuição dos pragmáticos e da 
teoria ator-rede para este tema é tornar a questão um agente que também intervém 
nos coletivos heterogêneos que lhe deram origem. Os públicos passam a se formar 
por meio de questões ou temas: 

“It’s clear that each object – each issue – generates a different pattern of emotions 
and disruptions, of disagreements and agreements. There might be no continuity, no coherence in our opinions, but there is a hidden continuity and a hidden coherence in 
what we are attached to. Each object gathers around itself a different assembly of relevant parties. Each object triggers new occasions to passionately differ and dispute. Each object may also offer new ways of achieving closure without having to 
agree on much else. In other words, objects – taken as so many issues – bind all of us in ways that map out a public space profoundly different from what is usually 
recognized under the label of “the political”.” (Latour, 2005a: 5) 
Pensar das questões para os públicos significa repensar como esses públicos 

se organizam, como se associam, em que lugares, de que forma e usando que 
materiais. Para Latour, poderíamos chamar essas formas de organização concreta 
de públicos de parlamentos:  

“in the object-oriented conception, “parliament” is a technical term for “making things public” among many other forms of producing voices and connections among people. 
By this comparative visit, we seek to learn how parliaments – with a small “p” – could be enlarged or connected or modified or redrawn.”(Latour, 2005a: 24) 
As linguagens de ação não se limitam à esfera discursiva, elas estão 

associadas a práticas materiais e à formação de realidades. Não se restringem, 
portanto, a afetar outros discursos. O olhar pragmático rompe com o 
construcionismo ao se mover da disputa de significados para a disputa de 
realidades: “That reality does not precede the mundane practices in which we 
interact with it, but is rather shaped within those practices. So the term politics works 
to underline this active mode, this process of shaping, and the fact that irs character 
is both open and contested” (Mol, 1999: 75). 
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O caráter performativo dos fenômenos leva o pesquisador e analisar não as 
causas, mas as consequências da ação. Uma linguagem de ação pública passa a 
ser o resultado da associação entre os elementos envolvidos em sua consecução, 
de suas disputas, conflitos e controvérsias. Ela é, portanto, indeterminada a priori e 
possível de ser definida a partir de múltiplos pontos de partida e recortes. É 
necessário ir em busca da produção de questões em condições de “indeterminação 
procedimental” (Marres, 2005) para que seja definida em ação, ou seja, que seja 
trabalhada a partir dos usos e sentidos que seus atores lhe conferem para trabalhar 
com ela. 

O foco, então, passa a ser a maneira que o próprio praticante teoriza sobre 
aquele fenômeno: todos os atores sociais colocam em ação alguma teorização, 
visão de mundo, pressuposto ou valor por meio de seus enunciados. Em 
consonância com a idéia de Genard e Cantelli (2008) de que o público-alvo de 
determinados programas sociais é composto pelas pessoas que detém mais 
expertise sobre aquele assunto, o princípio de agnosticismo do pesquisador é 
justamente considerar diferentes enunciados como igualmente válidos, sem julgar se 
concorda ou não. Nessa perspectiva, os públicos são competentes para definir os 
espaços em que atuam; são os públicos que definem seus parlamentos.  Longe de 
constituírem um domínio separado da sociedade, as técnicas são chamadas de 
sociotécnicas pois a disputa entre quem é competente para realizar algo não é dada 
a priori e se estabelece em ação (Callon, 1986; Akrich, 1992)6.  A tarefa do 
pesquisador passa a ser a de investigar a dinâmica de problematização e de 
publicização da situação e restituir a maneira que os atores organiza seu campo de 
experiência (Cefai e Terzi, 2012).  
  Também cabe aos envolvidos na causa, assunto ou questão definir a si 
mesmos e aos outros envolvidos, de modo que eles mesmos delimitam o recorte dos 
públicos envolvidos.  Segundo Callon, 

“the definition of groups, their identities and their wishes are all constantly negotiated during the process of translations. Therefore, these are not pregiven data, but take 

                                                           
6 A noção de competência usada pela ANT e também pela nova sociologia moral francesa, representada 
principalmente por Laurent Thevenot e Luc Boltanski (cf. economies of Worth) e relacionada à ação pública pelo 
GRAC/Belgica são formas ampliadas – cada uma à sua maneira - da idéia de competência pragmática da 
linguística (ver Nachi, 2006:43). 
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the form of a hypothesis (a problematisation) that is introduced by certain actors and is subsequently weakened, confirmed or transformed.” (Callon, 1986: 25).  
 Para a pesquisa em administração pública, desenvolver esse referencial 
teórico facilita o entendimento das ações dos públicos para os públicos, a 
organização de seus próprios parlamentos, com seus centros e periferias, mediados 
por instrumentos mais ou menos duráveis de regulamentação, com diferentes 
institucionalidades. Os modos de agir e seus públicos, governamentais, estatais ou 
não-estatais, se estruturam e são negociados nos centros de gravidade de suas 
questões, e essas corporificadas em linguagens de ação. Todo público é 
simetricamente ativo, experiente e capaz em sua associação e negociação com os 
outros públicos. Portanto, a divisão de papéis entre atores e actantes dos assuntos 
públicos não é dada a priori, os públicos não pré-existem às ações e cabe ao 
pesquisador perguntar como eles se distribuem, negociam e organizam.  
 
 
 
1.3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 
1.3.1. DOCUMENTOS 

A transformação de linguagens de ação é sutil e lenta. Por isso seu estudo 
exige um olhar com amplitude temporal e espacial, em busca de contrastes e 
mudanças mais perceptíveis. Disso advém uma característica importante desta 
pesquisa. Ela envolve, em grande medida, a historicidade das linguagens e dos 
modos de agir. É comum, em áreas como a de administração pública, que questões 
atuais sejam introduzidas ou explicadas com “contextos históricos” acessórios. Nesta 
pesquisa, a trajetória da linguagem é o eixo central. E as fontes documentais, que 
também poderiam ser contextuais em outras situações, passam a ter papel 
fundamental. Mas as fontes documentais não são meros suportes de informação 
sobre o passado: elas são materialidades concretas que mediam as redes de 
enunciados. Seguindo Latour (2005) e Riles (2006), as realidades são efeitos e não 
estão dissociadas de suas representações, todos os vestígios materiais são também 
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actantes e informantes dos significados que transportaram, dos conceitos que 
mobilizaram e não meras representações do passado.  

Para adaptar as perguntas a esse tipo especial de actante, foi necessário 
levar em consideração algumas características especiais: os documentos de 
trabalho são dispositivos nos quais as técnicas e táticas de ação pública são 
inscritas. Dentre os muitos aparatos que são mobilizados na coordenação dos 
regimes de ação que produzem o Estado, o documento tem propriedades 
particulares que garantem uma posição de destaque no universo dos dispositivos 
estatais. A primeira é sua materialidade, sua existência como objeto materializado 
no espaço. Os documentos são as materialidades nas quais são inscritas, por 
excelência, as linguagens desenvolvidas no interior de governos e organizações 
burocráticas como a UNESCO.  Cada um destes documentos inscreve linguagens 
locais e formas próprias de conhecimento.  

Os documentos agem moldando relações: os formulários, relatórios e demais 
procedimentos envolvem os atos de escrever, referenciar e conferir autenticidade 
regulam o acesso dos indivíduos a determinados serviços públicos e direitos. Além 
dessa operação mais imediata dos documentos, podemos ver em sua construção e 
performance outros atributos particulares. Neles são escritas as leis depois de 
tramitadas em outros documentos, corporificados neles tramitam os planos e 
projetos que depois serão apensados em pastas chamadas de processos – o pai de 
todos os documentos – junto com relatórios que justificam despesas e alocação de 
recursos. Os documentos conferem ao indivíduo uma existência oficial única e 
exclusiva sob cujo número são registradas suas permissões, posses e infrações, 
rogando-lhe direitos e deveres; o documento reconhece e é reconhecido como 
instituidor dos sujeitos e objetos de governo.  Os documentos desempenham, além 
do papel de controle, regulamentação e instituição do Estado, a dupla função de 
construir a nação em ato e conferir aos indivíduos uma identidade (Peirano, 2002). 
As associações estabelecidas por ele envolvem também processos de classificação, 
indexação e referência a outros documentos. Annelise Riles observa que as práticas 
de documentação são distintivas da vida moderna: são artefatos do conhecimento 
moderno e como tal dotados de materialidade cujas propriedades extrapolam e 
moldam seus conteúdos textuais e gráficos (Riles, 2006; Hodder, 1994):   
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“[Documents] can be understood only as what they are – a form of artifact produced under some material conditions (not everyone can write, or write in a certain way, or 
have access to relevant technologies of reproduction) embedded within social and ideological systems”(Hodder, 1994: 394) 
A maior parte da literatura sobre a atuação social dos documentos concentra-

se sobre aqueles que nitidamente ligam a existência dos sujeitos à do Estado, como 
os de identidade e identificação – RG, CPF, título de eleitor, passaporte (Peirano, 
2002) - ou àqueles que elegem certa parcela da população a algum serviço ou 
benefício (Riles, 2006). Este tipo de documento apresenta conexões mais evidentes 
entre ambas as construções de nação e sujeito. Entendo, contudo, que os 
documentos gerados pela ação pública cultural, para ela e sobre ela, imprescindíveis 
para articulação de seu funcionamento coletivo, são também importantes 
mediadores desses processos de construção de modos de agir públicos. Estes 
documentos referenciam outros documentos e mediam a atuação dos públicos, 
viabilizam seu próprio funcionamento através da organização administrativa dos 
problemas e da legibilidade que lhes é conferida (Scott, 1998).  

Em relação às materialidades, os objetos e sua disposição no espaço, de 
acordo com a teoria ator-rede7 e os estudos de cultura material, são um aspecto 
crucial no entendimento dos processos do fazer público. A materialidade é a 
existência física de um objeto que inscreve e transporta associações situadamente 
e, como tal, uma sociotecnologia que co-constrói as práticas. Mais que isso, “a 
expressão cultura material refere-se a todo segmento do universo físico socialmente 
apropriado”, ou seja, é um agente interativo da ação e cognição cujo significado 
reside na combinação dos seus irredutíveis atributos materiais com a performance 
no tempo e no espaço (Meneses, 1998: 100).  

Deste modo, os traços materiais podem fornecer pistas para relações e conflitos 
normalmente não perceptíveis ou expressos nos discursos, permitindo a articulação 
de interpretações diferentes e inter-dialógicas (Hodder, 1998). As materialidades 
pressupõem formas específicas de produção, ação e uso. Não são, deste modo, 
subprodutos passivos da sociedade e sim artefatos ativos que produzem e 
reproduzem modos de agir e efeitos sociais. São necessários em construtos sociais 
de identidade e autoridade e, consequentemente, parte não destacável dos arranjos 
                                                           
7 Refiro-me aqui principalmente ao tratamento dado aos objetos por Bruno Latour (1987, 2005, 2005a), à visão 
de arquitetura de Latour e Yaneva (2008) e aos immutale mobiles de John Law e Vicky Singleton (2005). 
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do fazer público: não temos como analisar palavras sem vozes, vozes sem corpos, 
corpos sem roupas, pessoas sem assento, não assentados sem escritórios, 
escritórios sem prédio e prédios sem rua (Latour, 2005a).  

É justamente por reunir esses atributos que a produção documental da 
UNESCO, cuja lógica de operação envolve práticas documentais complexas e em 
quantidade, pode informar certos aspectos da trajetória da política cultural e servir 
como base para a pesquisa. O documento público é capaz de revelar associações 
complexas de significados e superposição dinâmica de noções de público e de 
cultura, e das maneiras que se associam produzindo binômios como a política 
cultural. A capacidade organizacional de se auto-inscrever em documentos é, hoje, 
um dos pré-requisitos para se inscrever em editais, para ser elegível a 
financiamentos ou para participar em programas com chancelas públicas de cultura.  

1.3.2. STUDY THROUGH 
Quando somos nós mesmos os imersos nos grupos sociais nos quais uma 

linguagem de ação é central, a tendência é utilizá-la para descrever nossos atos; a 
escolha da linguagem, quando se faz por hábito, é algo quase automático ou 
imperceptível. Em lugares nos quais a política cultural é uma experessão de uso 
cotidiano, está implícito em qualquer conversa que os objetos e ações mobilizados 
por essa linguagem existem e são, em alguma medida, desejáveis.  

Um dos principais desafios do estudo de contextos que nos são próximos é 
estabelecer estratégias de estranhamento e alteridade em relação aos objetos 
pesquisados. A antropologia, quando começou a lidar com povos menos estranhos a 
seus pesquisadores, foi obrigada a reinventar seus métodos e se apropriar do 
ferramental e da metodologia de estranhamento para entender seus semelhantes de 
um modo diferente: trabalhando a alteridadade “de dentro para fora” na articulação 
dos conhecimentos e redes que se articulam nos mundos dos quais o próprio 
pesquisador faz parte (Riles, 2000). A pesquisa em administração pública pode se 
beneficiar da inspiração nessas estratégias para reposicionar suas perguntas de 
pesquisa.  Isso significa questionar o que faz serem reconhecidas como legítimas as 
categorias explicativas a que estamos acostumados e como são experimentadas e 
interpretadas localmente (Wedel et Al, 2005: 34).   
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Os antropólogos dedicados ao estudo de políticas públicas já estabelecem 
diálogo há pelo menos duas décadas8 e, embora divirjam sobrem alguns aspectos 
teóricos, apresentam proposta de pesquisa complementar. Em livro recente cuja 
introdução resume as contribuições dessas variadas vertentes, Shore, Wright e Però 
definem políticas públicas como: 

“Policies belong to – and are embedded within – particular  social and cultural worlds 
or ´domains of meaning´. But they create as well as reflect those worlds. From our perspective, policies are not simply external, generalized or constraining forces, nor they are confined to texts. Rather, they are productive, performative and continually 
contested. A policy finds expression through sequences of events; it creates new social and semantic spaces, new sets of relations, new political subjects and new 
webs of meaning.” (2011:1)  
A conformação das linguagens de ação pública envolve o vínculo das 

pessoas, coisas e demais elementos em seu contexto geográfico, material e local. A 
proposta destas abordagens é justamente observar os acordos tácitos, as práticas 
documentais, o ordenamento de determinados processos ou simplesmente a 
maneira de organizar uma mesa de trabalho, os componentes visuais de um 
relatório ou a disposição espacial de um guichê de atendimento e considerá-los 
materialidades. Os saberes e técnicas mobilizados na ação pública podem tanto 
envolver expertises restritas a campos extremamente especializados quanto serem 
métodos ou operações resultantes de táticas cotidianas de resolver problemas 
mundanos.  Tanto no campo especializado como no leigo, é a partir de seu caráter 
prático, de seu uso e seu dinamismo, que podem vir a se especializar, 
institucionalizar, estabilizar e transformar em verdadeiros aparatos de governo.   

A exemplo da estatística, cuja história é intimamente ligada às maneiras de 
enxergar quem ou o que deve ser governado (Desrosières, 2003) é possível 
entender que há diversas formas de consolidação de saberes, instrumentos - 
dispositivos, na acepção de Foucault - para regulamentar as esferas da vida e do 
próprio governo. Faz parte do projeto da antropologia das políticas públicas procurar 
e entender a formação destas tecnologias, seja por meio do resgate longitudinal de 

                                                           
8 A partir de trabalhos que procuraram entender as transformações políticas nas décadas de 1980 e 90, segundo 
Wright e Reinhold.  
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trajetórias – genealogia - ou da análise e interpretação de elementos e ações 
relativos à solidificação destas técnicas9.   

Dentre a variedade possível de técnicas, instrumentos e expertises das ações 
públicas, os estudos realizados destacam o papel preponderante das linguagens, 
códigos, classificações, bem como da capacidade destes em atribuir significados, 
conformar sujeitos e objetos de governo, formar consensos e dissensos, coesões e 
erosões, construindo categorias para governar. A criação de categorias, como a 
própria política cultural, é uma atividade constante e necessária nas ações públicas.  
Além de regularem a interação do Estado com a sociedade, estas categorias, 
linguagens e representações, por meio de sua legitimidade técnica, ancorada em 
metodologias e pressupostos de objetividade, possibilita o “agir à distância” das 
políticas públicas. Quanto mais os conceitos, pressupostos, formas de notação, 
cálculo e linguagem forem tidos como objetivos pelos participantes dos processos e 
tramitações necessárias para a realização de uma política, direta ou indiretamente, 
maior será seu alcance (Scott, 1998; Rose and Miller, 1992; Latour, 1987).   

Assim, a política pública e a política cultural, por extensão, passam a ser 
domínios de cognição, cálculo, experimentação e avaliação, articulados 
simultaneamente por atividades de expertise e por táticas locais (Rose and Miller, 
1992; De Certeau,1984). Ao mesmo tempo, ela passa a ser apreensível e 
compreensível somente mediante suas práticas. Esse aspecto caracteriza em 
grande medida as abordagens mencionadas e traz consigo alguns desafios de 
ordem metodológica, sendo o primeiro deles a própria delimitação do campo de 
experiência, ou do “parlamento” a ser estudado. Se a ação pública ligada à cultura é 
indeterminada e concebida abertamente, seu campo deve ser igualmente aberto e 
formado pela cadeia de fluxos e relações que seus grupos e conceitos estabelecem 
em diferentes lugares: deve-se seguir a ação e suas disputas de significado.  

Chris Shore e Susan Wright sugerem enfrentar esse desafio usando a 
metodologia do “study through”, que consiste em traçar os caminhos pelos quais o 
                                                           
9 Em relação às ações públicas culturais, alguns autores focalizaram processos de formação, seja por meio de 
uma arqueologia disciplinar influenciada por Foucaut, empreendida por Tony Bennett em relação aos museus 
(1995); seja como formação de campos como concebe Bourdieu, nos estudos de Vincent Dubois (1999; 2008) e 
Pascale Laborier (1996; 2000; 2001) preocupados em compreender a construção da categoria de política cultural 
na França e na Alemanha, respectivamente.    
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poder cria redes e relações entre atores, instituições e discursos através do tempo 
de do espaço (1997:14), seguindo não pessoas ou coisas, mas sim a própria ação 
pública através de múltiplos lugares, tomando diferentes eventos como starbursts10 
ou desencadeadores de outras histórias, evitando qualquer tipo de linearidade (seja 
hierárquica ou do ciclo de políticas públicas) e adotando reflexividade histórica ao 
analisar as disputas sobre as palavras-chave e significados (Wright e Reinhold, 
2011). O princípio é seguir uma discussão ou conflito 

 “as it ranges back and forth and back again between protagonists, and up and down 
and up again between a range of local and national sites. The aim is to follow a flow of events and their contingent effects, and specially to notice struggles over language, in order to analyze how the meaning of keywords are contested and change, how 
new semantic clusters form and how a new governing discourse emerges, is made authoritative and becomes institutionalized. What is studied is a process of political 
transformation through space and time.” (Wright and Reinhold, 2011: 101)  
Para os autores, não poderia ser adotada nem uma perspectiva de baixo para 

cima nem de cima para baixo, incorrendo no risco de assumir uma linearidade que 
não condiz com a multiplicidade de processos envolvidos, com a possibilidade de 
definições concorrentes simultaneamente contestadas de diferentes posições e com 
a maneira como um assunto é “framed and reframed over time”.    

1.3.3. SEGUIR CONTROVÉRSIAS 
O foco na transformação e nos conflitos que levam à transformação vai de 

encontro a outra proposta metodológica inspirada na teoria ator-rede: seguir 
controvérsias11. A cartografia de controvérsias é o exercício de criar dispositivos 
para observar e descrever o debate social em torno de assuntos tornados 
controversos, ou seja, desestabilizados. As controvérsias são definidas como as 
situações nas quais os atores discordam  

“(or better, agree on their disagreement). The notion of disagreement is to be taken in the widest sense: controversies begin when actors discover that they cannot ignore 
each other and controversies end when actors manage to work out a solid compromise to live together. Anything between these two extremes can be called a controversy. “ (Venturini, 2010: 261).  

                                                           
10 Na tradução literal, é o “efeito estrela”, quando vemos algo brilhando e irradiando em múltiplas direções. 
11 .  Derivada do conjunto mais amplo de estratégias de pesquisa empregados pelos diferentes autores que 
desenvolveram e aplicaram variações da teoria ator-rede, esse conjunto de técnicas foi adaptada para uso 
didático, sem muitas considerações teóricas, para experimentar sua aplicação por estudantes de 8 diferentes 
universidades. O professor Tommaso Venturini procurou compilar num artigo um pouco desta experiência, e 
tomo emprestado dele algumas explicações.  
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Venturini recomenda que inicialmente abra-se mão de qualquer filosofia ou 
teoria para que sejam utilizadas todas as ferramentas de observação que estejam à 
mão. O método apregoa também que nenhum ponto de vista é imparcial e quanto 
maior o número de perspectivas, melhor. Por fim, defende que os participantes do 
fenômeno observado são tão ou mais competentes que o pesquisador para 
descrevê-lo. Os pontos favoráveis desta abordagem seriam: (1) As controvérsias 
envolvem todo tipo de atores, não apenas humanos. Partir da noção de actante 
possibilita que a política cultural seja seguida como um objeto que consiste na 
expressão e seu uso, nas idéias e sentidos que ela carrega, e nas práticas que ela 
engendra. (2) As controvérsias apresentam o social em sua forma mais dinâmica: 
“Not only new and surprising alliances emerge among the most diverse entities, but 
social unities that seemed indissoluble suddenly break into a plurality of conflicting 
pieces.” (Venturini, 2010: 261). Qualquer ator pode se decompor numa rede e, 
inversamente, se tornar um ator legítimo. (3) Controvérsias são resistentes a 
reduções, já que normalmente são situações nas quais velhas simplificações são 
rejeitadas e novas simplificações estão por serem aceitas ou impostas.  

Para seguir livremente a política cultural, a ação cultural, os públicos da 
cultura, os ativistas da cultura, a cultura que age sobre os públicos, os públicos que 
agem sobre ela e tantos mais pontos de partida possíveis, utilizei a  noção de 
actante, emprestada da semiologia12, que permite (1) que não sejam pré-definidos 
para serem receptáculo de conteúdos e valores de acordo com sua dinâmica de 
associação uns com os outros, em sua performance, (2) que sejam homens, 
mulheres, grupos, públicos, funcionários, conceitos, objetos, categorias ou qual seja 
a forma que resultar de sua negociação (Latour, 2005) .  

Ao longo da pesquisa, termos compostos como “política cultural” são 
entendidos como actantes que agem associada e performativamente em fóruns 
híbridos e ganham e perdem força na medida em que são usados e disputados 
pelos atores interessados ou afetados por eles, e assim geram múltiplas realidades. 
Ao pesquisador não cabe defini-los de antemão, e sim abrir o espaço para que os 
próprios atores os definam. 

                                                           
12 Particuarmente de Algirdas Greimas. 
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Como o objetivo da pesquisa é investigar as trajetórias de uso das 
linguagens, a primeira coisa a fazer foi dar um passo atrás e definir um campo de 
experiência grande o suficiente para contemplar todo esse repertório, e flexível o 
bastante para dar conta das mutações e entrelaçamentos entre atores, ações e 
categorias. Por este motivo, o campo de experiência de ação pública e cultura é 
tratado como um fórum híbrido a ser explorado, um lugar onde controvérsias 
sociotécnicas se desenrolam, onde os actantes disputam espaço e trazem versões e 
explicações para aquilo que está em disputa. Sua “distribution is not known in 
advance but is revealed as the controversy develops, and it is precisely for this 
reason that the latter is an apparatus of exploration that makes possible the 
discovery of what and who make up society.”(Callon, Lascoumes e Barthe, 2009). 
Novos actantes podem aparecer e mostrar que o que se considerava público, não é 
mais, esse novo actante convocará outros aliados para criar um novo público. Os 
actantes, quando em controvérsia, acabam estabelecendo relações com outros 
problemas e outros contextos e adotando, no sentido de Dewey, seu caráter público.  

Quando em controvérsia, as expressões centrais são submetidas a testes e 
deixam de ser auto-evidentes. Assim, passam a necessitar de explicações e porta-
vozes para falar sobre elas, de modo que fica mais fácil para o pesquisador 
encontrar rastros do desenrolar dessas ações. O Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro foi criado em 1948 e, na esteira de outros museus criados no mesmo 
período, tomou a forma de uma associação privada idealizada e patrocinada por 
figuras proeminentes das elites urbanas, normalmente ligadas aos meios de 
comunicação. Estes museus – me refiro aqui também ao MAM-SP e MASP, em São 
Paulo – funcionavam como clubes nos quais seus associados eram os contribuintes 
e beneficiados. Iniciativas como essa se originaram justamente na aproximação 
entre artistas e mecenas nas décadas anteriores, o que parecia ter resultado num 
modelo que, embora elitista, cumpria seu papel. As desconfianças relativas a essa 
estrutura somente apareceram quando, em 1978, o MAM-RJ sofreu um incêndio de 
largas proporções e teve quase todo o seu acervo destruído. Além da indignação 
expressa nas reportagens que noticiam o ocorrido na época, são organizados 
prontamente novos fóruns para debater o problema, que não se tratava mais de um 
acidente, e sim do reflexo da possível incapacidade das organizações privadas em 
gerir seus acervos. Os artistas se julgam apartados da política do museu e 
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reivindicam espaço; críticos de arte clamam pela formulação de uma política cultural 
abrangente; sugere-se que a culpa é dos cargos amadorísticos de direção do museu 
e até diz-se que até a UNESCO irá ajudar13. Ou seja, o incêndio desestabiliza a 
ordem das coisas e faz com que as controvérsias se tornem mais visíveis e 
apreensíveis.  

 Para permitir que esta trajetória – junto a outras no campo de ação pública e 
cultura – sejam traçadas, a qualificação da ação deve ser atribuída pelos próprios 
atores na operação da linguagem. Uma ação será tanto mais cultural ou mais 
pública de acordo com quem a está definindo e no ato de uso, como sugere Tony 
Bennett: 

“To analyse the work of making culture entails attending to all those processes of accumulation, classification and ordering to which varied practices are subject and through which their ‘culturalness’ is conferred on them. (…) It is equally clear that the 
‘culturalness’ that is produced in this way is not the same as culture in some general semiotic sense (culture as meaning-making practices) but rather involves the 
production of specific relations between the objects and practices that are thus brought together and, as a consequence, the organization of distinctive meta-semiotic properties arising from their  inscription in specific, institutionally produced zones of 
cultural action.” (2007: 34) 
A desconstrução de categorias foi levada ao extremo na proposta da 

antropologia simétrica de Bruno Latour.  Com o intuito de desnaturalizar os fatos 
científicos e sua separação do mundo construído pelo homem, os estudos da teoria 
ator-rede desenvolveram formas de considerar simetricamente os mundos das 
ciências e dos homens. Segundo este tipo de abordagem, as categorias que 
organizam o mundo que vivemos são o resultado de um longo processo de 
associação entre entidades heterogêneas, e seria o papel do pesquisador seguir 
essas associações até que seus elementos contraditórios sejam visíveis.  A proposta 
é um programa de pesquisa que, ao invés de partir de categorias pré-estabelecidas 
como símbolos, natureza ou, cultura , começe pela   

“distribution and allocation of categories, labels and entities, in a specific setting, and 
obtains as a provisional and local achievement resulting categories, some of which may resemble natures, matters, ecologies and societies of old, or may not look at all like any of the labels we use to order our world.” (Latour, 1993:4).  

                                                           
13 Fonte: artigos publicados na Folha de São Paulo entre julho e agosto de 1978. 
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Seguir as associações que constroem essas categorias pode significar o 
trabalho de campo em um local específico - como fez Bruno Latour no Conselho de 
Estado francês – mas pode significar também perseguir controvérsias em diferentes 
locais e tempo. Para isso, estabelece-se um ou mais pontos de partida e deixa-se 
que, no processo de traduções, eles levem o pesquisador a outros contextos e 
atores:  

“the definition of groups, their identities and their wishes are all constantly negotiated during the process of translations. Therefore, these are not pregiven data, but take the form of an hypothesis (a problematisation) that is introduced by certain actors and 
is subsequently weakened, confirmed or transformed.”(Callon, 1986: 25).  
A proposta da pesquisa é olhar para os processos de formação e 

transformação das linguagens de ação pública relacionada à cultura em formação, 
no processo de se tornarem linguagens de ação válidas e amplamente utilizadas. A 
política cultural passa a ser algo muito mais específico: uma expressão em processo 
de se tornar uma categoria central organizadora de uma linguagem de ação dentre 
outras possíveis com as quais convive e interage. Sua trajetória não pode ser então 
vista como uma linha evolutiva, e sim como um processo sujeito a flutuações de 
sentido, de centralidade e de irradiações e associações cuja incompletude é 
intrínseca.  

 
 
 

1.4. RELATO DA PESQUISA NA PRÁTICA 
Para desenvolver a questão de pesquisa, foi necessário antes de tudo, 

expandir o domínio de possibilidades. Parti de uma pergunta ampla: como é possível 
estudar a política cultural como categoria histórica e como agente agregador de 
públicos e mediador de ações? Como estudar categorias e linguagens cujas origems 
se deram em múltiplos lugares ao invés de um só? Como produzir uma narrativa que 
descreva alguns desses lugares ou percursos de forma que sejam significativos para 
o todo, sabendo que esse todo não existe? 
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 O primeiro momento foi o de recorrer a todo tipo de informação disponível: 
repositórios de notícias, buscas no google, arquivos de jornais, títulos de livros, de 
periódicos, listas de publicações; tudo que pudesse indicar como a categoria política 
cultural era usada nos mais diferentes contextos. Na vida cotidiana, passei a me 
atentar a toda vez que alguém usava o termo. Esse movimento expansivo e 
aparentemente sem direção me ajudou a localizar pontos possíveis de partida. O 
material levantado indicou que uma época de muita discussão foi em algum ponto 
vago entre a criação do Ministério de Assuntos Culturais na França (1959) e a 
criação do nosso Ministério da Cultura aqui no Brasil (1985), sem que houvesse, 
necessariamente, ligação direta entre uma coisa e outra.  

Além disso, a UNESCO aparecia em diferentes contextos: estudos 
acadêmicos, títulos de livros e referências técnicas. Sua produção maior relativa a 
políticas culturais coincidia justamente com esse período tentativo inicial. Uma 
possibilidade de trabalho se abria: seria a UNESCO um bom ponto de partida? As 
discussões durante a qualificação do projeto de pesquisa, que contaram com a 
participação de Lia Calabre e Mario Aquino Alves, contribuíram para assumir esse 
risco: a questão de pesquisa permaneceria ampla, mas o foco principal, o ponto de 
partida para achar outros, seria a UNESCO. Mais precisamente, seria o trabalho da 
UNESCO na formação de um campo de experiência centrado na linguagem das 
políticas culturais no período de 1966 a 1982.  

Num primeiro projeto, esse foco se subdividiria em dois: um olhar para o 
papel da UNESCO em relação às políticas públicas no mundo e outro 
especificamente no Brasil, procurando entender o impacto – ou não – deste trabalho 
aqui e as condições específicas de emergência e circulação das políticas culturais 
no Brasil. Desde o início de 2014 eu iniciei o mapeamento dos arquivos que 
conteriam, aqui no Brasil, repositórios documentais relativos à relação entre Brasil e 
UNESCO no tema. A documentação está dispersa e há pouca informação ao público 
sobre sua distribuição, mas essa investigação ajudou a começar a entender a 
complexidade da inserção da UNESCO nos países-membros, que se dá de diversas 
formas e resulta num legado material diversamente distribuído. Os documentos 
relativos à correspondência entre a delegação brasileira em Paris e o Ministério das 
Relações Exteriores (MRE) estão no arquivo do Itamaraty, em Brasília, onde coletei 
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cerca de 200 imagens de documentos. Mas em sua maioria eram apenas 
telegramas com avisos breves sobre assuntos que tramitavam, de fato, junto à 
Comissão Nacional – cuja documentação não estava lá. 

O Brasil teve uma das primeiras comissões nacionais instaladas, com o nome 
de Instituto Brasileiro de Ciência e Cultura (IBECC), criado por lei na estrutura do 
MRE em 1946. As atividades do IBECC eram realizadas no antigo Palácio do 
Itamaraty, no Rio de Janeiro, e foram descontinuadas em algum momento da última 
década sem que seu fechamento fosse oficializado – ninguém no Palácio sabia para 
onde tinham ido as pessoas e seus documentos. Em 2015, seus ramais ainda 
existiam e o zelador do prédio era o único a recordar a pequena equipe que teria 
permanecido até alguns anos antes. A única fonte facilmente acessível sobre o 
trabalho do IBECC são edições do Correio do IBECC, informativo trimestral 
publicado a partir de 1958 no qual era publicado o relatório de atividades e demais 
notícias sobre o órgão, cuja coleção completa está disponível para consulta na 
Universidade Federal Fluminense e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo14. 
Em julho de 2015 obtive informações junto à nova Comissão Nacional, que está em 
processo de estruturação em Brasília, que os documentos relativos ao IBECC não 
estão arquivados e estão divididos entre Rio de Janeiro e Brasília, sob cuidados de 
funcionários e poderiam ser consultados mediante agendamento futuro.  

Dadas as dificuldades enfrentadas no acesso aos repositórios arquivísticos 
nacionais, empreendi o mesmo esforço no arquivo central da UNESCO, em Paris. A 
UNESCO possui base digital com parcela significativa de seus documentos, 
chamada UNESDOC, cujo repositório dá conta de quase todas as suas publicações 
e relatórios oficiais, bem como documentos de produção regular referentes às 
principais decisões da organização.  O acesso fácil a diferentes tipos de documentos 
permitiu compreender melhor as formas de trabalho da organização e filtrar as 
ocasiões, reuniões e documentos físicos que eu iria procurar posteriormente no 
arquivo central na sede da organização. No UNESDOC estão disponíveis os 
documentos relativos às conferências gerais, as monografias nacionais sobre as 

                                                           
14 Há outras bibliotecas com trechos incompletos da coleção, algumas nas quais a coleção consta no catálogo 
não foram encontradas pelos bibliotecários, então essas são as únicas nas quais há confirmação de existência e 
acesso à coleção. 



 

42  

políticas culturais dos países, bem como os relatórios e agendas de todas as 
reuniões relativas a políticas culturais do período 1966-1982.  

Da base UNESDOC compilei e analisei 248 documentos, contabilizando 29.000 
páginas, divididos em  

 Relatórios das conferências gerais 1946 – 1964, incluindo ato de constituição 
 Documentos das conferências gerais 1964 – 1982 
 Orçamentos bienais 
 Organogramas 
 Documentos publicados relativos aos eventos: Mesa Redonda de Mônaco 

(1967); Conferência sobre os aspectos administrativos, financeiros e 
institucionais das políticas culturais (1970); Conferências regionais de 
políticas culturais (1972 – 1978); Conferência mundial de políticas culturais 
(1982) 

 Monografias nacionais sobre políticas culturais 
 Demais publicações da UNESCO sobre desenvolvimento cultural, estatísticas 

culturais, direitos culturais, legislação cultural 
Nas conversas com a equipe do arquivo central da UNESCO, eu buscava 

documentos preparatórios relativos aos eventos e às monografias e, também, sobre 
a missão enviada ao Brasil em 1968 para estudo das políticas culturais no Brasil. 
Diferentemente dos países que produziram seus próprios estudos nacionais, como 
explicado nos capítulos 3 e 4, o Brasil não teve sucesso nas negociações para sua 
publicação. Mas teve um relatório feito por especialistas estrangeiros, antes do ciclo 
de publicações. Para entender a disponibilidade e organização destes documentos 
contei com a valiosa ajuda de dois funcionários da UNESCO. Adele Torrance ajudou 
à distância explicando como achar informações nos documentos, quais códigos 
referiam a outros documentos, quais sintetizavam, quais eram regulares, e me 
mandou uma lista das caixas nas quais eu talvez encontrasse o que queria. 

Já na UNESCO, em julho de 2014, o arquivo de cultura não fica no edifício 
principal, o imponente edifício próximo à torre Eiffel. Fica no porão do prédio do 
fundo do anexo da Rua Miollis, n. 1, onde Sang Phang ajudou a achar inclusive 
processos que pareciam ter desaparecido. Selecionei e fotografei documentos de 
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aproximadamente 47 processos depois de consultar cerca de 35 caixas de material, 
o que resultou em 2.460 páginas de documentação organizada em pdfs nos quais 
mantive a mesma ordem dos processos originais. A maior parte do material 
encontrado nesses processos foram correspondências, internas e externas, e 
versões anteriores de documentos que seriam publicados em suas versões finais.  

O exame desses documentos trouxe mais referências de nomes, assuntos e 
pessoas, que consequentemente levaram a sucessivas pesquisas posteriores no 
UNESDOC e outras bases para complementação e persecução dos filamentos que 
saíram do meu ponto de partida. A rede de referências dos documentos orientou a 
composição de um arquivo digital com fotografias e documentos em pdf, de modo 
que sua organização passasse a refletir tanto sua organização original em arquivo 
físico quanto o agrupamento das referências em documentos associados. Dessa 
maneira, o desenho e a estrutura do meu arquivo digital acabaram se tornando 
também fontes para entender a formação das associações internas aos 
documentos.  

Uma vez coletados os documentos, foram longos os meses de leitura e 
fichamento dos documentos, na busca por traços, associações, regularidades, ciclos 
ou outras pistas a seguir para construir uma trajetória. Arquivos de anotações, 
seleções, comparações, índices detalhados de trechos da documentação, listas de 
participantes, tipologias e informações correlatas se multiplicaram no meu disco 
rígido.  

As possibilidades de lidar com o material eram muitas, o que levou a 
encruzilhadas nas quais foi necessário tomar decisões e abrir mão de alguns 
caminhos.  Em muitos momentos questões importantes foram deixadas de lado, por 
desviarem do foco inicial. A primeira delas é a própria definição de cultura. Em 
muitas discussões sobre política cultural a impossibilidade de consenso sobre a 
noção de cultura parece ser um ponto comum. Por mais que esse debate tenha 
reflexos diretos no que se conceberá como política cultural, só foi abordado na 
medida em que mobilizado nas discussões e documentos escolhidos para análise, 
ou seja, sem entrar na complicada e densa história do conceito de cultura. Foram 
priorizadas as histórias ligadas à política cultural como binômio. 



 

44  

Outra decisão foi o tratamento dado ao Brasil na pesquisa. A repercussão do 
trabalho da UNESCO no Brasil foi determinante na definição do ponto de partida 
para a pesquisa. Algumas pesquisas indicam (Calabre, 2009; Botelho, 2001) que as 
ações da UNESCO tiveram influência significativa na formação e circulação da 
linguagem da política cultural no Brasil. No entanto, a ordem das coisas, no percurso 
de investigação, acabou sendo diferente. A resposta dos arquivos brasileiros às 
minhas solicitações – talvez insuficientemente precisas – foi lenta e pouco profícua, 
ao passo que o diálogo estabelecido com a equipe do arquivo central da UNESCO 
foi rapidamente me colocando em contato com material diretamente ligado à minha 
questão de pesquisa.   

Só bem recentemente, em fins de 2015, obtive pistas para melhor direcionar 
as buscas por documentos e pessoas envolvidas no tranalho da UNESCO 
relacionada ao tema de políticas culturais no Brasil. Devido à colaboração com o 
“The Global History of UNESCO Project”15, que tem o Brasil como um de seus 
estudos de caso, tive o apoio da coordenação do projeto para descobrir onde estão 
algumas séries documentais e, a partir do material levantado para eles, ter uma lista 
provável de nomes cujos arquivos pessoais (ou testemunhos, se estiverem vivos) 
podem guardar chaves importantes para o entendimento do caso brasileiro16. Este 
desenvolvimento é um desdobramento natural desta pesquisa para o futuro.  

Um pouco da relação com o Brasil é objeto de reflexão no último capítulo, 
assim como usos da política cultural em outros países. Os pontos de vista e 
engajamentos de diferentes atores sobre e no trabalho da UNESCO em políticas 
culturais são explorados apenas na medida em que se posicionam em relação às 
provocações da UNESCO e de suas redes. Os fóruns exógenos e, por vezes, 
distantes, à UNESCO serão explorados brevemente na retomada da discussão 
teórica, com o objetivo de situar a discussão sobre a performatividade da linguagem 
da política cultural nos dias de hoje.  

                                                           
15 Universidade de Aalborg, coordenado por Poul Duedahl.  
16 O arquivo pessoal de Carlos Chagas Filho, delegado da Unesco e membro do Conselho Federal de Cultura, 
sob guarda da Fundação Oswaldo Cruz (RJ); coleção documental da Comissão Nacional do Folclore, criada no 
IBECC em 1947, sob a guarda da Biblioteca Amadeu Amaral, do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, 
vinculado ao IPHAN;  documentos e depoimento oral do diplomata Temístocles Cavalcanti,  foi presidente do 
IBECC e autor do estudo não publicado sobre política cultural no Brasil, sob guarda do CPDOC-FGV; além do 
arquivo de Aloísio Magalhães, também vinculado ao IPHAN e outros arquivos do MinC.  
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O período estudado é marcado por tensões da Guerra Fria, especialmente 
relevantes nos fóruns internacionais. Mas, da mesma forma que a questão da 
cultura, o relato aborda a Guerra Fria somente quando é mobilizada nas narrativas 
de política cultural. O relato da pesquisa não é uma macro história geopolítica, 
tampouco uma história somente da UNESCO. Há uma série de outras histórias e 
contextos que cruzam a trajetória escolhida, mas o trabalho se atém aos contextos 
mobilizados. Ele próprio forma sua rede de “totalidades parciais”, com todas as suas 
incompletudes e temporalidades, para a indicar quais histórias paralelas devem ser 
trazidas para esta.  
1.5. ORGANIZAÇÃO DA TESE 

A tese está organizada em seis capítulos. Após esta introdução, apresento o 
trabalho da UNESCO. Por trabalho da UNESCO entendo os processos pelos quais a 
organização produz seus objetivos, a maneira pelas quais age. Reúno referências 
de outros estudos – alguns eles etnográficos -, testemunhos, relatos e 
documentação para tornar mais compreensível para o leitor o que a UNESCO faz. O 
terceiro capítulo é dedicado a um panorama cronológico da atuação da UNESCO 
em temas ligados à cultura e ação cultural. Adoto como marco inicial a criação da 
UNESCO e mostro como um projeto que começou focalizando a assistência 
artística, em 1966, transformou-se numa iniciativa de incentivo explícito ao 
desenvolvimento de políticas culturais nos países membros ao longo dos anos 70 e 
início dos anos 80. O quarto capítulo mostra, por meio da análise detida de certos 
tipos documentais, como os enunciados e documentos agem. A partir de excertos 
imagéticos e textuais, analiso a construção e a performatividade das agendas de 
conferência, as agendas anotadas de conferência, os relatórios finais, os relatos de 
discussão, as monografias e questionários. O capítulo cinco, que poderia ser uma 
continuação do capítulo dois, aprofunda a questão do trabalho da UNESCO focando 
especificamente o trabalho da UNESCO em políticas culturais e suas redes. Aborda, 
portanto, a representatividade de suas publicações, as reações provocadas por seu 
trabalho e as redes de pessoas se envolveram com ele.  Por fim, o sexto e último 
capítulo tira o olhar da UNESCO para discutir o que o trabalho da UNESCO em 
políticas culturais significou diante de outras linguagens de ação pública cultural e 
elas interagem, dando pistas para a continuidade da pesquisa.  
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2.  
O TRABALHO DA UNESCO 
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2.1. A ORGANIZAÇÃO E SEUS MÉTODOS 
A UNESCO é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas 

(ONU) criada oficialmente em 1946 com o objetivo de promover solidariedade 
intelectual e moral como meios para entendimento múto e paz após o fim da 
Segunda Guerra Mundial. A história institucional da UNESCO, seja em seus textos, 
vídeos ou demais materaias que a organização produz, a coloca como solução para 
uma época de “irracionalidade”, “ignorância”, “destruição” e “injustiça”.  Sua 
constituição, assinada em 1945 e ratificada em 1946, parte do princípio “That since 
wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace 
must be constructed” e propõe que a UNESCO deverá   

“contribute to peace and security by promoting collaboration among the nations through 
education, science and culture in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the 
peoples of the world, without distinction of race, sex, language or religion, by the Charter of the United Nations.”17 
O primeiro feito lembrado em sua narrativa histórica institucional é seu 

envolvimento na promulgação da Declaração Universal de Direitos Humanos pela 
ONU, em 1948. Em 1947 a UNESCO criou um comitê incluindo “leading intellectuals, 
philosophers and political scientists” e enviou questionário a personalidades como 
Mohandas Gandhi e Aldous Huxley, perguntando por sua opinião a respeito do 
tema. O resultado daquela enquete contribuiu para os sucessivos rascunhos 
redigidos no âmbito da ONU. Depois da promulgação, a UNESCO reforçou a 
importância da declaração utilizando-a como diretriz para seu programa de ação 
pelos próximos anos. Esse movimento é bastante ilustrativo do modus operandi da 
nova organização: embora seja essencialmente intergovernamental, tem sua 
legitimidade baseada em no envolvimento de pessoas com notoriedade política e 
intelectual em seus projetos, e operacionalizando programas com objetivos bastante 
amplos e ambiciosos. A narrativa institucional da UNESCO coloca-a como sucessora 
direta das missões de duas organizações precedentes: o Instituto Internacional de 
Cooperação Intelectual, criado em 1925, com sede também em Paris. Completando 
70 anos em 2015, a UNESCO tem hoje 9 países como membros associados e 195 
como membros plenos, mantém relações com 381 ONGs. 
                                                           
17 Constituição da UNESCO. Disponível em http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html . Consultado em 12/01/2015. 
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O que faz a UNESCO? As primeiras referências sobre a UNESCO que 
costumam vir à mente quem trabalha com ou tem interesse por assuntos culturais 
são as recomendações e declarações que historicamente se tornaram marcos nas 
áreas de patrimônio cultural e museus, e mais recentemente a declaração sobre a 
diversidade cultural (UNESCO, 2001). Mas raramente as pessoas sabem como ela 
produz essas declarações. Quando eu conto às pessoas que meu assunto de 
estudo é a UNESCO, é comum ouvir a pergunta “mas para que servem estes 
documentos?”; “de onde eles vieram” ou “O que a UNESCO acha de tal assunto?”. 
Ou ainda, “Porque estudar a UNESCO? Ela ainda existe? Ela serve pra alguma 
coisa?”. Exige bastante imaginação para pessoas na segunda década do Século 
XXI, realizar quanto trabalho era necessário para construir redes internacionais em 
tempos analógicos.  O edifício modernista que abriga a sede da UNESCO em Paris 
provocaria, para Christopher Pearson, o mesmo tipo de estranhamento nos dias de 
hoje em um visitante hipotético: 

“Such a visitor would in fact have encountered the embodiment of a set of ideals, both political and aesthetic, which might have appeared and somewhat faded. It must be said that the high aims and forst principles of the United nations and his agencies, like 
the modern architecture that houses them, now present themselves as period pieces rather than contemporary expressions, reminders of a post war reconstructive 
idealism that never quite recovered its impetus. Half a century on, it is increasingly difficult to sense the fierce optimism that shaped these austere symbols of a new age of technical progress and internal co-operation.” (Pearson, 2010:3) 

Como a linguagem arquitetônica do edifício que a abriga, a UNESCO ergueu-se 
pela constituição de linguagens textuais, estéticas, documentais e, também, de ação 
pública. Assim como o edifício-sede, muitas de suas obras materiais - publicações, 
documentos, recomendações - permanecem vivas como referências para outras e 
novas formas de agir. Entretanto, estes edifícios erigidos são apenas o aspecto mais 
visível e divulgado de suas ações; são a cristalização resultante de cadeias 
complexas de trabalho formal e informal, do desenvolvimento de redes de 
conhecimento, coordenação política, pela produção de um sem número de estudos, 
pesquisas, levantamentos, publicações, manuais, dentre outros, concebidos, 
redigidos ou ratificados por agrupamentos permanentes e temporários como 
comissões, comitês, grupos de trabalho que se reúnem em encontros com diferentes 
graus de autonomia, decisão, proposição e encaminhamentos. Como os métodos 
pelos quais a UNESCO se constitui como agente no campo de experiência da 
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cultura são muitos, privilegiei na pesquisa aqueles específicos à trajetória de sua 
ação relacionada às ações públicas de cultura e, em específico, à política cultural. 

  Cada tipo de instrumento requer um nível diferente de apoio, compromisso ou 
adesão dos Estados Membros. As convenções, recomendações e declarações são o 
produto formal de uma longa cadeia de processos que envolve diferentes e 
complexas instâncias de decisão e execução, e constituem apenas uma parte do 
trabalho da UNESCO. A organização tem uma variedade de métodos para executar 
seus projetos: publicações, seminários, missões de peritos, parceria com institutos 
internacionais ou regionais, estudos de campo, pesquisas, contratos com 
"especialistas" ou comissões nacionais, resumos estatísticos, estudos comparativos, 
reuniões acadêmicas – só pra citar os mais comuns.  Para um estudo preliminar 
tornar-se uma convenção ou uma recomendação, deve ser submetido a, comentado, 
e ocasionalmente, aceito, detalhado e re-elaborado por, respectivamente, o 
Conselho Executivo, a Conferência Geral, o Diretor-Geral, os Estados Membros, o 
diretor geral novamente, se necessário, os Estados Membros mais uma vez, uma 
comissão de peritos governamentais se for o caso e, finalmente, submetido à 
Conferência Geral, que decide por sua aprovação18. 

Na conferência de Ministros da Educação Aliados na qual a constituição da 
UNESCO foi proposta, a expectativa era que desempenhasse as seguintes funções:    
                                                           
18 Constituição da UNESCO.  

Figura 2: Hall da sede da UNESCO, 1950. Fonte: UNESDOC. 
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“(1) Facilitate consultation among leaders in the educational and cultural life of all Peace-loving countries. 
(2) Assist the free flow of ideas and information among the peoples of the world through schools, universities and othe educational and research institutions, libraries, publications and the press, the radio and the motion picture, international conferences and the 
exchange of students, teachers and all other representatives of educational and cultural life, with special attention to the exchange of information on major educational and 
cultural developments, including advances in scientific knowledge. (3) Foster the growth, within each country and in its relations with other countries, of educational and cultural programmes which give support to international peace and 
security. (4) Develop and make available educational and cultural plans and materials for such 
consideration and use as each country may deem appropriate. (5) Conduct and encourage research and studies on educational and cultural problems related to the maintenance of peace and the advancement of human welfare. 
(6) Assist countries that need and request help in developing educational and cultural activities.”(UNESCO, 1945)  
Para consecução destes objetivos, uma complexa estrutura organizacional foi 

montada, prevendo instâncias decisórias com participação representativa de 
governos nacionais e execução dos programas compartilhada entre secretariado, 
organizações não governamentais, comissões nacionais, escritórios regionais e 
nacionais e indivíduos ou grupos independentes. Segundo alguns autores (Martens, 
1999) no período de criação entraram em discussão visões díspares sobre os pesos 
respectivos do caráter governamental e não-governamental da nova organização. 
Decidiu-se por uma organização intergovernamental vinculada ao sistema da ONU 
que poderia utilizar-se de vínculos estreitos com ONGs para atingir seus objetivos.  

Além disso, na conferência de fundação, em Londres, previa-se também a 
possibilidade de criação de ONGs, o que foi feito em seguida.  Para colocar na 
prática seus objetivos, a UNESCO teve que inventar um modo de trabalhar 
coordenadamente as diferentes instâncias criadas, o que faz com que novos 
balanceamentos entre as diferentes instâncias de coordenação e governo da 
organização fossem se adaptando e modificando de acordo com o tempo.  

Mostrar o trabalho menos visível da UNESCO, para além dos instrumentos 
normativos mais conhecidos, tem por objetivo caracterizar melhor a complexidade da 
produção de categorias no interior de uma organização como a UNESCO. Seu modo 
de trabalho está estreitamente vinculado a práticas documentais constantes e 
pormenorizada que une os atores envolvidos com diferentes interesses, bagagens e 
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lógicas de ação numa lógica comum. As práticas documentais constituem, portanto, 
o cerne do que a UNESCO faz e cristalizam, em sua materialidade, as 
incongruências de um processo ativo de interação entre visões conflitantes. O que 
reforça o papel dos documentos não como suporte neutro de mensagens, mas como 
mediador ativo a transformar os conteúdos que transporta.  

2.1.1. CONFERÊNCIA GERAL 
A UNESCO tem na Conferência Geral, da qual participam representantes 

governamentais de seus países-membros, sua instância decisória mais importante. 
Dotada de muitas regras explícitas e implícitas, a Conferência Geral é um ambiente 
cheio de ritos próprios, visíveis na formalidade do comportamento das delegações, 
na disposição das pessoas e eventos, nos procedimentos adotados para cada fala, e 
em outras características presentes nos relatos de participantes. Ela reúne 
delegações de membros e não-membros, considera pedidos de adesão e abriga 
pronunciamentos sobre destinos da humanidade.   

A Conferência Geral acontece a cada dois anos e sua duração varia de quinze 
dias a um mês de reuniões e plenárias. Nela os Estados Membros e as 
organizações vinculadas expõem suas necessidades e reforçam seus laços com a 
organização por meio de longos pronunciamentos, se posicionam acerca das 
propostas alheias e aprovam (ou não) diretrizes, planos e políticas internas. Além 
disso, elegem os membros do Conselho Executivo e, a cada 4 anos, o Diretor-geral, 
que está no comando do corpo de funcionários internacionais conhecido como o 
secretariado, É também, nos corredores, um “desfile de pessoas importantes e não 
tão importantes”, entre os quais alguns ficam “much happier with the opportunities 
for corridor diplomacy than with the openness of the main debating chambers; they 
are true to the instincts of national diplomats. For the organization as a whole, both 
types of diplomacy are important and should work in reasonably effective 
conjunction.”(Hoggart, 1978:100-101). 
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A agenda da 14ª Conferência Geral, de 1966, dispõe a organização dos 
trabalhos como segue (Figura 4, p. 52). O título é disposto em quatro idiomas: 
inglês, francês, espanhol e russo. No cotidiano da sede organização, os idiomas de 
trabalho da UNESCO são o francês e o inglês. Segundo Richard Hoggart, ainda que 
os documentos oficiais tenham mais idiomas, as línguas de trabalho são essas duas 
e, sendo a sede em Paris, principalmente o francês (Hoggart, 1978).  O título do 
documento “Revised provisional agenda of the fourteenth session of the general 
conference” mostra que esta não é nem a primeira nem a última agenda para a 14ª 
conferência geral. Antes dela, vários rascunhos são feitos e depois dela uma agenda 
é aprovada e definitiva. Todos os eventos da UNESCO, com e sem caráter 
decisório, têm a agenda definida a muitas mãos antes de ser finalmente ratificada e 
proposta aos participantes.  

Figura 3: Primeira Conferência Geral, 1946. Fonte: Enciclopedia Brittanica online. 
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Figura 4: UNESCO. Revised provisional agenda of the fourteenth session of the General Conference. 14C/1, 1966. 
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“14C” é o código para a 14ª Conferência Geral. Todos os documentos 
referentes a ela serão codificados pelo modelo 14C/Número”, sendo a agenda o 
14C/1.  Pela programação da agenda é possível observar a sequência de etapas 
envolvidas na Conferência Geral e a referência de cada etapa, na parte direita de 
cada coluna da agenda, a regras estabelecidas em outros documentos – nesse 
caso, principalmente a constituição da UNESCO.  

A sequência envolve a organização da própria sessão, o relatório do diretor 
geral sobre o biênio anterior, questões extraordinárias como o 20º aniversário em 
1966, a apresentação e aprovação do “Programme and Budget”, que resultará na 
produção do 14C/5, um dos documentos mais importantes da organização, em duas 
versões:para ser aprovado na Conferência Geral, “Draft Programme and Budget for 
1967-1968”, e depois de aprovado, “Approved Programme and Budget for 1967-
1968”, baseados na referência do “13C/Res. 12”.  

Os primeiros números seqüenciais da série “14C/x” são documentos 
compulsoriamente produzidos em todas as Conferências Gerais, pois orientam todo 
o funcionamento da organização no biênio subseqüente. Além do 14C/1 e 14C/5, 
para o seqüencial 14C foram produzidos 99 documentos, dentre eles os recorrentes:  

 14C/2: “Organization of the work of the 14th session”, no qual há sinopses dos 
documentos de trabalho a serem entregues na conferência e temas a serem 
tratados.  

 14C/3: “Report by the Director-General on the activities of the Organization”  
 14C/4: “Evaluation of UNESCO's activities (1964-1965) and future prospects” 

 
A UNESCO surge – como outras organizações internacionais – com um perfil 

altamente burocrático: um de seus mecanismos mais importantes de 
institucionalização e de produção de conhecimento é a meticulosa produção de 
documentos, com suas séries, números e referências. Cabe a cada instância, em 
cada etapa do calendário anual, a produção de um tipo documental que faz 
referência aos outros, tecendo uma rede densa de versões, comentários, resumos, 
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resoluções provisórias, atas, todas seguindo detalhada indexação segundo os temas 
de atuação e as diferentes funções a que cada documento está ligado19.  

Segundo descrição de um antigo funcionário, mais do que verdadeiros debates, 
as Conferências Gerais abrigam sequências de extensos monólogos (AAFU, 2006: 
40).  As Conferências Gerais são registradas, por sua vez, em um conjunto de três 
densos volumes chamados de “Records of the General Conference”, as atas da 
Conferência Geral: 14C/Resolutions; 14C/Proceedings e 14C/Index. No prefácio de 
um deles:  

 
Figura 5: UNESCO. Records of the General Conference, 14th session. 14C/Proceedings, 1966. 

 
A complexa interligação de tipos de documento que dão forma à Conferência 

Geral, organizando-a, subsidiando-a, registrando-a e possibilitando seus efeitos 
mais práticos, não termina aí, mas já é possível perceber quanto cada documento 
individual é importante dentro dessa lógica de funcionamento e dependente de 
outros, segundo regras que são, por sua vez, criadas, modificadas e registradas em 
mais outros documentos.  
                                                           

19 Boa parte desta documentação está digitalizada e acessível por meio de buscas no sistema UNESDOC, 
no site da UNESCO. Os documentos principais das três instâncias, como o Relatório do Diretor Geral sobre as 
Atividades da Organização; as Resoluções da Conferência Geral e o orçamento e programa aprovados para 
cada ano, estão disponíveis para a maior parte dos anos desde a criação do órgão. Estão disponíveis também os 
documentos finais, estudos, declarações, recomendações e demais posicionamentos públicos do órgão.   
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Os “Proceedings” são as atas literais do que foi dito em cada Conferência Geral e 
são o relato mais próximo que temos destas conferências, pois contém transcrições 
de falas dos delegados, na ordem que aconteceram. Porém, a tarefa de descrevê-la, 
segundo um antigo funcionário da UNESCO, pode não ser tão literal. Na 
Conferência Geral de 1946, a admissão de representantes da Espanha foi polêmica 
e, ao fim e ao cabo, como acabaram sendo admitidos apenas como observadores, 
nem seu discurso nem a resposta foram incluídos nas atas. Seus nomes não foram 
retidos e eles não tiveram nenhuma “existência oficial” (AAFU, 2006: 35). 

Jacques Boisson, responsável por transcrições, comenta o desafio de sua tarefa: 
“Ma tâche était de prendre des notes lorsque des références étaient faites dans lês 
interventions des délégués au programme d’égalité d’accès à l’éducation, puis d’en résumer le contenu à l’intention de mes supérieurs hiérarchiques. Ce n’était pás simple. Les points de vue et les jugements étaient loin d’être concordants. L’on pouvait parfois 
percevoir, dans un même discours, des positions qui semblaient s’opposer, voire s’annuler. Je faisais de mon mieux, mais mon mieux ne suffisait pas toujours. 
J’apprenais, au jour le jour, à améliorer ma technique et à m’adapter à la nature de ma tâche, tout en découvrant l’ambiguïté du rôle du fonctionnaire international qui doit associer la diplomatie à toutes ses démarches même celles supposées de caractere 
technique.” (Boisson apud AAFU, 2006: 39) 

2.1.2. INSTÂNCIAS E REGRAS 
Assim como Conferência Geral, cada instância da UNESCO tem sua “rule of 

procedure”. Além dela, o Comitê Executivo, as diferentes reuniões e conferências, 
comitês específicos como o do Patrimônio Mundial e a elaboração de convenções e 
recomendações e seguem seus próprios procedimentos.  

O Conselho Executivo, hoje composto por 58 membros, tinha apenas 34 em 
1968, cada um com mandato de seis anos não renovável20. Os membros, até 1954, 
eram chamados em sua capacidade individual. A partir daquele ano, ganharam 
também o status de representantes de seus países, mas naquele momento o 
Conselho permaneceu composto por pessoas nominalmente designadas e não por 
países.  A situação foi se modificando gradualmente, na medida em que a UNESCO 
adotou medidas para corrigir o desequilíbrio de membros por critérios geográficos. A 
partir de 1991 muda o status dos membros de pessoas para Estados Membros.   O 
Conselho Executivo se reúne quatro vezes ao ano e, dentre outras, representa a 
                                                           
20 O mandato era de três anos até 1952 e quatro anos até 1968, renováveis, e foi reduzido a quatro não-
renováveis em 1972.  
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conferência geral, prepara sua agenda, examina o programa de trabalho da 
UNESCO e seu orçamento, que é submetido à Conferência Geral com suas 
recomendações. O Conselho também faz recomendações sobre convite a novos 
Estados Membros, a organizações não governamentais, convites para eventos 
organizados pela UNESCO e sobre os relatórios apresentados antes de serem 
enviados à conferência geral. Em suma, o Conselho Executivo emite pareceres 
sobre a maioria das questões de importância a serem submetidas a decião do fórum 
principal.   

As delegações permanentes são os representantes dos países-membros 
designados por seus governos para defenderem seus interesses na organização. 
Eles são enviados para um escritório na sede da UNESCO, em Paris.  

Para além daqueles formalmente ligados à organização, Richard Hoggart 
identifica um terceiro grupo de atores diretamente envolvidos nas atividades da 
UNESCO: Comissões Nacionais, ONGs internacionais e uma "enorme quantidade" 
de peritos e consultores. Segundo ele, constituem comunidades intelectuais sobre o 
qual se baseia na UNESCO para executar suas atividades com legitimidade técnica 
e intelectual (1978). 

As comissões nacionais são órgãos híbridos e permanentes constituídos dentro 
dos países-membros, com o objetivo de associar seus órgãos governamentais e 
não-governamentais em educação, ciência e comunicação com o trabalho da 
UNESCO21. O modelo de comissões nacionais foi inspirado no Instituto Internacional 
de Cooperação Intelectual (IICI), cujas comissões foram estabelecidas em 30 países 
e eram compostas de educadores, cientistas e representantes de ONGs.  Em sua 
constituição, a UNESCO recomendou a criação de comissões nacionais e o Brasil 
foi o primeiro a criá-la, dentro da estrutura do MRE, em 1946, com o nome Instituto 
Brasileiro para a Educação, Ciência e Cultura - IBECC. Sua dupla responsabilidade 
é constitutiva, e deve idealmente reportar-se tanto ao governo dos países quanto às 
organizações sociedade civil, como uma espécie de intermediário que daria voz não-
governamental dentro de uma rede intergovernamental.  Para Richard Hoggart, as 
comissões nacionais seriam representantes por excelência das comunidades 
intelectuais que dão forma à UNESCO. Esperava-se que coroassem a livre-                                                           
21 ver http://en.UNESCO.org/countries/national-commissions. Consultado em 01/10/2015.  
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expressão de cada Estado Membro e o compromisso da UNESCO com uma vida 
intelectual livre, sendo compostas por indivíduos independentes e altamente 
qualificados para aconselhar seus governos em matérias relativas à atuação da 
organização, além de serem responsáveis por implementar ações localmente. Na 
prática, cada comissão se desenvolveu de maneira bastante diferente, com variados 
graus de autonomia e influência, estruturadas em diferentes formas em articulação 
com seus governos e com a UNESCO (Duedahl, 2016). Algumas são 
departamentos de seu próprio serviço público, outros mais independentes mas sem 
orçamento suficiente ou poder (Hoggart, 1978: 83). 

Os escritórios regionais e nacionais, chamados de escritórios de campo (field 
offices) são órgãos descentralizados da UNESCO, cuja ideia e número cresceu a 
paertir dos anos 60 e 70. A principal diferença entre esses escritórios e as 
comissões nacionais é que eles se reportam diretamente ao diretor geral da 
UNESCO, enquanto as comissões nacionais respondem primordialmente aos 
governos nacionais, mas esses órgãos podem ter funções semelhantes ou comuns 
em alguns casos22.  

A UNESCO tem na relação com associações e conselhos internacionais outra 
grande rede correspondente ao ideal de livre cooperação intelectual. Desde seus 
primórdios, a colaboração com associações internacionais  foi um de seus princípios 
estruturadores. Julien Huxley, o primeiro diretor-geral, desempenhou papel 
importante tanto em subvenções para fortalecer tais organizações quanto no 
estímulo à criação de órgãos que viriam a integrar a organização como braços 
executivos indiretos (Hoggart, 1978). Essas organizações são em geral associações 
ou conselhos profissionais, com representatividade internacional e seções em 
diferentes países. O Conselho Internacional de Museus - ICOM , por exemplo, foi 
criado pela UNESCO em 1946 e ficou encarregado, além de sua missão 
institucional, de cuidar do centro de documentação da UNESCO. Hoje o ICOM é 
uma rede com 119 comissões nacionais e 30 comitês temáticos internacionais nos 
quais os museus e profissionais do museus estão representados. Assim como ele, 
outras associações ligadas à área de cultura se constituíram por decisão da 
                                                           
22 UNESCO. Guidelines for interface and cooperation between unesco field offices and national commissions for 
unesco. Disponível em  
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERC/pdf/Guidelines_for_interface_and_cooperation_betw
een_NatComs_01.pdf. Consultado em 01/10/2015.  
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UNESCO: a Associação Internacional de Artes Plásticas, a União Internacional dos 
Arquitetos e o Instituto Internacional do Teatro, criados em 1948; o Conselho 
Internacional de Música, em 1949; o Conselho Internacional de Filme, Televisão e 
Audiovisual, em 1958; o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, em 1964; 
entre outros.  

O estímulo, tanto na forma de subvenções quanto de abrigo institucional, resultou 
numa rede de associações e conselhos profissionais com os quais nutre relação 
próxima e, por vezes, contínua, tendo algumas se tornado extremamente 
dependentes da organização – principalmente as criadas por ela (Martens, 1999). 
Essas organizações representaram uma forma mais simples para executar as 
tarefas decididas por suas instâncias representativas e também de delegar funções 
que extrapolavam suas áreas de atuação, como foi o caso da World Wide Fund for 
Nature.  

As organizações estão organizadas em dois graus de relação com a UNESCO, 
as consultivas e as associadas.  As consultivas eram 297 em 2015 23, as associadas 
62 e a isso somam-se 22 fundações, perfazendo 381 organizações com relações 
formais com a UNESCO. As associadas são as mais próximas à organização, 
mantendo parceria contínua com ela. O grau de incentivo, financiamento e controle 
sobre as atividades das associações parceiras nem sempre foi o mesmo, mas 
sempre tiveram relevância tanto para a UNESCO quanto para a organização, tanto 
como idéia quanto como prática.  

Finalmente, há os funcionários, os servidores públicos internacionais conhecidos 
como o “Secretariado”.  Uma burocracia internacional sediada em Paris que 
centralizava, nos anos 60 e 70, volume grande de correspondências, telegramas e 
telefonemas internacionais diariamente. A sala do Telex, às 8 da manhã de Paris, 
acumulava toda a atividade que não tinha intervalo em nenhuma hora de nenhum 
dia “...the Telex machines chatter unnattended through the night. When the operators 
arrive each morning they are likely to find that the continuous rolls of messages have 
crept down the face of the machine and along the floor.” (Hoggart, 1987:18). Cada 
membro do secretariado deveria saber usar dois idiomas de trabalho, o inglês e o 
                                                           
23 Consulta realizada no banco de dados de organizações ligadas à UNESCO em 27/09/2015. http://ngo-db.unesco.org/ 
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francês; reuniões internas eram quase sempre bilíngües e cada um usava o idioma 
no qual fosse mais fluente. Porém, o “estilo executivo” da UNESCO nos anos 1960 
era, para Hoggart, inconfundivelmente francês. Ele atribui este traço ao fato de que 
os serviços gerais fora das cotas nacionais, como garçons, segurança, atendentes e 
outros, eram sempre franceses e, adicionalmente, à nacionalidade e temperamento 
do diretor-geral à época, René Maheu, cujos feitos serão relatados mais adiante24.  

Ainda segundo Hoggart, a idéia do “international civil service” como um corpo 
neutro de funcionários que serve aos propósitos da organização despeito das 
políticas nacionais de seus países, é uma ficção que funciona como ideal que deve 
ser alcançado, um enunciado simbólico que guia suas ações. A cuidadosa 
construção de narrativas da UNESCO orienta parte importante de seu trabalho e, 
ainda que estejam suscetíveis a ambigüidades e críticas, são referenciados e re-
elaborados dia-após-dia.  

É esperado dos funcionários, além de neutralidade, a lealdade para com a 
organização e seus ideais. Um novo funcionário, quando entra na UNESCO, é 
convidado a uma solenidade na qual deve declarar sua lealdade e alguns países 
adotam política de rotatividade para evitar o risco de se tornarem mais fiéis a seus 
países do que à organização com o passar do tempo (AAFU, 2006: 47-8). O homem 
que conduz tais rituais de iniciação, o responsável pela integração de estagiários, 
representava, na visão de um funcionário, o símbolo perfeito do funcionalismo 
internacional: um homem sem idade e sem nacionalidade (AAFU, 2006: 49) 

Todas essas personagens, e as muitas outras envolvidos direta e indiretamente 
com a UNESCO, entram em ação em seu ciclo bienal de funcionamento. Se, como 
colocado anteriormente, a Conferência Geral é a base do funcionamento da 
UNESCO, toda sua programação, mesmo a de longo prazo, acaba sendo planejada, 
circulada, retificada, comentada e aprovada em ciclos bienais. Um projeto de 
programa como o que vamos tratar aqui precisa ser pensado com etapas de 
aprovação e renegociação bienal, em cujos intervalos as redes de atores 
governamentais e não governamentais podem prover novos insumos para as 
                                                           
24 Chloe Maurel discute a influência do idioma francês na UNESCO em “Rivalités linguistiques et efforts de promotion du français à l’Unesco de 1945 à 1970” em Documents pour l’histoire du français langue étrangère et seconde, juin-décembre 2008, n°40/41. 
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instâncias decisórias e com isso acarretar em aumento ou decréscimo no escopo e 
financiamento para seus programas.  

O ciclo também se aplica à produção de declarações, convenções e 
recomendações.  Somente a Conferência Geral pode decidir se uma questão deve 
ser objeto de algum instrumento normativo pela organização. Esse tipo de 
instrumento deve ser proposto pelo Conselho Executivo ou outro órgão subsidiário 
da Conferência Geral e aprovado pela Conferência Geral, que determinará quais 
serão os passos para produção de uma primeira versão do instrumento, o que 
usualmente requere o estabelecimento de comitês ou grupos de trabalho, encontros 
de experts ou intergovernamentais de acordo com as diferentes classificações de 
reuniões também estabelecidas por regra própria. Numa próxima conferência, a 
minuta do instrumento será discutida, submetida a votação e, adotada e reforçada, 
se consensual.   

Cada tipo de instrumento corresponde a uma variação de requisitos dentro dessa 
estrutura, pois são feitos para produzir efeitos distintos: as convenções estão 
sujeitas a ratificação o aceite pelos Estados Membro, definindo regras que os 
Estados optam por adotar. Recomendações são princípios que não estão sujeitos a 
ratificação mas que os Estados são convidados a adotar. Uma declaração, por sua 
vez, é uma recomendação mais formal, a respeito de algo universal e duradouro, 
como a Declaração Universal de Direitos Humanos25. É um instrumento “solene” 
cuja expectativa é, por costume, que seja adotado por todos os países-membros26.   

A discussão sobre política cultural no seio da UNESCO tomou forma em fóruns 
para além da Conferência Geral. Como será exposto adiante, a cunhagem de uma 
categoria e um gênero de linguagem ligado a ela envolve uma série de métodos 
que, embora sejam coroados pela Conferência Geral, não se restringem a ela. A 
UNESCO prevê a realização de uma série de tipos de eventos para congregar os 
diferentes atores com os quais mantém relações.  

 
 

                                                           
25 Ver http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/. Acessado em 12/01/2016. 
26 Ver http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=23772&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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2.1.3. TÉCNICOS X POLÍTICOS 
Em 1966, a Conferência Geral adotou um sistema de classificação para delimitar 

metodologias e alcances dos diferentes tipos de eventos organizados pela 
UNESCO. Essa classificação resultou da dificuldade constatada, nos anos 
anteriores, de que especialistas convidados para contribuição técnica acabavam por 
também representar seus países de origem. Outros estavam ligados a organizações 
não-governamentais associadas à UNESCO, o que também afeta a natureza 
desejadamente neutra e objetiva de sua participação.  O excerto que segue é um 
anexo ao documento 60EX/20, no qual o Conselho Executivo discute a possibilidade 
de adoção de um regulamento mais claro sobre tipos de reunião e formas de 
representação, a ser submetido à Conferência Geral de 1962: 

Figura 6: UNESCO. Ivitation to technical meetings organizaed by UNESCO in the fields of education, science and culture, of specialists chosen for their personal competence and not as representing some particular nationality. 60EX/20, 1962. 
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A elaboração de uma metodologia de classificação que conferisse maior clareza 
aos graus de afiliação política e objetividade técnica das reuniões era um trabalho 
necessário para que a UNESCO produzisse zonas com diferentes esferas de 
legitimidade, ainda que ancoradas em sua teia de enunciados internos 
interdependentes. Assim ela procede com a classificação da natureza da relação 
com as ONGs, com as pessoas, com as comissões nacionais e com as múltiplas 
redes que ela vai se conectando. As regras de classificação de relações passam por 
revisões periódicas, mas a estrutura permanece, de maneira geral, da seguinte 
forma:  

Classificação de reuniões da UNESCO 

1. 
Representativas 

(a) Conferências Internacionais de Estados-Membros (categoria I); 
(b) Outras reuniões intergovernamentais além das conferências 
internacionais de Estados (categoria II); 
(c) Conferências não-governamentais (categoria III). 

2. Não-
representativas 

(a) Congressos internacionais (categoria IV); 
(b) Comitês consultivos (categoria V); 
(c) Comitês de experts (categoria VI); 
(d) Seminários e cursos de  formação e atualização (categoria VII); 
(e) Simpósios (categoria VIII). 

Quadro 1: Classificação de reuniões da UNESCO.  
 
A abordagem da política cultural se deu, principalmente, por meio de reuniões 

Categoria II e VI. Os especialistas – ou experts – eram chamados em sua 
capacidade individual para opinarem e realizarem estudo sobre os assuntos de 
interesse da UNESCO. 

“Un beau matin du printemps de l’an de grâce 1961, je me suis réveillé expert de l’UNESCO. Expert ! Expert de l’UNESCO ! Jusqu’à la veille je n’avais été qu’un atome 
dans la masse, l’une quelconque des centaines de milliers de personnes qui, dans le beau pays d’Italie, travaillaient dans le domaine de l’éducation. D’accord, j’étais agrégé de lettres, professeur de lycée, directeur d’une école expérimentale, animateur 
d’éducation d’adultes, rédacteur d’une revue de culture populaire… mais, sincèrement, rien d’exceptionnel, et rien, assurément, de portée planétaire. Or, le lendemain, je me 
suis réveillé expert international. (…)Qu’est-ce qui m’avait valu cette soudaine transubstantiation, qui m’habilitait à divulguer la bonne parole par-dessus les frontières 
de toutes les contrées connues et inconnues ? Eh bien, cette métamorphose était l’effet d’une petite feuille anodine, s’intitulant « avis de mouvement du personnel », laquelle stipulait que j’étais affecté à Léopoldville (Congo ex-belge) comme expert de l’UNESCO 
pour la réforme des programmes scolaires.” (Chiappano apud AAFU, 2006: 142) 
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A ambiguidade no tipo de representação que cada pessoa exerce é um traço que 
sobreviveu às regras que tiveram por objetivo separar mais claramente os domínios 
técnico e político de atuação da organização. Tanto no nível individual quanto na 
articulação entre os diferentes grupos, essa dualidade é intrínseca ao trabalho da 
UNESCO.  

2.2. A PRODUÇÃO DE LINGUAGENS E REDES 
Para produzir regulamentação externa, a UNESCO trabalha duro para se auto-

regular e opera por uma estrutura detalhada de procedimentos e regras. Cada um 
de seus órgãos de governo produz grande volume de documentos, nos quais 
pronunciamentos, discussões, decisões e ações são registradas, cada um num tipo 
específico de documento envolvendo diferentes protocolos de registro, esquemas de 
distribuição e acesso.  

Os documentos da Conferência Geral, por exemplo, são a base para o 
funcionamento da organização nos dois anos seguintes, não apenas como planos 
de ação, mas como referência obrigatória para futuros documentos e discursos 
(Nielsen, 2011). Este trabalho burocrático exige, também, formas específicas de 
expressar idéias. Tanto durante as reuniões quanto nos documentos, existe uma 
maneira correta de proceder e enquadrar problemas, há ações apropriadas a serem 
registradas e palavras a serem usadas - e as que não devem ser mencionadas. 
Chikh Bekri, antigo funcionário da UNESCO, relata que a organização desenvolveu 
uma “maneira elegante” de dirimir conflitos, deixando de registrar em atas oficiais 
certos aconitecimentos; René Ochs, outra funcionária, faz menção à “langue de 
bois” para contar que, no caso da UNESCO, não se trata apenas de criar 
eufemismos ou ambiguidades propositais, mas também de desenvolver uma 
linguagem comum entre pessoas de origens muito diferentes: 

“À l’UNESCO, elle [la Langue de Bois] revêt naturellement un caractère quasi institutionnel, qui trouve peutêtre son origine dans la recherche d’une spécificité, et aussi dans le souci de trouver une langue commune à des utilisateurs issus de cultures 
différentes. Si elle a pu créer ainsi un lien entre ceux qui la pratiquaient, elle est vite apparue comme un langage d’initiés, comparable à celui des clubs, des confréries et 
d’autres groupes fermés, avec ce que cela peut comporter de snobisme et d’arrogance technocratique : langue hermétique, ennuyeuse, conventionnelle, qui a rendu difficile la communication avec le grand public et même avec les partenaires naturels de 
l’UNESCO, politiques ou intellectuels.”(apud AAFU, 2006) 
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A langue de bois pode ser traduzida literalmente como “língua de pau”, 
expressão usada no português lusitano, mas pouco comum no Brasil. Ela refere-se 
ao uso de linguajar estereotipado, cheio de jargões e colocações impessoais, 
comum em discursos políticos. Quando Bekri diz que é a linguagem de e para um 
clube de iniciados, é uma linguagem cujo uso se restringe a quem é dada a 
possibilidade de aprendê-la, nos lugares adequados e com os recursos adequados. 
Faz parte das características dessa linguagem estabelecer essa fronteira. Seria, 
lembrando Bakhtin, um gênero de fala especializado do tipo técnico e burocrático. 
Mas ele não é automático e a UNESCO desenvolve um modo específico de criar seu 
gênero e transmitir a capacidade de enunciá-lo nas diferentes instâncias da 
organização. 

É esse trabalho que descreve o antropólogo Bjarke Nielsen numa pesquisa de 
observação participante no setor de cultura da UNESCO.  Para o pesquisador, os 
procedimentos burocráticos da UNESCO são regrados de maneira tal que ela 
produza o tipo certo de cultura.  Não se trata de uma questão meramente ideológica, 
e sim de um cuidado cotidiano que não está em nenhum código de regras e deve 
ser aprendido por experiência própria ou compartilhada com funcionários mais 
experientes: “Like most practices inside UNESCO, deciding which priorities and 
keywords to work for and against is hierarchically structured; people occupying 
censorship positions have the authority to dismiss proposals, which do not fit their 
interpretations.” Para ele, “Valuable knowledge, besides knowing or learning how to 
write UNESCO style,is to know which documents to cut and paste from, and who to 
ask to find these.” (Nielsen, 2011: 282-3). 

A produção de consenso é também uma preocupação da antropóloga Susan 
Wright. Para ela, a descorporificação das vozes leva à despolitização da noção de 
cultura em relatórios da UNESCO (1998). Seguindo Nielsen, eu entendo que o 
consenso é fabrica no trabalho diário, como exemplifica o ex-funcionário Boisson:  

“venues des orateurs autant que, semblait-il, le cours interminable de leurs discours. Ma tâche était de prendre des notes lorsque des références étaient faites dans les 
interventions des délégués au programme d’égalité d’accès à l’éducation, puis d’em résumer le contenu à l’intention de mes supérieurs hiérarchiques. Ce n’était pas simple. Les points de vue et les jugements étaient loin d’être concordants. L’on pouvait parfois 
percevoir, dans un même discours, des positions qui semblaient s’opposer, voire s’annuler. Je faisais de mon mieux, mais mon mieux ne suffisait pas toujours. 
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J’apprenais, au jour le jour, à améliorer ma technique et à m’adapter à la nature de ma tâche, tout en découvrant l’ambiguïté du rôle du fonctionnaire international qui doit 
associer la diplomatie à toutes ses démarches même celles supposées de caractère technique.”  (Boisson apud AAFU, 2016: p. 19) 
O estudo de Nielsen ratifica, com base em entrevistas mais recentes, os 

depoimentos dos antigos funcionários: a linguagem da UNESCO tende a ter um tom 
positivo, um pouco vago ou ambíguo, inclui muitas referências conectando cada 
novo enunciado a outros precedentes, e ratificando-os mutuamente num grande 
sistema auto-referente baseado em documentos cuja autoridade construída nesse 
processo torna-os incontestáveis. A UNESCO surge – como outras organizações 
internacionais – com um perfil altamente burocrático: um de seus mecanismos mais 
importantes de institucionalização e de produção de conhecimento é a meticulosa 
produção de documentos, com suas séries e números, cabendo a cada instância, 
em cada etapa do calendário anual, a produção de um tipo documental que faz 
referência aos outros, tecendo uma rede densa de versões, comentários, resumos, 
resoluções provisórias, atas, todas seguindo detalhada indexação segundo os temas 
de atuação e as diferentes funções a que cada documento está ligado.  

A figura 7 (página 68) é hoje capa da página institucional da UNESCO que reúne 
documentos selecionados sobre sua organização histórica. Não há muita referência 
sobre ele, onde foi publicado e com que intuito, mas o simples fato de representar, 
hoje, a visão histórica que a UNESCO escolheu transmitir, já chama a atenção. A 
figura mostra dois telefones que não têm contato direto um com o outro, mas 
estariam ambos interconectados pela UNESCO via “programas prioritários”. De um 
lado estão “voluntary societies” e do outro “project priorities”. Em cada telefone estão 
diferentes países podendo ocupar a posição de doadores ou de países em 
reconstrução. A UNESCO se coloca como serviço que intermedia a conexão entre 
os dois aparelhos telefônicos cujos dígitos os são países: Estados Membros em 
busca de conexão. Ao mesmo tempo a figura alude à sua central interconectada de 
aparelhos de comunicação (telefones, telex, documentos, informações) e 
capacidade de conectar demanda (countries rebuilding) e oferta de financiamento e 
tecnologia (donor countries) em sua área de atuação. Nesse diagrama não há 
oceanos, apenas fios conectores. Na frase “peoples speak to peoples” a UNESCO 
desaparece. Ora, mas os povos não falariam com os povos sem a UNESCO? Ela 
traz consigo uma metodologia política de comunicação; um agregado de técnicas e 
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tecnologias de interconexão, que pode ser mais ou menos visível dependendo da 
ocasião. O trabalho da UNESCO consiste precisamente em redesenhar esse 
diagrama repetidamente em suas práticas, destacando-se como intermediária em 
alguns momentos e ocultando-se em outros.  

A UNESCO é uma organização burocrática que concentra e organiza trabalhos 
simultaneamente técnicos e políticos. Nem o secretariado, nem as pessoas 
convocadas para tratar de questões de sua especialidade, ou tampouco a 
organização são neutros. Pode parecer óbvio que a UNESCO é uma organização 
política, mas ela manufatura cuidadosamente uma linguagem de neutralidade 
(Rangil, 2011) e de consenso (Wright, 1998). A elaboração desta linguagem consiste 
em um complexo de rituais e práticas documentais que envolvem não apenas os 
diferentes órgãos formalmente vinculados à organização, mas também grupos e 
peritos individuais, organizações não governamentais e profissionais de todo o 
mundo. A linguagem da UNESCO reúne vozes dissonantes oriundas de locais 
geograficamente distintos expressando diferentes interesses políticos e noções de 
mundo. Conceitos que circulam através das redes conectadas a ela se transformam 
em diferentes materiais e formas orais para alcançar a agenda da UNESCO, antes 

Figura 7: UNESCO. Revista Impetus, 1950 
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de serem adaptadas à linguagem elegante, neutra e consensual e talvez, serem 
transformadas em palavras-chave. A UNESCO é muito mais catalisadora e 
organizadora de discussões já em curso em diferentes lugares do que propriamente 
autora de seus conceitos-chave, como a política cultural. Ela autoriza, legitima e 
perpetua as narrativas que lhe parecem mais apropriadas para compor sua 
linguagem.  

Ainda que exista um diretor geral responsável, estruturas e procedimentos de 
validação e aprovação meticulosamente estabelecidos, as decisões dos funcionários 
e atores envolvidos, suas rotinas e os dispositivos que criam para lidar com 
pressões e incertezas são o que de fato torneiam os resultados do trabalho da 
UNESCO (Lipsky, 2010). É o trabalho cotidiano, local e prático da UNESCO, 
envolvendo suas instâncias internas e externas – o trabalho dos inúmeros 
consultores, organizações, comissões e agentes governamentais – que define suas 
fronteiras, seus objetivos, seus públicos. Assim como acontece com os agentes 
ligados ao Estado, a fronteira entre os domínios da organização, e de fora dela, bem 
como dos conceitos que ela autoriza e advoga, como a política cultural, são 
estabelecidos nas táticas experienciais (De Certeau, 1984) de todos os 
trabalhadores envolvidos, entendidos como funcionários, diretores, delegados, 
consultores, observadores, críticos, e ainda dos materiais e noções mobilizadas e 
agregadas à discussão. Os trabalhadores da política cultural na UNESCO formam 
um agregado de pessoas, grupos e coisas constantemente em reorganização e re-
definição de suas fronteiras internas e externas.  
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Figura 8: UNESCO. Imagem no UNESCO Courier, vol 11 n. 12. Janeiro de 1950 
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3.   
UNESCO E CULTURA (1966 – 1982):  

A TRAJETÓRIA DE UM PROJETO INSTITUCIONAL 
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3.1. POR UMA AGENDA MAIS OBJETIVA (1946 – 1966) 
Nos primeiros anos de funcionamento, o setor de atividades culturais da 

UNESCO compreendia os temas de preservação e proteção de trabalhos artísticos, 
patrimônio e artistas, cooperação internacional e difusão da cultura. A proposta de 
organização de 1945 estruturava um setor específico para “creative arts” e outro 
para instituições culturais, chamado “Libraries, museums and cultural centers”: 

 
Figura 9: UNESCO. Proposta de organograma da UNESCO, 1945.  

 
Em 1948, foi promulgada pela ONU a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, com a qual a UNESCO colaborou e posteriormente adotou como linha-
mestra de seus trabalhos. A Declaração faz menção à cultura como direito, vínculo 
que se tornou posteriormente justificativa para o lançamento de esforços nas 
propostas de estudo sobre garantia desses direitos.  Em seu artigo 27, o texto diz 
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que “1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the 
community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. 
2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests 
resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.” 
(ONU, 1948). Embora essa declaração date de 1948, foi apenas no final dos anos 
60, mais precisamente em 1968, que um balanço foi feito por um grupo de 
consultores selecionados pela UNESCO para saber se haviam tido algum avanço 
neste setor.    

Nos anos 1950, começam a aparecer nos documentos, ainda que sutilmente, 
relações entre cultura e direitos humanos, educação e solidariedade internacional 
(UNESCO/Moulinier, 1994). No início, a questão dos direitos culturais é defendida 
com ênfase na garantia dos interesses dos autores e seus trabalhos do que na 
garantia de participação: em 1952, a UNESCO promove a Convenção Universal dos 
Direitos de Autor como forma de proteção dos trabalhos literários, científicos e 
artísticos.  

A proteção ao patrimônio histórico, considerado como o legado cultural da 
humanidade, juntamente com os direitos de autor, constituíram os primeiros objetos 
de ação da UNESCO relacionada à cultura. É importante lembrar que medidas de 
proteção ao patrimônio já eram adotadas em inícios do século vinte em diferentes 
lugares – cuja missão a UNESCO acabou por incorporar. Iniciativas como a Carta de 
Atenas (1941), redigida com base em convenção organizada pelo Escritório 
Internacional de Museus em 1931, representam não apenas articulações 
profissionais e políticas no campo internacional como uma forma de materializá-las 
em textos cuja validade se aspira universal. A constituição da UNESCO (1945), 
preconiza que  “By assuring the conservation and protection of the world’s 
inheritance of books, works of art and monuments of history and science, and 
recommending to the nations concerned the necessary international conventions.” A 
intenção de intermediar e estimular a conservação do patrimônio já representava um 
objetivo bastante prático de sua constituição. Não á toa ela incorporou as atribuições 
do International Museums Office criado pela Liga das Nações em 1926 e abrigou 
como uma de suas principais organizações vinculadas o Conselho Internacional de 
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Museus e, posteriormente, o ICOMOS27. Em 1954 a UNESCO realizou uma 
convenção, conhecida como “Convenção de Haia”, que estabelece protocolos para a 
proteção da propriedade cultural em caso de conflito armado. 

Ao longo das décadas de 1950, 60 e 70 foram muitos os instrumentos 
normativos promulgados pela UNESCO relativos às matérias de direitos culturais e 
patrimônio. Ainda que disseminação e acesso sejam mencionados, a tônica dessas 
primeiras iniciativas é de proteção e defesa de um bem: a cultura é um bem ao qual 
as pessoas têm direito, como autores e/ou como fruidores. Em relação a estes 
temas, a UNESCO se coloca principalmente como agente regulador no âmbito 
internacional, tipo de atuação que alcança bastante visibilidade por serem os temas 
que se tornaram objeto da maior quantidade de instrumentos normativos publicados 
pela organização. 

DATA INSTRUMENTOS LEGAIS UNESCO / CULTURA 
10/12/1948 

Agreement For Facilitating the International Circulation of Visual and Auditory Materials of an 
Educational, Scientific and Cultural character with Protocol of Signature and model form of 
certificate provided for in Article IV of the above-mentioned Agreement 

17/06/1950 Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials, with Annexes A to E 
and Protocol annexed  

06/09/1952 Universal Copyright Convention, with Appendix Declaration relating to Articles XVII and Resolution 
concerning Article XI 

14/05/1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations 
for the Execution of the Convention 

05/12/1956 Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavations 

03/12/1958 Convention concerning the Exchange of Official Publications and Government Documents between 
States 

03/12/1958 Convention concerning the International Exchange of Publications 

14/12/1960 Recommendation concerning the Most Effective Means of Rendering Museums Accessible to 
Everyone 

11/12/1962 Recommendation concerning the Safeguarding of Beauty and Character of Landscapes and Sites 

19/11/1964 Recommendation on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Export, Import and Transfer 
of Ownership of Cultural Property 

04/11/1966 Declaration of Principles of International Cultural Co-operation  

19/11/1968 Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private 
works 

14/11/1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of 
Ownership of Cultural Property  

24/07/1971 Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration 
relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI 

29/10/1971 Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of 
their Phonograms 

15/11/1972 Declaration of Guiding Principles on the Use of Satellite Broadcasting for the Free Flow of 
Information, the Spread of Education and Greater Cultural Exchange 

15/11/1972 Declaration of Guiding Principles on the Use of Satellite Broadcasting for the Free Flow of 
Information, the Spread of Education and Greater Cultural Exchange 

16/11/1972 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 

16/11/1972 Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage 

22/11/1976 Recommendation on the Legal Protection of Translators and Translations and the Practical Means 
to improve the Status of Translators 

26/11/1976 Recommendation concerning the International Exchange of Cultural Property 

                                                           
27 Ver seção sobre organizações internacionais associadas no Capítulo 2. 
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26/11/1976 Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and their Contribution to It 

26/11/1976 Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas 

28/11/1978 
Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution of the Mass Media to 
Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to 
Countering Racialism, apartheid and incitement to war 

28/11/1978 Recommendation for the Protection of Movable Cultural Property 

13/12/1979 Multilateral Convention for the Avoidance of Double Taxation of Copyright Royalties, with model 
bilateral agreement and additional Protocol. 

27/10/1980 Recommendation concerning the Status of the Artist 

27/10/1980 Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images 

15/11/1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore 

02/11/2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 

22/11/2001 UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 

17/10/2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 

17/10/2003 UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage 

20/10/2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 

10/11/2011 Recommendation on the Historic Urban Landscape, including a glossary of definitions Quadro 2: Instrumentos normativos da UNESCO relacionados a cultura. Fonte: website da UNESCO. 
Salvaguarda, defesa e proteção são palavras-chave das propostas da 

UNESCO. Conforme destacado no Capítulo 2, os instrumentos normativos são 
apenas a parte mais visível do trabalho da UNESCO. Suas iniciativas tomaram 
variadas formas e seus efeitos são aquém e além da regulamentação: ela atuou – e 
atua – como catalisadora da circulação de ideias, saberes, discursos, organizações, 
políticas, institucionalidades, técnicas e linguagens de ação. Se fôssemos tomar esta 
lista de instrumentos como fonte, seria difícil saber se e como a UNESCO atuou em 
outros temas relacionados à cultura. Política cultural, desenvolvimento cultural, 
estatísticas e indicadores culturais, planejamento, formação de agentes culturais, 
dentre outros, são categorias inter-relacionadas cujos projetos e ações começaram a 
tomar forma a partir do final dos anos 60. Antes disso, além dos temas tornados 
públicos pelos textos regulamentadores, algumas iniciativas começaram a cercar 
certos assuntos culturais com estudos e projetos intelectuais específicos.  

Até 1954, a composição da UNESCO é essencialmente ocidental. A inclusão 
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em 1954 marca o início de 
um período de mudanças, no qual são admitidos países asiáticos, africanos e latino-
americanos, o que contribui para significativa mudança nas prioridades de seus 
programas (Evangelista, 2001). Para Chloe Maurel (2006), o período de 1953 a 1959 
corresponde a um processo de intensa politização da UNESCO no contexto da 
Guerra Fria e da descolonização de países africanos e asiáticos. É diante desses 
processos que se delineiam os principais programas culturais da UNESCO no 
período.  
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No fim dos anos 1940, a UNESCO empreendeu a tarefa de liderar a 
construção de uma história universal a muitas mãos. Com o ambicioso título de “The  
History of Mankind”, o projeto foi levado a cabo por comissão estabelecida 
especificamente para a finalidade, a “International Commission for the Writing of the 
History of the Scientific and Cultural Development of Mankind”. A ideia inicial foi 
proposta na Conferência Geral de 1947 e consistia em compreender “the scientific 
and cultural aspects of the history of mankind, of the mutual inter-dependence of 
peoples and cultures and of their contributions to the common heritage” (Duedahl, 
2011). O primeiro volume foi publicado somente dezesseis anos depois, em 1963, e 
os longos anos de construção do texto foram marcados por idas e vindas nas 
negociações sobre seu conteúdo e nas instâncias que efetivamente coordenavam e 
participavam de sua confecção. Foi, segundo Poul Duedahl, a primeira iniciativa 
coordenada que reuniu experts de todo o mundo com o objetivo de chegar a um 
acordo sobre uma historia comum para a humanidade. Embora o sucesso dessa 
empreitada tenha recebido críticas de historiadores e, portanto, ter sido pouco 
significativa em termos de referência historiográfica, o processo e a metodologia 
para construção de uma narrativa universal foi uma inovação sem precedentes.  

“It was, however, precisely the ambition to achieve international uniformity that also 
proved a major obstacle towards the other ambition – that of analysing global cultural diversity and its mutual influences. The priority of universalism over cultural diversity 
caused a number of problems that undermined the value of the work. Achieving “truth” through majority voting and relying on the ponderous movement of official envelopes to and from the far reaches of the globe, involving more than 1,000 
sometimes unwilling scholars, caused major delays, and, when the work was finally released, it had already passed its own sell-by date. At the same time the focus on 
consensus history – especially after the involvement of the USSR in the work in 1956 – turned its content into an extensive, highly complex and diverse text dissected by marginal annotations and additions.” (Duedahl, 2011) 
Se seu maior mérito foi também seu maior fracasso; o trabalho de construção 

de universalidades tem que costurar uma série de mundos de legitimidade distintos 
por meio de métodos burocráticos e que envolvem algum grau de organização da 
representatividade na construção de uma obra coletiva. O ajuste entre a diversidade 
dos atores e a vontade de contemplar essa diversidade no conteúdo dos trabalhos 
dentro de algum tipo de universalidade é uma característica que marcaria esforços 
da UNESCO relacionados a cultura recorrentemente.  O equilíbrio desse ajuste 
acabaria por influenciar o sucesso ou a falência desses projetos.  
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Teve início um pouco mais tarde o “Major Project on the Mutual Appreciation 
of Eastern and Western Cultural Values” (1957—1966).  O projeto tinha como 
objetivo reduzir o preconceito entre diferentes culturas, especialmente entre Oriente 
e Ocidente.  Como outros projetos de grande escopo, funcionava como um guarda-
chuva para abrigar diferentes iniciativas e subprojetos que poderiam ser previstos 
desde o início ou surgir como demandas de representantes ou conclusão de 
reuniões técnicas no decorrer do projeto. Uma das muitas estratégias de ação 
dentro do Major Project foi a revisão de materiais didáticos dos países-membros, 
com foco na forma com a qual se retratavam mutuamente os países orientais e 
ocidentais. Se na Global History o objetivo era uma única narrativa consensual, no 
caso dos livros didáticos era o consenso sobre a variedade de narrativas que 
deveria ser alcançado. O conflito local entre diferentes narrativas históricas seria 
intermediado pela UNESCO para promoção de versões não preconceituosa ou 
pejorativa do outro. Para Laura Wong (2008), o projeto, “which came to be known 
more simply as the East-West Major Project, represented an unprecedented  
intergovernmental effort to engage states in dialogue around cultural identities in the 
midst of redefinition and rising ambiguity about the meaning of East and West.” . 

Em 1959, a pedido do governo do Egito, a UNESCO iniciou uma campanha 
para cooperação internacional com o objetivo de salvar os monumentos da Nubia, 
ameaçados pela elevação do nível do leito do Rio Nilo decorrente da construção de 
uma represa. O projeto durou até 1980 e resultou na proteção, documentação e 
escavação de um imenso sítio arqueológico, comosto de vinte e dois monumentos, 
com o apoio de quarenta missões técnicas dos cinco continentes. Segundo a própria 
UNESCO, seu papel foi o de “a coordinator and intermediary between the donor 
States and the Egyptian and Sudanese Governments and facilitated their efforts to 
save the cultural heritage of Nubia.”. e a iniciativa representou “a defining example of 
international solidarity when countries understood the universal nature of heritage 
and the universal importance of its conservation”28 .  

Outra área de destaque – que marca, desde o princípio, a preocupação da 
UNESCO com a área da comunicação, apesar desta não figurar em seu nome – é a 
assistência à criação de rádios e TVs educativas, entre outras iniciativas de uso das 
                                                           
28 Citações extraídas de http://whc.UNESCO.org/en/activities/172/ e http://whc.UNESCO.org/en/news/497/ 
respectivamente. Acessados em 01/12/2015. 
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novas tecnologias de comunicação para produção e difusão de cursos e conteúdos 
educacionais e culturais. Nos anos 1950 e 60 a UNESCO defendeu vivamente os 
meios de comunicação como potenciais “máquinas de ensino” revolucionárias 
(Maurel, 2006: 799). Em 1948, ela apoiou a criação de uma rádio educativa numa 
pequena vila colombiana, conduzida por um padre que ministrava um sistema de 
cursos para as 2000 famílias camponesas que viviam dispersas ao redor da vila:  

“'El profesor invisible', como le decían sus alumnos al padre Joaquín, trasmitía al inicio en un radio de mil kilômetros (...) Para 1978 la cadena de emisoras 
(Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Magangué) tenía una potencia de 600 kilowats, la más grande que se haya dedicado en América a la educación 
rural, con 19 horas diarias de programación, de las cuales seis eran dirigidas a las Escuelas Radiofónicas.”29  

No fim dos anos 1960, o entusiasmo diante das possibilidades educativas dos 
meios de comunicação diminuiu e os anos 70 e 80 veriam surgir grande 
desconfiança sobre a circulação de conteúdos mundialmente. Esses são apenas 
alguns exemplos da variedade dos métodos de ação que a UNESCO empreendeu 
na área da cultura até 1966. Comunicação de massa, televisão, filmes, radio, difusão 
e tradução de livros e interfaces entre cultura e educação consistiam, 
adicionalmente, eixos de constante preocupação da UNESCO. 

Os anos 60 são marcados pela continuidade e aprofundamento do 
protagonismo de países não-europeus e recém descolonizados, consolidando-se a 
ideia e o bloco do “terceiro mundo” (Maurel, 2006) e a pressão pela reorientação da 
UNESCO em direção a programas ligados ao desenvolvimento social e econômico 
desses países. No orçamento aprovado para o biênio de 1965-66, o setor de Natural 
Sciences transforma-se em “Natural Sciences and their application for development”.  
Em 1952 foi criado um departamento de atividades culturais, que englobou os 
antigos programas de artes e letras, museus e bibliotecas. Nos anos 60, a UNESCO 
tinha muitos departamentos ligados a temas específicos e a atividades de apoio 
técnico, administrativo e institucional. A partir de 1967 o número de departamentos é 
reduzido e passam a chamar-se Sub-diretoria Geral30 (ADG) para (1) educação, (2) 
ciências naturais, (3) ciências sociais, humanas e cultura, (4) comunicação e (5) 

                                                           
29 Extraído do jornal el tempo, 30 de agosto de 2007. Dispnível em  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3701311. Acessado em 05/12/2015.  
30 Em inglês, “Assistant Director General” sob a sigla ADG, que normalmente vem acompanhada da sigla do 
departamento. Ex ADG/SHC é o sub-diretor geral de ciências sociais, humanas e cultura.  
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administração. Dentro de cada uma dessas diretorias foram criadas uma série de 
divisões, conforme excerto de organograma abaixo: 

 

 
Figura 10: UNESCO. Excerto de organograma, 1967.  

 
Ainda que o East-West Major Project tenha vinculado significativamente 

cultura e política, ampliando e modificando o escopo das atividades culturais, foi só 
entre 1966 e 1968, entre a 14a e a 15a Conferência Geral, que a relação entre 
cultura e desenvolvimento ganhou contornos mais nítidos, sob a forma do programa 
de políticas culturais.  

A 14a Conferência Geral, realizada no período de 25 de outubro a 30 de 
novembro de 1966, coincidiu com o 20º aniversário da UNESCO (UNESCO, 14C/2, 
1966). Como parte do marco, foi incluída na agenda a votação da Declaração de 
Princípios de Cooperação Cultural Internacional31. Para Maurel, tal instrumento 
cristaliza o intento de promover o respeito à originalidade de cada cultura, 
enfatizando o espírito de reciprocidade e paz que deve permear as relações 
culturais. Entretanto, parece haver certa percepção de que a ação da UNESCO na 
                                                           
31 Ver documentos UNESCO 14C/12, 1966 e 14C/31, 1966 para discussão e texto aprovado da declaração.  
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área da cultura esteja longe de ter objetivos práticos (Bustamante Fajardo, 2014). Ao 
sumarizar as ações executadas no biênio precedente, o ADG/SHC elenca 
realizações na área de patrimônio cultural e história, assim como o East-West Major 
Project, e finaliza enfatizando “the need for UNESCO to help member states to draw 
up a cultural policy” (UNESCO, 14C/92, 1966). De acordo com artigo no jornal 
francês Le Monde, teria sido o delegado francês Pierre Moinot quem suscitou, na 
ocasião da CG, a ideia de refletir sobre as políticas culturais – sugestão que teria 
encontrado eco favorável em diversas delegações e levado à promoção do tema a 
prioridade32.  

O processo de construção de um plano de ação para políticas culturais foi 
gradual mas representou, no médio prazo, uma mudança importante no 
direcionamento das ações das áreas ligadas a cultura. Algum destes temas já eram 
de alguma maneira tratados e outros surgiram ao longo dos anos em que a 
organização se dedicou a programas relativos às políticas culturais. 

O tema do direito cultural foi retomado em 1968. Passados vinte e dois anos 
da criação da UNESCO e vinte da declaração universal dos direitos do homem, o 
que de fato tinha sido alcançado em termos práticos. Surgiram como questões 
nesse momento o papel e efeitos da cultura de massa ou cultura popular em relação 
à educação e à “alta cultura”; a possibilidade de preservação de culturas 
tradicionais; estratificação social de culturas versus participação cultural; minorias 
culturais; responsabilidades de uma organização internacional para com o ideal de 
uma cultura ou patrimônio cultural universal, mesmo que pautado pela diversidade; 
democratização da cultura como acesso e participação; papel do artista na vida 
social e, finalmente, a implementação dos direitos culturais: como colocá-los em 
prática? A adoção de medidas práticas relativas a cultura torna-se um preocupação 
mais presente.  

A avaliação do ADG/SHC Mahdi Elmjandra na 14a Conferência Geral reforça 
essa visão. Em sua fala inicial na Programme Commission, Elmjandra teria 
enfatizado que   

“it was extremely difficult to define what culture was and, in speaking of culture, to 
precisely know what was meant. (…) If the programme for culture appeared – and 

                                                           
32 Le Monde “Questions et réponses sur la culture”, 27 de dezembro de 1967 



 

80  

would doubtless continue to appear – static and sometimes less coherent than the programmes for other sectors, that might also be due to the fact that in most cases it 
was reflecting the absence of a cultural policy in Member States.” (UNESCO, 14C/92, 1966)  
Elmjandra segue traçando uma distinção clara entre o que tivera sido 

chamado de atividades culturais e eram, na verdade, estudos críticos de cunho 
acadêmico, e o que o programa do próximo biênio preconizava, instando os países 
membros a refletir sobre suas políticas culturais. A construção lógica do enunciado 
de Elmjandra reflete, ao mesmo tempo, a pressão por transformação interna à 
organização, proveniente das novas configurações e necessidades do sistema 
UNESCO, e a emergência de uma nova preocupação, cristalizada numa expressão 
que vinha circulando, ainda que timidamente, em alguns dos países-membros e por 
experts ligados à UNESCO.  

A proposta do ADG recebe uma série de comentários de delegados, cuja 
incumbência é discutir a proposta orçamentária para os programas do biênio 
subsequente. Esses comentários ao mesmo tempo ratificam genericamente a 
proposta de mudança de enfoque para assuntos mais práticos, mas continuam 
alimentando discussões abstratas e escorregadias sobre cultura. Segundo o relato 
da ata, o principal óbice para a consecução de qualquer plano para a área e o 
próprio conceito de cultura. Os sete comentários relatados são queixas, colocadas 
sob diferentes ângulos, sobre a impossibilidade de definição de cultura. Para um 
deles é impossível que seja definida at all, para outros isso depende de como se vê 
e para que propósito ela é definida. Um delegado alega que a definição deve ser 
nacional ou, no máximo, regional. Em vários deles a tensão entre cultura universal e 
culturas diferentes se destaca. Outra chave de problemas é a possibilidade de 
operacionalização dos diferentes conceitos, avaliando sua instrumentalidade, ligação 
com outros processos sociais e metodologias. Neste tema, um deles observou que a 
UNESCO trabalha com quatro conceitos operacionais ao mesmo tempo, um ligado à 
educação, outro designando aquilo que é particular a um país, como direito humano 
e como valor espiritual para garantir a paz. Outro deles alega que os programas 
culturais deveriam ser planejados a partir de survey results, de modo a “draw 
attention to the cultural needs of modern societies at various levels of development” 
(UNESCO, 14C/92, 1966). A tendência à abstração das discussões era o primeiro 
obstáculo para a mudança de enfoque.  
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Os dois principais eixos de preocupação – o caráter situado do conceito de 
cultura e a necessidade de operacionalizá-lo – reaparecem quando tecem 
considerações sobre o plano para o biênio 1967-68: 

“in the first place, the development of cultural life in a given country or region was a specific phenomenon and UNESCO, simply by reason of its international nature and its universal function, could not completely and faithfully reflect it; in the second place, 
there was not a prescribed cultural policy in all Member States, particularly the developing countries, but each country lived according to its own culture, and 
consequently all UNESCO could do was to try bring out the diverse characteristics of these many cultures for subsequent synthesis.” (UNESCO, 1966, 14C/92).  

Como conclusão das discussões do Programme Comission, , a resolução 3.331 
autoriza o o Diretor Geral  a preparar 

“with the assistance of interested States and non-governmental organizations, a list of the problems involved in assisting artistic creation in the modern world, with a view to 
presenting to the General Conference, at its fifteenth session, a study which will take account of the cultural and social changes that have taken place since the 
International Conference of Artists held in Venice in 1952” (UNESCO, 14C/5, 1966) 
Desta forma, o problema da política cultural entra, não como preocupação 

principal, mas como item subsidiário do estudo das condições de assistência à 
criação artística. O Project 3.331.2/1966, intitulado “Assistance to artistic creation in 
the modern world”, parte do pressuposto que os requisitos culturais das pessoas se 
transformaram radicalmente e o desenvolvimento cultural é tão importante quanto o 
educacional ou o científico, mas não há dados comparativos disponíveis para tratar 
dos “new problems of cultural policy, institutional, financial and administrative” 
(UNESCO, 14C/5, 1966).  O secretariado se propõe a preparar, como preconizado 
na resolução, uma lista de problemas e, além dela, a estudar as medidas relativas a 
política cultural utilizadas em oito países membros. Na narrativa do projeto, a 
problemática da política cultural é nova e decorre de fatores sociais; nas discussões 
prévias sobre ele, atende também à necessidade de encontrar um lugar operacional 
para sua ação como órgão internacional, dentro do quadro dos novos blocos de 
pressão. O novo problema é também uma tentativa de solução institucional.  
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3.2. PROJETO 3.331.2: DA ASSISTÊNCIA À CRIAÇÃO ARTISTICA 
À POLÍTICA CULTURAL (1966 – 1982) 
 

3.2.1. A MESA REDONDA DE MÔNACO 
Na sequência da decisão da 14ª Conferência Geral, uma equipe foi designada 

para realizar o projeto, com a colaboração de ONGs, especialistas, consultores e 
interessados dos Estados Membros e das comissões nacionais. Desde o início, a 
iniciativa foi baseada em uma ampla rede de atores. Duas atividades principais 
foram previstas no projeto: uma pesquisa internacional e uma reunião. A minuta de 
carta que seria enviada às comissões nacionais solicitando sua contribuição deveria 
considerar “le contenu theorique et ideologique du rapport qui sera demandé par 
l’UNESCO, pour éviter le danger  de recevoir une serie d’elements quantitatifs et 
statistiques qui ne seraient que d’une aide partielle à l’effort de synthèse et surtout 
de prise de conscience qui veut être le notre”33 . O esforço de síntese era, para 
Bustamante Fajardo (2014), a principal característica deste esforço inicial. No 
entanto, a intenção de “tomada de consciência” mostra que o projeto também é 
sobre a disseminação de princípios e idéias. 

O primeiro passo foi a elaboração de uma reunião restrita de peritos, cuja 
função seria a de preparar um plano para os estudos nacionais a realizar. O pedido 
de cooperação foi intitulado "Survey on cultural policy in the modern world", e 
expressou a preocupação dos delegados “that would therefore be useful to define 
some concepts and a methodology with which to tackle the new problems of cultural 
policy with respect to the institutions as well as financial and administrative 
structures” 34.  Em um documento de trabalho para ser compartilhado com os 
participantes, foi afirmado que a Conferência Geral concordou que “high priority 
should be given to assisting Member States in the formulation of Cultural Policy” e a 
UNESCO “should spotlight the cultural needs of Member States at various levels of 
development”35. As perguntas revistas pelo comitê de especialistas seriam enviadas 
                                                           
33 Carta de Enrico Funchignoni a Mahdi Elmandjra. 27/02/1967. Arquivo da UNESCO, 307 A 064 (449.49) “67”, 
Table-Ronde de Monaco  - Décembre 1967 “L’Action et la Politique Culturelle”, 1966-67, (Part 1).  
34 Carta de A. Vrioni a Mr. Tahar Cherisa. 22/03/1967. Arquivo da UNESCO, 307 A 064 (449.49) “67”, Table-
Ronde de Monaco  - Décembre 1967 “L’Action et la Politique Culturelle”, 1966-67, (Part 1).  
35 Documento de trabalho UNESCO /POL. CLT /INF. 2, 30/03/1967. Arquivo da UNESCO, 307 A 064 (449.49) 
“67”, Table-Ronde de Monaco  - Décembre 1967 “L’Action et la Politique Culturelle”, 1966-67, (Part 1). 
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para especialistas de 22 países36 cujos estudos constituiriam a base de um relatório 
global a ser elaborado pelo Secretariado da UNESCO e apresentado na 15ª 
Conferência Geral.  

Embora não houvesse uma definição precisa do que se entendia por política 
cultural, os itens submetidos à apreciação do comitê de experts indicavam temas 
associados: estruturas administrativas e financeiras, evolução das necessidades 
culturais, estudos das relações entre o setor cultural e o econômico, as "mais 
eficazes" instituições de ação cultural, as pessoas envolvidas (por exemplo, artistas, 
líderes culturais) e a criação de programas de longo prazo para cada país37. Os sub-
temas variavam de gráficos de despesas públicas a métodos para lidar com 
questões amplas transversais, como a relação entre o nível de desenvolvimento 
econômico e o nível de desenvolvimento cultural e o papel da ação cultural na 
“vitalization of underdeveloped areas or underpriviledged social groups”. Ao longo de 
todos os tópicos foi estabelecida uma relação causal entre a política cultural e as 
necessidades culturais: políticas culturais são necessárias porque a sociedade tem 
necessidades culturais, que devem ser identificadas, quantificadas e sintetizados 
para orientar o planejamento e ação. “A study of needs makes it possible to draw up 
an ideal programme” (…) “but the task of those responsible for cultural policy is to 
reduce this ideal programme to a real one”. O documento se encerra com uma 
questão: “the planning of cultural development: is this desirable? Is it possible? With 
what methods?”.38  

O encontro restrito de experts aconteceu em abril de 1967, reunindo dez 
participantes, entre os quais seis eram representantes de instituições culturais dos 
seus países (Reino Unido, Tchecoslováquia, França, Peru, Indonésia, URSS) e 
quatro representantes de associações interncionais culturais (Conselho Internacional 
de Música, União Internacional de Arquitetos, Conselho Internacional de Museus, 
Instituto Internacional de Teatro). Suas observações foram incluídas no documento 
enviado a outro grupo de experts indicados pelas vinte e duas comissões nacionais 

                                                           
36 Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Czechoslovakia, Etiopia, França, Guiná, India, Indonesia, Italia, Costa do 
Marfim, Japão, Malásia, México, Polônia, Suécia, Tunísia, República Árabe Unida, Reino Unido,  Estados Unidos 
e URSS.  
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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para que apresentassem seus relatórios em uma reunião maior mais tarde, em 
1967. 

Mesmo depois desse processo consultivo, o objetivo oficial do encontro, uma 
Mesa Redonda, permanecia expresso como “formuler des recommendations qui 
serviraient de base à une action de plus grande envergure en 1969-70, en ce qui 
concerne l´aide a la creation artistique dans le monde moderne” 39. Isso, no entanto, 
não parecia refletir a os rumos tomados pelo projeto. O consultor Augustin Girard, 
em uma carta a Mahdi  Elmandjra, perguntou se, afinal, a Mesa Redonda seria sobre 
o auxílio da criação artística ou políticas culturais. A resposta foi a alteração do título 
oficial da reunião para "Table ronde sur les politiques culturelles dans le monde 
moderne " 40 (doravante Mesa Redonda). A modificação do título foi um reflexo do 
redirecionamento institucional para o novo tema.  

 
Figura 11: Carta de Augustin Girard a Mahdi Elmandjra, 1967. Arquivo da UNESCO 307 A 064 (44.49)"67" ”, Table-Ronde de Monaco  - Décembre 1967 “L’Action et la Politique Culturelle”, 1966-67, (Part 1). 

 

                                                           
39 Minuta de carta de J. Ulrik para o Ministro de Relações Internacionais de Monaco. 31/05/1967. Arquivo da 
UNESCO, 307 A 064 (449.49) “67”, Table-Ronde de Monaco  - Décembre 1967 “L’Action et la Politique 
Culturelle”, 1966-67, (Part 1). 
40 Minute sheet de Augustin Girard a Mahdi Elmandjra, comentado por Elmandjra. 09/06/1967. Arquivo da 
UNESCO, 307 A 064 (449.49) “67”, Table-Ronde de Monaco  - Décembre 1967 “L’Action et la Politique 
Culturelle”, 1966-67, (Part 1). 
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Listas de potenciais convidados incluíam Hannah Arendt, Octavio Paz, Alejo 
Carpentier, Marshal McLuhan, Pierre Bourdieu, Joffre Dumazedier, Richard Hoggart 
e Theodor Adorno entre um número considerável de poetas, artistas, críticos, 
cientistas sociais e chefes de instituições culturais de diferentes países e 
organizações culturais internacionais. A equipe de organização também estava 
construindo “antecedentes históricos” e justificativas teóricas para documentos de 
trabalho e gerenciando de respostas aos pedidos de estudo nacionais, muitos dos 
quais estavam atrasados ou tinham sido considerados inadequados.  

Um mês antes da reunião, catorze estudos foram recebidos: três atrasados, 
sem resposta e dois tiveram o contrato rescindido. O Director Geral René Maheu 
expressou hesitação em relação à ambição de síntese que deveria ser alcançada 
com o relatório a ser feito pelo secretariado. Os estudos enviados por comissões 
nacionais eram muito diferentes em tamanho, estilo, profundidade e adequação às 
expectativas; eles não eram comparáveis. Augustin Girard recomendou que os 
relatórios não fossem publicados. Para ele, a maioria das páginas não tinham valor 
informativo e sua linguagem não era adequada para publicação. Além disso, ele 
lembra que as cartas para os especialistas pediram opiniões pessoais e 
apresentações não oficiais. Ele finalmente sugeriu que os relatórios que 
preenchessem os requisitos mínimos fossem impressos para distribuir entre os 
participantes na mesa redonda41. A reunião em si, como reiterado em seu 
documento oficial de trabalho, reuniu convidados por suas capacidades pessoais e 
não como representantes de seus governos e instituições. 

Finalmente, a Mesa Redonda aconteceu no Principado de Mônaco, de 18 a 
22 de dezembro de 1967. Os objetivos do encontro eram enfrentar os principais 
problemas percebidos pelos governos para a elaboração de políticas culturais; 
identificar quais desses problemas a UNESCO poderia ajudar a tratar e estabelecer 
prioridades e recomendações para a elaboração do programa e orçamento para o 
biênio 1969-1970. O primeiro tema da agenda provisória foi a própria noção de 
política cultural: “la notion de politique culturelle est encore neuve et elle demande á 
être élucidée tant dans les pays industrialisés où l´action culturelle est discutée et 

                                                           
41 Memo de A. Girard a M. Elmandjra , 17/10/1967. Arquivo da UNESCO, 307 A 064 (449.49) “67”,  Table-Ronde 
de Monaco - Décembre 1967 “L’Action et la Politique Culturelle” , 1967, (Part 3). 
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dispersée, que dans les pays nouveaux où des principles d´action efficacies peuvent 
être mis en place rapidement.”42 .  

Esta declaração é seguida por perguntas como “Is there a new demand?”, 
“What is the use in transforming the action in favor of the arts in cultural policies?”, 
“How to integrate science and cultural action?”. Foi, portanto, parte da reunião definir 
o que era política cultural e em que medida ela refletia uma nova demanda ou uma 
nova solução para um problema antigo, ou mesmo alguma coisa de fato estava 
mudando. Poderíamos chamá-la de uma meta-reunião, em que a validade, a 
pertinência, a definição e âmbito do seu tema estaria sujeita a escrutínio coletivo. 

 
3.2.2.  DO EVENTO AO PROJETO DE MÉDIO PRAZO  
 

O relatório final publicado era um tipo muito particular de relato, cuidadosamente 
tratado para articular o discurso oficial da UNESCO com a legitimidade 
proporcionada pela contribuição dos participantes, mesmo que tenha sido acordado 
que ele representasse fidedignamente os debates. É, portanto, um lugar 
interessante para observar como UNESCO produz sua línguagem oficial, criando a 
sensação de consenso a que Susan Wright se referiu (1998). 

Uma nota no fim do relatório registrou que “while the atmosphere of mutual 
understanding and co-operation persisted throughout the meeting, there were certain 
divergences of view” (UNESCO, 1969: 49), mas aqueles que se juntaram a esse 
grupo em sua capacidade individual só foram tratados individualmente na lista de 
participantes no final da publicação; ao longo do documento foram evocados sem 
nome. Sua experiência, contribuição técnica e antecedentes políticos foram 
profundamente valorizados no processo meticuloso de seleção, convite, proposição 
e revisão de questões a serem abordadas, mas tudo isso se diluiu na forma de uma 
narrativa de generalizações (por exemplo “in most countries…”, “mutual 
understanding”) feitas por um único agente dali em diante: a Mesa Redonda. Ainda 
assim, as experiências nacionais são mencionadas, exemplos são dados e uma 

                                                           
42 Documento de trabalho. 1967. Arquivo da UNESCO, 307 A 064 (449.49) “67”, Table-Ronde de Monaco - 
Décembre 1967 “L’Action et la Politique Culturelle”, 1967, (Part 4). 
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série de preocupações afins vão surgindo, então o relatório permanece um lugar 
válido para mapear as questões relacionadas às políticas culturais. 

Embora os participantes sustentassem que a cultura não pudesse ser reduzida a 
números, a reivindicação por objetividade foi sistemática e assumiu uma variedade 
de formas: desde a organização das estruturas administrativas, orçamentos e planos 
até  a identificação de necessidades, fatos, despesas, estatísticas e indicadores 
culturais. As abordagens que definiram a política cultural assumiram a possibilidade 
e a necessidade de uma ação calculada no domínio da cultura, desde que a 
liberdade do artista e das expressões culturais fossem preservadas. De acordo com 
o relatório final, a política cultural deveria dividir tarefas entre as instituições culturais 
e órgãos governamentais, integrando planejamento de políticas e evitando 
descontinuidade. Ela foi definida como:  

“the sum total of the conscious and deliberate usages, action or lack of action in a 
society, aimed at meeting certain cultural needs through the optimum utilization of all the physical and human resources available to that society at a given time; (b) that certain criteria for cultural development should be defined, and that culture should be linked to 
the fulfilment of personality and to economic and social development.” (UNESCO, 1969:10) 
A questão das necessidades culturais foi extensamente explorada:  
“In working out a cultural policy it is necessary to evaluate needs and to know what exists to meet them. In most countries very little is known concerning either of these aspects: 
people do not even know what methods can be used to discover the facts of cultural activity and what are the needs of the public.” (…) “Answering these questions means approaching cultural problems objectively. A philosophy of culture is not a sufficient basis 
for action; the facts that we are trying to change must be exactly known” (…) “Cultural needs are not a fact; they are discovered by sociological research, using as a basis 
certain data (e.g., the difference between the cultural models of two societies or two groups), bearing in mind desirable and possible objectives. People can only desire 
something that they know of.” (UNESCO, 1969: 12-13) 
Embora a necessidade de objetivação se destacasse, os participantes 

reconheceram que, mais do que problemas conceituais, os métodos de investigação 
ainda lhes eram desconhecidos e incomuns. No entanto, consideraram útil o estudo 
de padrões de comportamento por meio de análise de “time-budgets”, participação e 
despesas e desejável que esses estudos fossem realizados por institutos 
especializados e coordenados por órgãos governamentais centralizados.  

Um orçamento cultural, na visão deles, poderia evitar “a flood of empty rethoric 
often released by cultural matters”. Esse indicador era considerado de grande 
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importância para avaliar quanto esforço é feito pelas autoridades públicas, mas 
dependia da possibilidade de (re) agrupar todas as rubricas de despesas culturais e 
desenvolver métodos para compará-las com outros orçamentos nacionais e também 
com orçamentos culturais de outros países. Sugeriu-se também que a maioria dos 
países sentiam a necessidade de quadros estatísticos para avaliar a realização dos 
seus objetivos culturais e comparar com outros países. Seria desejável ter uma 
pesquisa mundial sobre políticas culturais. Os participantes consideraram que à 
UNESCO caberia, com a ajuda de um comitê de experts, a definição de critérios e 
terminologia para realizar pesquisas nacionais e a publicação de folhetos individuais 
para comparação. Ainda sobre esta matéria, foi recomendado o estabelecimento de 
um centro de documentação internacional “on the cultural institutions, policies and 
needs of different Member States” e que “in States where this does not yet exist, a 
government office or an independent body should be set up to co-ordinate cultural 
action at the national level and to ensure liaison with UNESCO in this field” 
(UNESCO, 1969: 47).   

No que diz respeito à organização da política cultural, foi dito que diferentes 
Estados defendiam as vantagens da centralização dos serviços culturais no âmbito 
de um único departamento, permitindo a coordenação de medidas a nível nacional, 
a adoção de um conceito coerente de ação cultural que garantisse estabelecimento 
de prioridades, continuidade e melhor utilização dos fundos públicos. A centralização 
foi considerada, nessa reunião, um pré-requisito para a descentralização e 
democratização, processos de visto por todos os países como essenciais e 
interdependente. 

Quando o assunto eram os tipos possíveis de políticas culturais, o relatório 
afirmou que isso “Should not be defined by UNESCO since each country has its 
different concept” e ao mesmo tempo condenou as políticas culturais autoritárias que 
desrespeitam a liberdade do artista. Esta posição ambígua – entre a não-definição e 
a censura ao autoritarismo cultural - reflete uma tensão que iria acompanhar 
atividades UNESCOs durante a Guerra Fria e uma questão que fundamentou a 
emergência de políticas culturais tal como proposta pela UNESCO. Os aspectos 
técnicos do modo de ação proposto são enfatizadas para neutralizar o tipo 
autoritário da política cultural: “The firm belief that any set line of policy, in particular 
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cultural policy, may easily become authoritarian and runs the risk of embarking on 
utopian schemes is a decisive element in the growing importance attached to the 
necessity for scientific analyses as a condition of effective action.” (UNESCO, 1969: 
14). Ao longo do relatório, esta questão foi abordada em diferentes formas. 
Observou-se que a intervenção do Estado pode ter um efeito nocivo sobre a 
liberdade de criar; e que a assistência à criação artística deve, acima de tudo 
garantir a liberdade do artista, que deve basear-se em “indisputable facts” 
(UNESCO, 1969:18).  

Os participantes concluíram que (1) a política cultural deve ser tão dinâmica 
quanto a cultura; (2) a democratização não deve mais promover maior acesso à "alta 
cultura" e sim promover a participação ativa e e estimlar criações; (3) os recursos 
financeiros não são suficientes: a profissionalização é necessária; (4) os países em 
desenvolvimento estão sujeitos a distorção cultural promovida pelos meios de 
comunicação de massa; (5) a centralização em um órgão público responsável pelos 
assuntos culturais a nível nacional é desejável; e (6) as ONGs desempenham um 
papel importante no desenvolvimento cultural. Por fim, a mesa-redonda expressou 
desejo de que a UNESCO pedisse às Comissões Nacionais que empreendessem 
uma ampla campanha a fim de despertar a opinião pública sobre este assunto e os 
estudos que deveriam ser realizados (UNESCO,1969:48).  

Com este relatório em mãos43, a Programme Commission da 15ª Conferência 
Geral, realizada em 1968, dedicou um tempo considerável à discussão sobre a 
relação entre cultura e diferentes esferas da atividade humana, como a economia, o 
desenvolvimento, a juventude e a paz, chamando a atenção para o papel específico 
das políticas culturais: “Several delegates stressed the importance of cultural policy 
in cultural development. They recognized that Member States needed a cultural 
policy and that UNESCO had an immense role to play in that regard – something 
new in the Organization’s programme.” (UNESCO, 15C/88, 1968: 196). Novo 
também era o programa de dez anos (1969-1978) lançado na mesma conferência. O 
projeto tinha por objetivo ajudar os Estados Membros “to put cultural policies into 
effect” estabelecendo diretrizes, princípios, métodos e meios para avaliar suas 
necessidades culturais:  
                                                           
43 A publicação do relatório na série “Studies and documentos on cultural policies” só aconteceu em 1969, mas 
versões de trabalho já estavam circulando em 1968. 
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“During the first phase, the main task will be to facilitate exchanges of information and experience between persons responsible for cultural action and to provide them with 
documentation on the problems encountered and the results obtained in the various countries, through assembling, comparing and analyzing the cultural policies that already exist in Member States” (UNESCO, 15C/5, 1968: 359).  
 

3.2.3. O PRIMEIRO ENCONTRO INTERGOVERNAMENTAL  
 
De 24 de agosto a 2 de setembro de 1970 foi realizada uma conferência 

internacional de categoria II44 com o título Intergovernmental Conference on the 
Institutional, Administrative and Financial Aspects of Cultural Policies. A conferência 
representaria, oficialmente, a chamada aos países-membros para integrarem, 
participarem e se posicionarem a respeito da categoria sob a qual tomavam forma 
os problemas relativos à ação pública cultural na UNESCO. Inicialmente, entendia-
se que a conferência reuniria apenas ministros dos países-membros encarregados 
de assuntos culturais. Em setembro de 1969, a conferência que antes seria apenas 
para ministros, com duração prevista de cinco dias, passou a ter duas fases: a 
primeira com experts partes das delegações, chamados de “experts 
governamentais” e a segunda com os ministros propriamente ditos.  

O ADG/SHC Elmandjra havia proposto que fossem dois eventos diferentes e 
consecutivos, ao que o diretor geral René Maheu respondeu propondo uma mesma 
conferência em duas fases. Roger Barnes, diretor do Bureau of Conference Services 
(CFS) aponta ainda mais um problema para Elmandjra: uma conferência em duas 
fases exigiria que, mesmo quem não participa da primeira fase esteja presente no 
primeiro dia para que a agenda seja aprovada e os representantes eleitos. A julgar 
pelo convite enviado mais tarde aos Estados Membros (Figura 12), as duas fases 
deixaram de existir e o convite deixou qualquer divisão antes almejada bastante 
nebulosa.   Em carta interna, o diretor geral diz que espera que os participantes 
sejam: (a) representantes dos mais altos cargos responsáveis por decisão em 
matéria cultural em seus países; (b) diretores de ação cultural, administradores 
responsáveis por essa ação, responsáveis pela coordenação de ações culturais, 
administradores culturais; (c) responsáveis pelo planejamento cultural como 
sociólogos, estatísticos, economistas etc. além de especialistas responsáveis por 
                                                           
44 Sobre classificação de eventos da UNESCO, ver página 60.  
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centros de pesquisas e de estudos, por escolas de formação e pela organização de 
centros culturais, capazes de contribuir para a elaboração do plano de longo prazo e 
seus projetos operacionaispara a UNESCO45. A separação entre a natureza da 
relação dos participantes com a organização e seus países de origem, mesmo 
depois de novamente regulada, não era muito clara.  

 
 
                                                            

45 Carta de René Maheu a A. Seydou.  27/04/1970. Arquivo da UNESCO, 008 A 06 "70" 1970 Inter-Governmental 
Conference on the insitutional, administrative, and financial aspects of cultural policies 

  
A decisão de quem será escolhido é 
repassada aos governos, aos quais é 
recomendado observar a recomendação do 
Conselho Executivo.  

Figura 12: René Maheu, minuta de convite. Arquivos da Unesco, 1969. 307 A 064 (449.49) “67”,  Table-Ronde de Monaco - Décembre 1967 “L’Action et la Politique Culturelle” , 1967, (Part 3). 
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Para que fossem expedidos os convites cuja aprovação da lista fica a cargo do 
Conselho Executivo, foi realizado levantamento sobre a existência ou não de órgãos 
públicos dedicados à cultura nos países-membros. A lista do anexo, em versão final, 
46contabiliza 21 ministérios com dedicação exclusiva a assuntos culturais; 38 
ministérios dedicados a cultura e outras áreas, como educação, turismo, juventude 
ou outros; 51 ministérios “responsáveis por assuntos culturais sem que isso apareça 
no título/nome do ministério”, 12 “órgãos públicos responsáveis por atividades 
culturais” e apenas 3 sem informação recebida (Figura 13).  

Na carta, Ballo justifica a exclusão de uma categoria de “Serviços públicos não-
governamentais” pelo fato de que conselhos identificados em países como Australia, 
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia ou Venezuela poderiam ser 
considerados órgãos governamentais. Essa categorização acaba por incluir os 
conselhos ao mesmo tempo que exclui, além da especificação da ação não 
governamental, a possibilidade de nações não apontarem responsáveis pela ação 
cultural. Esse tipo de colocação, ainda que pareça um detalhe sem importância, 
revela como, por meio dos enunciados que sucessivamente a UNESCO utiliza para 
dialogar com os países-membros nessa matéria, os provoca a responder e se 
colocar como se, de fato, existisse um pressuposto universalmente válido de 
existência de responsáveis designados pelas ações culturais e, mais tarde, que 
exista, ainda que pela negação, políticas culturais em todos esses países.   

O relatório da Mesa Redonda de Mônaco seria o documento base, juntamente 
com os estudos nacionais já recebidos e editados, para discussão dos 
representantes governamentais sobre a matéria. Além disso, utilizariam os relatórios 
finais das outras reuniões preparatórias que aconteceriam ainda em 1969: uma 
reunião de experts para preparação da conferência, seguida de uma reunião de 
especialistas sobre estatísticas culturais a serem utilizadas em escala internacional, 
ambas na sede da UNESCO. Em outubro do mesmo ano, foi realizada em Dakar 
uma reunião de experts sobre problemas de política cultural na África.  

                                                           
46 Os números do relatório final diferem dos da carta, provavelmente pois receberam mais informações desde 
que ela foi escrita. 



 

93  

 



 

94  
 

Figura 13: Órgãos de cultura. UNESCO 82 EX/12, 1969 
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Além disso, nesse período foram encomendados a consultores contratados 
estudos temáticos sobre (1) o lugar e o papel dos artistas na vida econômica e 
social, (2) estudos sobre a formação dos administradores dos assuntos culturais, (3) 
estudo sobre os diferentes centros culturais e sua cooperação com as escolas, (4) 
estudo sobre as medidas para dar efeito ao direito à cultura e (5) estudo preliminar 
sobre as estatísticas culturais.  Mais tarde seriam solicitados estudos adicionais aos 
outros departamentos da UNESCO: ciência, comunicação e educação. Um 
questionário foi enviado aos Estados Membros em treze de setembro de 1979 sobre 
a estrutura administrativa dos assuntos culturais. 51 respostas foram recebidas até o 
prazo e analisadas, 14 chegaram atrasadas e ficaram de fora47.  

Esperava-se da conferência que ela “despertasse a consciência”, em escala 
nacional e internacional, da importância crescente do desenvolvimento cultural, já 
que era a primeira conferência com o tema de políticas culturais. “Favorecer a 
tomada de consciência”, “precisar dados sociais e econômicos”, “chamar a atenção 
para”, “recolher informações” para “estabelecer plano” e “prever implantação” de 
projetos em Estados Membros não são ações que podem ser tomadas por qualquer 
pessoa48. Somente alguém investido de ou aspirando ser investido de poder e 
alcance pode, por exemplo, favorecer tomadas de consciência. Mais do que fóruns 
de debate, é uma campanha pela difusão e adoção dos modos de ação em estudo.  

De 16 a 19 de junho de 1969 é realizada a reunião de experts como objetivo de 
preparar a Conferência de Veneza. Entre os 19 convidados principais, três já haviam 
estado presentes na Mesa Redonda de Mônaco. Augustin Girard, Rafik Said e 
Richard Hoggart, agora como ADG/SHC.  

Diante da demora na confirmação dos participantes, Mme de Rochefoucauld, 
funcionária do departamento de cultura da UNESCO, foi encumbida de conversar 
com as delegações permanentes, localizadas na sede da UNESCO em Paris, sobre 
a intenção de participação de seus países. O resultado desse corpo-a-corpo, feito 
com 85 delegações, é um relato de suas impressões sobre as expectativas das 

                                                           
47 Carta de René Maheu a A. Seydou. 27/04/1970. Arquivo da UNESCO, 008 A 06 "70" 1970 Inter-Governmental 
Conference on the insitutional, administrative, and financial aspects of cultural policies. 
48 Ibid. 
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delegações em relação à campanha da UNESCO49. Havia uma confusão – ou uma 
desculpa comum – para a falta de resposta ao convite: ele teria sido feito de forma 
demasiado simples – considerando o papel escolhido e a linguagem do diretor geral. 
Apesar do título oficial fazer menção explícita ao tema da conferência, os diferentes 
nomes usados para designá-la até aquele momento, “Conferência de Veneza” ou 
“Conferência de Ministros da Cultura” confundia a respeito do objetivo da reunião; se 
uma reflexão concreta sobre os problemas culturais de uma cidade como Veneza 
ou, como Conferência de Ministros, um encontro cujo foco estaria “sujeito às 
ideologias” de cada um deles. Com exceção daquelas que já haviam, juntamente 
com suas comissões nacionais, empreendido estudos com ou para a UNESCO  no 
tema de políticas culturais (Países Nórdicos, Estados-Unidos, França, Japão, URSS, 
Bulgária), as demais não sabiam bem sobre o que se tratava a conferência.  

A segunda preocupação das delegações foi o balanceamento geográfico das 
representações. Queriam daber quem já tinha confirmado e se seus blocos – 
divididos entre países desenvolvidos e em desenvolvimento - estariam 
suficientemente representados. Algumas delegações queriam participar da 
Conferência não apenas pelo interesse no tema, mas porque “cultural prolicy as a 
program was at its beginning”. Ainda outras “expressed the view that to speak of 
cultural policies was already to give an orientation to the matter which amounted to 
taking an ideological position. For the USA, Bulgaria, France, Japan, Mexico, etc the 
notion itself led to different interpretations.”50 

A despeito de qualquer incerteza na definição do conteúdo e dos propósitos 
do encontro, ele foi considerado um absoluto sucesso. A conferência contou com a 
participação de 85 Estados Membros, 1 Estados Membro associado, 2 Estados não-
membros, dos quais 39 delegações lideradas por ministros nacionais; 2 
organizações governamentais internacionais, 10 organizações internacionais e 2 
fundações, num total de aproximadamente 370 participantes oficiais. Apesar de uma 
reunião oficialmente intergovernamental categoria II, contou com a participação de 

                                                           
49 O relato consta no processo em duas versões, uma mais curta em inglês e outra mais longa em francês, mas 
embora o título assim a designe uma não é a síntese precisa da outra; portanto foram consideradas como 
complementos uma da outra. Memorando de Rochefucauld. 15/07/1970. Arquivo da UNESCO, 008 A 06 "70" 
1970 Inter-Governmental Conference on the insitutional, administrative, and financial aspects of cultural policies. 50 Ibid. 
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alguns dos experts já convocados anteriormente nas reuniões de outras 
categorias51.  

Na fala de abertura do diretor geral René Maheu, o espírito da Conferência de 
Veneza era o de propor algo realmente novo: cooperação internacional para que a 
cultura seja tratada seriamente pelos governos nacionais dos países dentro de seus 
contextos e particularidades históricas. A conferência era apresentada 
simultaneamente como uma proposição de mudança e uma constatação de que a 
proposta de mudança estava acontecendo.  

 
 
 O diretor geral segue tecendo considerações sobre a estreita e indissociável 

relação entre cultura e desenvolvimento, alegando que já é consenso que o 
desenvolvimento econômico e social depende da dimensão cultural e que o 
desenvolvimento cultural é, portanto, parte e parcela da “soma total” do 
desenvolvimento. Nesse momento o foco é proporcionar a oportunidade de troca de 
experiências e desenvolvimento de técnicas e instrumentos para que cada país 
utilize da forma mais adequada a seus objetivos de desenvolvimento cultural. 

                                                           
51 É comum que uma mesma pessoa participe de diferentes ações da Unesco a partir de diferentes tipos de 
natureza de vínculo – como observador, expert, representante de país, contratado etc (Ver Capítulo 5).   

Figura 14: UNESCO. Fala de abertura. Final Report. Intergovernmental Conference on Institutional, Administrative and Financial Aspects of Cultural Policies. 24 de agosto de 1970. 
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Figura 15: Fala de abertura, Final Report. Intergovernmental Conference on Institutional, Administrative and Financial Aspects of Cultural Policies.24 de agosto de 1970 

 Assim, a pauta do encontro permaneceu bastante atrelada aos 
“aspectos institucionais, administrativos e financeiros” que nomearam a conferência 
e foi composta dos itens 7 a 10 da seguinte agenda:  

 
Figura 16: UNESCO. Agenda. Intergovernmental Conference on Institutional, Administrative and Financial Aspects of Cultural Policies. 1970. 
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A despeito do “clima de entendimento mútuo” e satisfação que o relatório 
aponta, a leitura das discussões das comissões revela, ainda que sutilmente, alguns 
pontos de divergência entre os presentes. Enquanto todos concordavam com a 
necessidade precípua de coordenação e articulação por um ou mais órgãos para 
que existissem políticas culturais, alguns defendiam que essa coordenação deveria 
ser exclusivamente governamental, de modo a possibilitar o estabelecimento de 
prioridades, enquanto outros advogavam em prol da autonomia de agências e 
unidades locais. Da mesma forma, a participação do financiamento privado de 
atividades culturais também criou partidários e oponentes. Em relação à natureza da 
ligação entre cultura e desenvolvimento econômico; para uns, investimentos 
culturais deveriam ser vistos como investimentos de longo prazo na sociedade em 
geral. Para outros, a relação entre cultura e economia é limitada a casos como o 
turismo. Quando o desenvolvimento cultural foi discutido sob a perspectiva dos 
“países em desenvolvimento”, foi sugerido que a UNESCO poderia exercer 
“influência moral” nos governos para este fim.  

Ao fim, o diretor geral considerou que a conferência afirmou ser o 
desenvolvimento cultural parte do desenvolvimento em geral; alargou o conceito de 
cultura, considerando suas relações com a natureza, educação e desenvolvimento; 
enfatizou a necessidade de maior conteúdo cultural na educação; apontou a 
necessidade de estudos em economia da cultura e o treinamento de especialistas; e 
incentivou a UNESCO a estudar modelos segundo os quais as políticas culturais 
poderiam ser organizadas. Como desdobramentos específicos, a conferência de 
Veneza produziu uma série de recomendações e o detalhamento do programa de 
longo prazo da UNESCO na matéria de políticas culturais. O qüinqüênio 1971-1976 
contaria, a partir de então, com os seguintes projetos: (1) dados sobre políticas 
culturais, que incluiria diferentes estudos em escala internacional e o 
estabelecimento de parâmetros estatísticos; (2) treinamento de pessoas 
responsáveis por atividades culturais, que contaria com o desenvolvimento de 
programas de treinamento profissional; (3) estabelecimento de tipologias e 
estratégias para desenvolvimento cultural, compreendendo estudos mais 
abrangentes sobre modos de financiamento e desenvolvimento, comparativos 
internacionais e a possibilidade de criação de um fundo internacional para o 
desenvolvimento cultural. Além disso, foram previstas conferências regionais na 
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Europa, Ásia, áfrica e América Latina e a continuidade da série de monografias 
sobre a política cultural nos países.  
3.2.4. AS CONFERÊNCIAS REGIONAIS 

A UNESCO organizou quatro conferências regionais sobre políticas culturais 
entre 1972 e 1978. Em parceria com a ALECSO (Arab League Educational, Cultural 
and Scientific Organization), apoiou a organização de uma quinta, reunindo ministros 
árabes de cultura, em 1981. O material sobre essas conferências é muito extenso, 
então me ative aos trâmites relativos à conferência europeia (1972), a primeira 
delas, e à da América Latina e Caribe (1978), da qual o Brasil participou. Cada uma 
representa, aproximadamente, um dos blocos (desenvolvidos e em 
desenvolvimento) e ao mesmo tempo um estágio diferente do programa de políticas 
culturais.  

 No mesmo ano de 1970 começou a ser planejada a conferência europeia de 
políticas culturais, que seria realizada em 1972. A preparação dessa e das outras 
conferências regionais seguiria, grosso modo, o mesmo ciclo da Conferência de 
Veneza: a equipe de política cultural reúne material sobre os estudos/projetos do 
programa de política cultural (monografias, estudos, estatísticas), - a ser lido por 
experts reunidos em comitê que deverá preparar a pauta para a conferência de fato 
e, finalmente, realiza-se a conferência regional. Em alguns casos, como o da 
América Latina, a preparação envolveu o envio de um longo questionário aos países 
e a elaboração de densos e volumosos documentos de trabalho.  

REUNIÕES REGIONAIS DA UNESCO SOBRE POLÍTICAS CULTURAIS (1971 – 1981) 
REGIÃO NOME LOCAL DATA TIPO 
Europa Reunion d´experts en vue de préparer l´ordre du jour provisoire de la Conférence intergouvernementale européenne sur les politiques culturelles. Paris 1-3/fev/1971 Preparação 

Europa 
Réunion des delégations permanentes des Etats Membres d´Europe et Canada – preperation de la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Europe 

Paris 23/mar/71 Preparação 

Europa Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Europe Helsinki, 18-28 juin 1972. Helsinki 18-28/jun/1972 Conferência Intergovernamental 
Asia Consultation for ASIACULT Bangkok abr/72 Preparação 
Asia Meeting of experts on the statistics of cultural development Tokio Feb/1973 Preparação 
Asia Meeting of experts on the training  of organizers of cultural activities Tokio mar/73 Preparação 
Asia Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Asie Yogyakarta 10-19/dez/1973 Conferência Intergovernamental 
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África Consultation of african specialists to study the problems involved in instruments for analysing cultural development in Africa Nairobi mai/54 Preparação 

África Consultation of african specialists to advise the Secretariat about topics for inclusion on the conference Agenda 
Addis Ababa jul/54 Preparação 

África Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Afrique Accra 27/out - 06/nov/1975 Conferência Intergovernamental 
América Latina 

Réunion d'experts sur l'ordre du jour provisoire de la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Amérique latine et dans les Caraïbes Panama 2-5/fev/1976 Preparação 
América Latina Meeting of experts of the region on instruments of cultural analysis for cultural development Kingston 4-8/out/1976 Preparação 
América Latina 

Consultation préparatoire à la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Amérique latine et dans les Caraïbes Paris 24-24/mar/1977 Preparação 
América Latina Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Amérique latine et dans les Caraïbes Bogotá 10-20/jan/1978 Conferência Intergovernamental 
Estados Árabes Expert meeting Hammamet 1978 Preparação 
Estados Árabes Expert meeting Baghdad 1979 Preparação 
Estados Árabes Conference of Arab Ministers of Culture Baghdad 1981 Conferência apoiada (UNESCO / ALECSO) 

Quadro 3: Reuniões regionais da UNESCO sobre políticas culturais (1971-1981). Elaboração própria. 
 
A Conferência de Helsinki foi preparada sob o comando de Richard Hoggart, que 

assumiu a sub-diretoria geral de ciências humanas, sociais e cultura (ADG/SHC) em 
1970. Em fevereiro de 1971 a UNESCO convidou alguns experts para uma consulta 
na sede da organização com a finalidade de definir a agenda da Conferência 
européia. Ainda depois dessa consulta, o documento “ordre du jour provisoire” 
passou por uma longa cadeia de revisões e sugestões, versões mais extensas, nas 
quais cada palavra das versões francesa e inglesa foram detalhadamente discutidas, 
bem como a produção dos documentos de trabalho que deveriam acompanhar cada 
ponto da agenda. Para cada ponto haveria um estudo contratado a especialistas de 
diferentes países.  

Foram consideradas parte da preparação também duas reuniões de especialistas 
em estatísticas de desenvolvimento cultural, ocorridas em Paris em abril de 1971 e 
janeiro de 1972; um encontro de experts sobre o treinamento de administradores de 
arte e organizadores de atividades culturais, sediado em Amsterdam em novembro 
de 1971; e o envio de alguns questionários sobre cooperação cultural internacional 
(UNESCO, 1972).   
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Dois temas foram propostos como cruciais para serem debatidos em Helsinki; as 
vias e meios da democratização da cultura e o desenvolvimento cultural e sua 
relação com o desenvolvimento econômico e social52.  

Finalmente, foram estabelecidas as regras de procedimento (atribuições e modo 
de eleição de presidente, vice, comissões, modo de trabalho, etc) e decidiu-se que a 
conferência chamaria EUROCULT – acrônimo sob o qual os diferentes documentos 
relativos á conferência passariam a ser identificados.53 De 19 a 28 de junho de 1972, 
264 delegados se reuniram em Helsinki representando 30 países (europeus e 
Canadá), além de 16 observadores de 8 países e 3 de organizações 
intergovernamentais, 13 de organizações internacionais e 2 fundações. 

Foram produzidos e colocados à disposição dos participantes os seguintes 
documentos: 

 
A EUROCULT resultou em 32 recomendações e teve como desdobramentos 

internos uma série de estudos sobre cooperação cultural e estatísticas culturais em 
escala européia, e os chamados “joint studies”, executados por grupos de países 
sobre temas específicos. Em relatório de 1979 (CC-79/ws/80), Pierre Moulinier relata 
o início de 14 estudos temáticos54 em 1975, envolvendo 20 países da Europa e da 
América do Norte, com uma média de particpação de aproximadamente 5 páíses por 
tema. França, Bélgica, Iuguslavia, Hungria e Canadá participaram de vários grupos 
                                                           
52 Carta de G. Kavadis a  M. G. Lyons. 03/02/1971. Arquivo da UNESCO 008 (4) A 06 "72"/53 - 
Intergovernmental Conference on Cultural Policies in Europe - Finland - 1972 - Reports on the present state of 
research in cultural development. 
53 A junção de abreviações silábicas, formando acrônimos, era uma forma comum de uso de linguagem entre 
organizações diplomáticas. O arquivo do MRE, no Brasil, está todo organizado de acordo com essa 
nomenclatura. Os processos relativos à delegação permanente do Brasil na UNESCO chamam BRASUNESCO, 
e os despachos telegráficos são chamados de DESPTEL.  

Figura 17: UNESCO. Final report. Conference on Cultural Policies in Europe. Helsinki, 19-28 June 1972. 
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(9, 7, 6, 5 e 5, respectivamente). Em relação ao perfil dos participantes, o balanço 
aponta que 52% pertenciam a órgãos governamentais (ministérios ou órgãos ligados 
à UNESCO); 38% eram acadêmicos; 7% organizadores de atividades culturais e o 
restante proveniente de diferentes contextos.  

Em 1973 aconteceu a ASIACULT, reunindo 129 delegados de 20 Estados 
Membros e em 1975 foi a vez da África, sediando em Accra o AFRICACULT, com 
159 delegados. Ambos seguiram o mesmo ritual preparatório que as anteriores, o 
envio de questionários, a produção prévia e posterior de estudos e documentos, o 
envolvimento de diferentes pessoas e contribuições, e a disponibilização aos 
envolvidos de materiais produzidos em reuniões anteriores ou para temas afins,  
como as monografias, os joint studies e as estatísticas culturais (UNESCO, 1973; 
1975).   

A reunião da América Latina, chamada de AMERICACULT, ocorreu em Bogotá 
em janeiro de 1978. O objetivo da conferência era “to define the concepto f cultural 
policy with reference to the problems peculiar to Member States in the region, to help 
these Member States to work out cultural development atrategies which correspond 
to their overall development abjectives and to facilitate regional and international co-
operation” (UNESCO, 1978: 5). 

 De 2 a 5 de fevereiro de 1976, 16 experts de 13 países da América Latina e do 
Caribe se reuniram no Panamá para discutir a agenda da conferência a realizar-se 
dali dois anos. Em outubro de 1976, uma reunião sobre os instrumentos de análise 
para as políticas culturais aconteceu em Kingston, Jamaica, além de uma consulta 
“de intelectuais e artistas” em Paris, em março de 1977. A ocasião da conferência 
também acentua a convocação, por parte da UNESCO, de novos estudos para a 
coleção de monografias sobre políticas culturais, tornando-se uma oportunidade 
para intercalar as duas estratégias de ação. Já que os países da região participante 
teriam que responder a questionários, então porque não sistematizar as informações 
                                                                                                                                                                                     
54 Os temas escolhidos foram: (1) Cultural needs and aspirations; (2) Cultural motivations and attitudes of the 
young; (3) The preservation of regional cultures; (4) Culture in the working environment; (5) Cultural development 
in countries containing different national and/or ethnic groups; (6) Agents of cultural action – decentralization; (7) 
The planning of cultural development; (8) Financing of culture – cultural statistic ans accounts; (9) The cultural 
content of education; (10) Training of cultural activities organizars and administrators; (11) Cultural programmes 
on television; (12) The preservation and cultural presentation of historic monuments, sites and towns in Europe; 
(13) International thesaurus of cultutal development; (14) Artistic creation and  contemporary technology. 
UNESCO/Moulinier, 1979. 
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numa monografia? Na ocasião da conferência, em 1978, 50 monografias já tinham 
sido publicadas e seriam distribuídas aos participantes.   

Os materiais preparados para as reuniões anteriores foram sucessivamente 
reaproveitados como referência para as subsequentes, juntando críticas, melhorias e 
adaptações locais às propostas e estudos anteriores. Alguns pontos passam a ser 
constantes e obrigatórios em todo tipo de documento ou agenda de discussão; 
mesmo que gradualmente revisado, reiterado e pontualmente alterado. As 
sucessivas iniciativas da UNESCO vão produzindo um corpo documental e um 
repertório que vão se consolidando e sendo apropriados e recriados nos diferentes 
contextos.  

Na preparação do AMERICACULT, os principais problemas identificados pelo 
grupo de experts que se reuniu no Panamá em 1976 foram os seguintes: 

 
Figura 18: Botbol, A. Consultation sur l´ordre du jour provisoire de la Conférence intergouvernamentale sur les politiques culturelles en Amérique Latine et dans les Caraïbes. 2 a 5 de fevereiro de 1976.   Arquivo da UNESCO  008 (8) A 06 (728.7) "76" Politiques culturelles en Amérique Latine  -  Caraïbes - consultation Panama, 1976 

 
Se comparados aos debates das conferências internacional e europeia, os temas 

latino-americanos de 1978 apresentavam uma agenda própria e distinta: destacam-
se, além daquelas traduzidas das reuniões anteriores, as questões de identidade 
cultural, integração e, por fim, as políticas culturais como algo por ser definido.  

A conferência foi realizada em Bogotá em 1978 contou com a participação 201 
delegados de 24 Estados Membros, 3 organizações do sistema ONU, 8 
organizações intergovernamentais, 31 associações e conselhos internacionais, 2 
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fundações. A newsletter Cultural Development, publicada pela UNESCO e já em sua 
13/14ª edição, assim relata a reunião: “Two hundred delegates from 24 countries in 
the region agreed on general principles concerning the major themes of the 
Conference – cultural identity, cultural development and cultural co-operation – and 
studied ways of translating these principles into action. They adopted 58 
recommendations and a Declaration containing specific proposals for this 
purpose.”55.  Nos enunciados da UNESCO, as ações associadas à conferência são, 
primeiramente, a obtenção de consenso, seguida do estudo de meios para certas 
ações e a adoção de princípios materializados em enunciados textuais.  

A UNESCO produziu, em 1978, um relato histórico da trajetória das ideias que 
estava lutando para difundir: segundo ela, o AMERICACULT era o resultado do 
acúmulo das iniciativas que poderiam ser vistas, em conjunto, como um processo 
evolutivo de sucesso: qualquer estranhamento inicial estaria superado. 

Figura 19: UNESCO. Cultural development newsletter, n. 13/14. Arquivo da UNESCO 008 (8) A 06 "78" Politiques culturelles en Amérique Latine - conférence de 1978 – Colombie. 
 
Na conferência foi lançado o Fundo Internacional para Promoção da Cultura 

(FIPC).  Ainda em estágio inicial, a comissão administrativa do FIPC, estabelecida 
em 1976, estava estudando os critérios de concessão de financiamentos e a 
possibilidade de incentivar, principalmente na América Latina, a criação de fundos 
nacionais (bancos) para a promoção da cultura.  

A contextualização particular feita na América Latina diz respeito, também, à 
maneira que a expressão “desenvolvimento cultural” – que, em fins dos anos 70, 
teria se tornado tão ou mais importante que as políticas culturais -  é usada e 
                                                           
55 UNESCO. Cultural development newsletter, n. 13/14 p. 2. Arquivo da UNESCO 008 (8) A 06 "78" Politiques 
culturelles en Amérique Latine - conférence de 1978 – Colombie. 
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interpretada. Numa época em que desenvolvimento e seus estágios, o 
subdesenvolvimento ou o “em desenvolvimento”, tornaram-se conceitos centrais 
para definição de ações e relações públicas, colocando os governos nacionais, 
regionais e subnacionais frente ao desafio de “tirar o atraso” de seus territórios 
olhando para o exemplo dos “mais avançados”, o “desenvolvimento cultural” era 
visto como meio e parte da trilha do desenvolvimento, que anteriormente se 
preocupava apenas com aspectos produtivos e quantitativos e “agora”, naqueles fins 
de anos 1970, já incluía como metas do desenvolvimento aspectos como a “defesa e 
promoção da identidade cultural” (UNESCO/Herrera, 1979).  A linguagem do 
subdesenvolvimentismo invade, ainda que levantando dúvidas, a discussão sobre 
política cultural: 

 
No início dos anos 80, como parte da preparação de uma conferência 

mundial, a própria UNESCO se incumbiu de sistematizar os documentos e insumos 
das conferências regionais. Um panorama traçado pelo setor de estatísticas 
identificou que a preocupação com a quantificação das atividades culturais foi 
defendida com muito mais afinco na conferência européia do que nas outras. O 
mesmo relatório aponta que a conferência asiática via limites para a quantificação, 
considerando que a cultura não pode ser medida, mas entendia a estatística como 
instrumento eficiente para o planejamento das políticas culturais. Já a africana teria 
tido tom mais “político”, focando o debate na libertação africana (descolonização) e 
identidade cultural, tema que também foi caro à latino-americana, mas com ênfase 
no pluralismo cultural.  O mesmo estudo percebe que a conferência latino-americana 

Figura 20: UNESCO. Excerto de Problems and Prospects. CC.78/AMERICACULT/3, 1978 
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teria colocado em perspectiva a contradição entre a natureza espontânea do 
desenvolvimento cultural versus a qualidade tecnocrática da intervenção estatal.  

Enquanto a UNESCO, ancorada nas proposições acumuladas, revisadas, 
reiteradas, melhoradas, relidas e recriadas ao longo da última década, se esforçou 
para deslocar a política cultural de uma posição política e ideológica que prejudicava 
sua operabilidade, de “incompatibilidade tradicionalmente postulada entre a 
intervenção governamental e a liberdade cultural” (UNESCO SHC/MD/13, 1970) 
para tornarem-se, sob o novo ponto de vista defendido e amplamente advogado pela 
UNESCO, um conjunto de princípios operacionais que poderiam ser analisados a 
partir de seus aspectos institucionais, administrativos, legais e financeiros; as 
conferências regionais tenderam a ampliar o escopo da discussão para lidar com a 
natureza intrinsecamente política da política cultural. A despeito do que cada uma 
teve de particular, as conferências regionais, como um todo, ao abrir fóruns com 
agendas gradativamente mais amplas, contribuíram para a repolitização da 
discussão sobre política cultural. Os acordos e consensos que reuniram tantas 
pessoas, grupos e esforços em torno de uma “causa comum” em 1970, dariam 
espaço a dissonâncias e posicionamentos internos à medida que os materiais, 
estudos e discussões se acumulavam e transformavam.  

 
 

3.2.5. MONOGRAFIAS  
 
Desde a Mesa Redonda de Mônaco e, principalmente como desdobramento da 

Conferência de Veneza, a UNESCO passou a realizar diferentes tipos de estudo 
sobre temas relativos à políticas culturais. O projeto de publicações “Studies And 
Documents On Cultural Policy Series” foi o que durou mais tempo e rendeu o maior 
número de publicações. Foram, no total, 7256 publicações sobre a política cultural de 
66 países, publicados entre 1969 e 1987. França, Hungria, Indonésia, 
Tchecoslovakia, Grã Bretanha e Iuguslavia tiveram duas publicações; uma no 
começo dos anos 70 e outra nos anos 80, revisada e atualizada. 
                                                           
56 Contabilização baseada em listagens da UNESCO acrescida de registros bibliográficos de bibliotecas.  
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Monografias nacionais na série "Studies and documents on cultural policy"  
Ano N. País 
1969 1 Estados Unidos 
1970 6 França, Japão, Reino Unido, da Checoslováquia, Tunísia, URSS 
1971 2 Italia, Yuguslavia 
1972 8 Bulgaria, Cuba, Egito, Finlândia, India, Iran, Nigeria, Polônia 
1973 6 Indonésia, Israel, Nova Zelândia, República Federal da Alemanha, Senegal, Sri Lanka 
1974 5 Filipinas, Hungria, Libéria, República Unida da Tanzânia 
1975 7 Afeganistão, Gana, Quênia, República Democrática da Alemanha, República Unida da Camarões, Togo, Zaire 
1976 1 Coreia do Sul 
1977 9 Algeria, Canada, Colombia, Costa Rica, Guiana, Jamaica, Mexico, Peru, Venezuela 
1978 3 Honduras, República do Panamá, República Soviética da Bielorussia 
1979 7 Argentina, Bolívia, Cuba, Equador, República da Guiné, República Popular Democrática da Coreia, Serra Leoa 
1980 2 Iraque, Yuguslavia 
1981 8 Arábia Saudita, Austrália, Áustria, França, Guatemala, Jordânia, Líbano, Marrocos 
1982 1 Grã Bretanha 
1983 2 Nepal, República Popular da China 
1985 2 Indonesia, República Socialista do Vietnam 
1986 1 Checoslováquia 
1987 1 Hungria 

TOTAL 72   
Quadro 4: Monografias nacionais. Elaboração própria. 

   A coleção teve vários de seus volumes esgotados e muitos deles tiveram 
reimpressões com aumento de tiragem. Sua distribuição, gratuita, às delegações 
participantes dos sucessivos encontros dedicados a políticas culturais no período, e 
ainda aos interessados que escreviam à UNESCO solicitando referências sobre o 
tema, fez com que as brochuras passassem a ter lugar cativo em bibliotecas de todo 
o mundo e tornassem a UNESCO o principal editor de títulos nominalmente 
dedicados a políticas culturais até os anos 80, quando o tema passou a contar com 
outras fontes de publicação. Na Biblioteca do Congresso americano57, por exemplo: 
 

Biblioteca do Congresso (Library of Congress) Títulos contendo "cultural policy" ou "cultural policies" 
  UNESCO UNESCO % OUTROS OUTROS % TOTAL 

ATÉ 1960   0% 1 100% 1 
1961-1970 8 67% 4 33% 12 
1971-1980 49 59% 34 41% 83 
1981-1990 21 44% 27 56% 48 
1991-2000 2 5% 41 95% 43 
2001-2010 1 1% 108 99% 109 
2011-2015 0 0% 63 100% 63 

Tabela 1: Títulos da Biblioteca de Congresso. Elaboração própria. 
A coleção de monografias espalhou-se mundo afora e tornou a UNESCO a mais 

presente referência bibliográfica sobre o assunto por duas décadas. Nos anos 1970 
o sucesso da publicação era tanto que a UNESCO reeditou vários volumes e 
aumentou a tiragem.  No entanto, o projeto de publicações começou timidamente. 
                                                           
57 Ver Capítulo 5 para outras análises sobre publicações como indicativos de uso da política cultural. 
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Haviam sido pedidos, para a mesa redonda de Mônaco, estudos nacionais para que 
subsidiassem a discussão. Não havia, em princípio, formato ou questões específicas 
a serem respondidas. A ideia inicial era dar uso aos estudos nacionais feitos para as 
conferências.  Os países cujo material enviado foi considerado mais adequado para 
publicação contariam com uma verba para revisão e detalhamento dos seus textos 
para posterior publicação pela UNESCO. O critério para escolher quem seria 
publicado e quando parece ter sido o de aproveitamento do que estava mais “pronto” 
no início (Ver Figura 19). Os estudos deveriam seguir a estrutura de tópicos do 
relatório da Mesa Redonda de Mônaco, mas o resultado foi bem diversificado em 
termos de estruturas e conteúdos58. 

Naquele momento a metodologia de levantamento de conteúdo não estava bem 
definida. Misturavam-se, nos tópicos propostos, os textos de autoria de cada país, 
os estudos de enviados da UNESCO nos países e relatórios de encontros 
promovidos pela UNESCO sobre encontros específicos, a começar pela Mesa 
Redonda. Os autores podiam ser especialistas nacionais, representantes 
governamentais, bem como membros das comissões nacionais da UNESCO - a 
introdução de cada uma das brochuras atesta que a opinião expressa naquelas 
páginas era exclusivamente dos autores e não expressaria a visão da UNESCO – 
como é de praxe na maior parte das publicações da organização que não seus 
documentos estritamente oficiais. Ainda que não houvesse metodologia padronizada 
para a produção dos estudos, a UNESCO se encarregava de gerenciar o processo 
de ajuste e revisão dos textos.   

A resposta e a qualidade percebida do material enviado pelos diferentes países 
ao longo do tempo foi heterogênea. Enquanto alguns responderam prontamente 
com estudos demandando pouquíssimas e pontuais revisões, outros foram muito 
mais ou muito menos detalhados que o necessário, desencadeando extensas 
discussões epistolares com o secretariado.  Além da adequação do conteúdo, os 
atrasos não eram poucos – alguns foram adiados indefinidamente. 

                                                           
58 Ver seção 4.3. para análise de algumas das monografias.  
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Figura 21: Carta de Adella Kay a Mahdi Elmandjra. 02/04/1968. Arquivo da UNESCO 008 A 10/53/314 Monographies sur les Politiques Culturelles. 1968. 

O Brasil, por exemplo, teve seu contrato cancelado e renegociado muitas vezes, 
devido a sucessivos atrasos no prazo, mudança nos autores designados – foram 
dois contratos com o delegado Carlos Chagas Filho em 1970 e 1971/2 e um com o 
Conselho Federal de Cultura em 1974 -  para escrever o que, finalmente, resultou no 
cancelamento definitivo - ou esquecimento -  e na ausência do Brasil na coleção59. A 
falta de padrão e os diferentes perfis tanto de autor quanto de configuração dos 
países tornou o trabalho do secretariado bastante árduo na renegociação destes 
                                                           
59 Há indícios de que uma versão de texto tenha sido escrita por Themístocles Cavalcanti, do IBECC, que sequer 
chegou a ser enviada ao secretariado.  
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contratos, no gerenciamento dos atrasos e revisão dos materiais. As monografias 
representaram o primeiro esforço da UNESCO no sentido de centralizar informações 
comparáveis sobre as políticas culturais. Ainda que os formatos sejam distintos, 
mostram como cada país reagiu à provocação da UNESCO ao perguntar o que 
faziam em matéria de políticas culturais. Além disso, são precursores de outras 
iniciativas – dentro da UNESCO e fora dela – de reunir perfis e dados nacionais 
sobre formas de administração e governo da cultura em diferentes países.  
3.2.6. MONDIACULT 

Em 1982 a UNESCO realizou uma grande conferência com o intuito de 
sintetizar, concluir e encaminhar o trabalho desenvolvido por ela nos anos 1970 
sobre políticas culturais. A Conferência Mundial de Políticas Culturais, realizada no 
México, ficou conhecida como MONDIACULT. De acordo com uma entrevista feita 
pelo pesquisador Mauricio Bustamante com um funcionário da UNESCO, evento é 
percebido internamente como um divisor de águas no trabalho que realiza em 
relação à cultura:  

“ Pour moi, tout a été inventé dans la Conférence Mondiacult, au Mexique, depuis il n’y a rien de nouveau […]. Le Rapport de Bogota est très important. Vous savez, la 
définition de la culture a été faite à Bogota, l’Amérique latine a été précurseur de tout […]. C’est Bogota qui est à la base et puis à partir de Bogota, il y a eu des éléments qui sont venus d’Accra, des éléments qui sont venus de Yogyakarta, et puis, ils ont 
fait le rapport de Mondiacult au Mexique, qui est vraiment le précurseur. Depuis Mondiacult, il n’y a rien qui est inventé. […] Ceux qui ont fait le rapport de Pérez de 
Cuellar [rapport de la Commission mondiale indépendante de la culture et du développement] ne voulaient rien savoir de la Conférence Mondiacult, parce qu’ils voulaient dire que sont eux qui ont commencé. Ceux qui ont commencé la 
Convention de 2005 [Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles], ils ne voulaient rien savoir sur le passé, pour eux, tout a 
commencé en 2005. Mais, ce n’est pas le cas. […] J’ai parlé avec Lourdes A. [qui faisait partie de la Commission mondiale indépendante de la culture et du développement] et nous avons été tout à fait d’accord que tout a commencé en 
Mondiacult. Tous les concepts de patrimoine immatériel étaient nés à Mondiacult. […] Le principe de culture et développement est né aussi à Bogota où ils soulignent 
l’importance de la créativité” (entrevista de Bustamante Fajardo, 2014) 
Para o pesquisador, que estudou como a construção da ideia de diversidade 

cultural foi crescendo na UNESCO nos anos 1990, o MONDIACULT foi o ponto de 
inflexão responsável por cunhar noções que seriam repetidas e reformuladas para 
servir de base para Declaração Universão Sobre a Diversidade Cultural, de 2001, e 
para a Convenção Sobre a Diversidade Cultural, de 2005.  
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O conceito de cultura defendido no MONDIACULT passou a pautar 
programas, estudos e ações de política cultural a partir de então. Entre a Mesa 
Redonda e o MONDIACULT, as discussões sobre ações públicas na área da cultura 
já eram mais presentes e familiares. A questão não era mais somente “ter” ou “não 
ter” algo que pudesse ser chamado de política cultural, e sim, o que estava sendo 
feito e com qual objetivo. As divergências sutis que já apareciam nas comissões de 
trabalho da Conferência de Veneza se transformariam, ao longo da década de 70, 
em posicionamentos sobre modalidades de ação a serem defendidas ou 
confrontadas. Como exemplo, podemos citar a ambigüidade da relação da cultura 
com a economia: enquanto para alguns países a cultura seria parte integrante da 
economia, para outros os os produtos culturais deveriam ser comercializados sob 
condições especiais de modo a proteger e priorizar sua produção.  

Na 19ª Conferência Geral ocorrida em 1976, um projeto de resolução foi 
submetido pela Italia, considerando as realizações da UNESCO em matéria de 
políticas culturais no decêncio anterior e tendo em vista a realização de uma nova 
conferência mundial no início dos anos 80 (UNESCO 19C/5, 1976). O diretor-geral 
considerou pertinente que um grupo fosse formado a partir da 20ª conferência geral, 
em 1978 para preparar a conferência.  Diferentemente das reuniões de 1967 e 1970, 
mais exploratórias, em 1982 a UNESCO tinha por objetivo fazer uma avaliação do 
seu trabalho nos últimos 15 anos60. Nesse balanço retrospectivo, a Conferência de 
Veneza é colocada como marco desencadeador de um “movimento internacional” 
pelo desenvolvimento cultural que teria se espalhado pelo mundo.   

                                                           
60 Arquivo da UNESCO 008 A 10/53/06 "82" Politiques Culturelles - Conférence mondiale - 1982. 
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Figura 22: Excerto de fala de abertura. UNESCO. Final report. Ad Hoc Panel for the Preparation of the Second World Conference on Cultural Policies. 1980 

A Segunda Conferência Mundial sobre políticas culturais aconteceu na 
Cidade do México, de 26 de julho a 6 de agosto de 1982. Com duração de 12 dias e 
960 participantes, foi um acontecimento de proporções grandes quando comparado 
à conferência de Veneza. Desses, estavam representados 126 Estados Membros, a 
Santa Sé, dois movimentos de liberação, 4 organizações do sistema ONU, 14 
organizações intergovernamentais, 62 associações e conselhos internacionais e 11 
fundações (UNESCO, 1982). O relatório aponta que a conferência foi coberta por 
mais de 400 jornalistas do mundo todo.  

A preparação para este grandioso evento significava sistematizar os produtos 
de todas as conferências anteriores, desde Veneza, passando pelas regionais, além 
da elaboração e envio de novos questionários para atualizar as já sistemáticas 
coletas de informações institucionais e administrativas dos países-membros. Três 
eventos preparatórios foram realizados entre 1980 e 1982: dois painéis ad-hoc com 
especialistas e “high ranking officials” de diferentes áreas “geoculturais”, em 
dezembro de 1980 e junho de 1981; e uma consulta a vinte e uma organizações 
internacionais em setembro de 1981. A consulta às organizações era uma inovação 
desta preparação e refletia a política de aproximação da UNESCO a associações, 
conselhos e uniões profissionais internacionais, que naquele momento eram 
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classificadas em 3 tipos (a proto-classificação da vigente em 2015), estabelecendo 
vínculos contínuos e profundos com muitas delas.  

Além disso, houve reuniões regionais de experts para avaliação dos 
desdobramentos das conferências regionais em dezembro de 1980, em Helsinki e 
fevereiro e maio de 1981, em Dakar.  Na Ásia e na América Latina, comissões 
regionais foram incumbidas de sensibilizar seus países e colherem dados e 
informações sobre esses desdobramentos.  

Além das reuniões preparatórias em 1978, 1980 e 1981, alguns estudos 
foram encomendados a especialistas e consultores. Somados aos temas que já 
eram objeto de estudo recorrente, foram objeto de estudo os “fundamentos culturais 
da nova ordem econômica internacional” e temas relativos às indústrias culturais e 
cultura de massa surgiram como novos desafios para os anos 1980.  A agenda, 
oriunda dos encontros preparatórios, foi proposta, debatida, alterada e revisada 
durante todo o ano de 1981 (32 Mondiacult p. 45) e inclusive com outros setores da 
UNESCO, que produziram documentos sobre cada um dos tópicos sugeridos61. 

Era tanto material a ser preparado que o próprio secretariado ficou confuso e 
muitas cartas foram trocadas para ajustar o conteúdo e os formatos dos diferentes 
materiais – que ultrapassaram, em muito, a previsão inicial de páginas62. Ao fim, 
foram distribuídos o documento “Problems and prospects”, com “main trends with 
respect to the world cultural situation” e as propostas para lidar com elas; cinco 
documentos separados com a situação da políitca cultural das diferentes regiões, 
uma lista de recomendações de todas as conferências da década de 1970; um 
documento de trabalho; as monografias e uma série de publicações sobre 
desenvolvimento cultural.                                    

É muito forte nos documentos preparatórios o tema da necessidade de 
integração do tema da política cultural com educação e comunicação, e desses com 
o desenvolvimento cultural. A noção ampla de cultura, englobando todos os 

                                                           
61 Arquivo da UNESCO 008 A 10/53/06 "82" 171 a Politiques Culturelles - Conférence mondiale - Mexico, 1982 - 
Ordre du Jour. 1980-81 ; 008 A 10/53/06 "82" 171 b Politiques Culturelles - Conférence mondiale - Mexico, 1982 - 
Ordre du Jour annoté. 1982 ; 008 A 10/53/06 "82" 173 Politiques Culturelles - Conférence mondiale - Mexico, 
1982 - Contributions autres Secteurs, 1981. 
62 Memo. 08/02/1982. Arquivo da UNESCO 008 A 10/53/06 "82" 1 Politiques Culturelles - Conférence mondiale - 
Mexico, 1982 - Préparation. 1982. 
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aspectos da vida, era também uma valoração da cultura como fator determinante 
dos processos sociais: 

“Culture, it was strongly emphasized, was the alpha and omega of development, to the extent that there could be no development without deliberate action by man and that 
man, the ultimate goal of development, was nothing other than the product of his culture.” (UNESCO, 1982:9) 
Ainda que o título da conferência falasse de políticas culturais, elas estariam a 

serviço de uma finalidade específica: o desenvolvimento cultural, dentro da 
perspectiva de um “desenvolvimento endógeno” baseado na cultura dos povos.  

“The growing awareness of the importance of the cultural dimension of development was of major significance and one delegate suggested going still further in that direction, 
using the expression ‘the cultural purpose of development’, development being regarded as a total process of which man, his being and his future would be the centre, and which would imply the harmonization of all aspects of life. Man, it was emphasized, was both 
the main agent and the true goal of development *(UNESCO, 1982: 23) 
A virada para o tema do desenvolvimento cultural trazia consigo o 

redirecionamento da discussão de políticas culturais que, em Mônaco e Veneza, 
seus momentos mais formativos, eram menos restritos. Na Mesa Redonda de 
Mônaco, a política cultural era a soma de todas as ações ou não-ações relativas à 
cultura. No México, ela tinha componentes éticos e políticos mais claros e deveria 
orientar todo o desenvolvimento das nações.  

A conferência resultou em 216 propostas de recomendação. Os países que mais 
submeteram recomendações foram a França (21), Argentina (17), Algéria (13), Cuba 
(12), Italia (11); China (7); Zaire (7) e Brasil, Espanha, Estados Unidos com 6 cada 
um. Das 216, 181 foram adotadas, sendo 170 por consenso, das quais 66 sem 
emendas e 104 com; e 11 por voto63. O MONDIACULT foi considerado “a 
culminação” do trabalho da UNESCO nesses 12 anos. Marcaria um encerramento e, 
esperava-se, também um novo início. As recomendações resultantes orientariam 
novo plano de médio prazo, agora para os anos 80, no qual estava prevista a 
celebração do Ano do Desenvolvimento cultural. 

As características da Conferência do México foram bastante diferentes da de 
Veneza. De maneira geral, o deslocamento que se nota é, primeiramente, um 
reposicionamento, no discurso catalisado pela UNESCO, entre as questões da 
                                                           
63 Arquivo da UNESCO 008 A 10/53/06 "82" 19 Politiques Culturelles - Conférence mondiale - Mexico, 1982 - 
Follow - up. 1982.  
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“política cultural” e do “desenvolvimento cultural”. No decorrer dos anos 1970, a 
discussão sobre os fins ficou mais importante que a sobre os meios (institucionais, 
financeiros e administrativos) da política cultural. As discussões agregaram outros 
temas seu tom ficou menos instrumental, favorecendo o delieneamento de posições 
políticas que, depois de sistematizadas, revisadas, neutralizadas e tecnicizadas, 
tornariam-se protótipos de modelos de política cultural (e desenvolvimento cultural). 
A tipificação seria um mecanismo para pacificar, na diversidade possível de tipos, 
conflitos entre diferentes concepções de política cultural e seus objetivos.   

 

3.3. O ENTRELAÇAMENTO DE TEMAS E MÉTODOS 
O empreendimento de estudos não se limitou às monografias. Outros estudos, 

alguns iniciados na ocasião de alguma das conferências, ganharam vida própria, 
criando suas próprias redes e outros tipos de eventos e métodos de trabalho, 
especificamente dedicados a eles. Simpósios, seminários, encontros e grupos de 
estudo se formaram em torno de temas correlatos às políticas culturais. De maneira 
geral, o programa que começou extremamente focado na definição do que seria 
política cultural e na campanha para promove-las, gradualmente colocou o 
desenvolvimento cultural como conceito central. A política cultural, no fim dos anos 
1970 e 1982, seria apenas um meio para alcançá-lo.  

Desde a Mesa Redonda de Mônaco, sucessivos estudos relativos à política 
cultural e desenvolvimento cultural foram encomendados. Muitos deles eram 
diretamente relacionados à realização das conferências e eram encomendados 
dentro da verba de preparação das mesmas ou como desdobramento delas. Esse é 
o caso da maior parte dos estudos encomendados a consultores e comissões 
nacionais sobre temas diversos, os joint studies europeus e as compilações 
periódicas que organizavam a memória das diferentes frentes de ação a respeito do 
mesmo tema. Essas compilações de fôlego foram encomendadas a Augustin Girard 
e Pierre Moulinier em momentos distintos.  
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Compilações retospectivas da UNESCO sobre políticas culturais 
1972 – Augustin Girard e Genevieve Gentil: Cultural Development: experiences and policies. 
1980 - Le développement culturel : expériences régionales - Paris, UNESCO, 1980. 
1986 – Koncz, Gabor. Unesco´s action in the field of cultural planning. UNESCO, 1986 
1994 – Mouliner - 1994_Programme de l'UNESCO en matière de développement culturel présentation des travaux réalisés depuis 1960 
2000 – UNESCO and the issue of cultural diversity. 

 
   No estudo de 1994, Pierre Moulinier compila publicações e eventos relativos ao 

desenvolvimento cultural organizados pela UNESCO. A listagem é um excelente 
ponto de partida para analisar como os diferentes temas relativos às políticas 
culturais foram tratados. As duas listagens – de eventos e publicações – têm muitas 
entradas espelhadas, pois a maior parte dos eventos resultou em publicações, ainda 
que publicações internas (relatórios) que constam da listagem, mas nem todos os 
eventos preparatórios resultam em publicação. Na outra direção, muitas publicações 
foram precedidas por eventos listados, mas nem todas, então acabam sendo bases 
superpostas mas complementares. Nem uma nem outra esgota64.  

                                                           
64 Trata-se de uma lista bastante extensa. Fiz uma revisão apenas nos estudos e eventos relativos ao período 
estudado, complementando a base de dados.  
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Gráfico 1: Temas dos eventos da UNESCO relacionados a ação pública cultural entre 1967 e 1989.Elaboração pópria com base em UNESCO/Moulinier, 1994. 
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Rótulos de Linha 1967-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1989 Total geral 
ESTATÍSTICAS CULTURAIS 1 7 11 20 5 44 
FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES CULTURAIS  2 6 4 14 26 
POLÍTICA CULTURAL 5 6 7 3 1 22 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL   3 7 11 21 
CULTURA E SOCIEDADE 2 1 4 2 3 12 
       
MÍDIA E COMUNICAÇÃO 1  1 3 3 8 
OUTROS 2  1 3 2 8 
COOPERAÇÃO CULTURAL   2 1 3 6 
PLANEJAMENTO CULTURAL   1 2 3 6 
CONDIÇÃO DO ARTISTA  1 2 1  4 
ACESSO E PARTICIPAÇÃO   2 1 1 4 
INDÚSTRIA CULTURAL   1 2 1 4 

A partir deste primeiro exercício com os eventos é possível ver que as 
estatísticas culturais mobilizaram mais reuniões do que os outros e que, à medida 
que o programa como um todo foi se desenvolvendo, a parte de “formação e 
treinamento de agentes culturais”, que inicialmente era pequena, foi ganhando mais 
espaço. O deslocamento do foco da política cultural para o desenvolvimento cultural 
também é perceptível na trajetória dos eventos. No entanto, isso não significa que a 
política cultural deixou de ser importante: todo material relativo a desenvolvimento 
cultural se apropriou da linguagem construída em torno da política cultural e vice-
versa.   

Juntando publicações e eventos, se usarmos seus assuntos para traçar uma 
linha do tempo, o panorama é esse: 

 
Gráfico 2: Presença de temas por ano (1966-1982). Elaboração própria, com base em UNESCO/Moulinier, 1994. 

 
 
 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Até?
ACESSO E PARTICIPAÇÃO
CONDIÇÃO DO ARTISTA
COOPERAÇÃO CULTURAL
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
ESTATÍSTICAS CULTURAIS
INDÚSTRIA CULTURAL
MONOGRAFIAS 1987
PLANEJAMENTO CULTURAL
POLÍTICA CULTURAL

Tabela 2: Temas dos eventos da UNESCO relacionados a ação pública cultural entre 1967 e 1989.Elaboração pópria com base em UNESCO/Moulinier, 1994. 
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3.3.1. ESTATÍSTICAS CULTURAIS E THESAURUS 
Desde o início dos anos 70, sob a orientação de Richard Hoggart, um trabalho 

conjunto da Divisão de Cultura e da Divisão de Estatística começou a ser 
desenvolvido. Diante das dificuldades encontradas no levantamento de informações 
nos diferentes países-membros, a UNESCO coordenou esforços para desenvolver 
parâmetros para quantificação de dados culturais – aqueles que seriam o 
instrumento por excelência do planejamento cultural a partir das necessidades 
culturais. A partir de 1972, sucessivas reuniões de experts foram realizadas sobre o 
tema. Duas frentes de trabalho se organizaram.  

Preocupada com a normalização de vocabulário, uma das frentes tomou como 
base os documentos finais publicados na série “Studies and Documents on Cultural 
policies”, o relatório da Mesa Redonda de Mônaco e a publicação sobre direitos 
culturais, para desenvolver uma lista de descritores que viriam a formar um 
thesaurus do desenvolvimento cultural (UNESCO SHC/WS/195, 1971). O trabalho 
foi desenvolvido interna e externamente, num esforço interdepartamental que contou 
com alguns encontros de experts, grupos de trabalho e contratos externos. Uma lista 
provisória de descritores circulou internamente em 1977. O thesaurus foi elaborado 
pelo consultor Jean Viet e publicado pela primeira vez em 1976, com sucessivas 
reedições e traduções em outros idiomas.  

A outra frente ocupou-se da análise dos métodos para coleta de dados e tipos de 
informações que poderiam resultar em indicadores comparáveis. Ao longo da 
década de 1970 ocorreram sucessivos encontros, algumas reuniões regionais, e 
resultados foram apresentados na ocasião do MEDIACULT e do MONDIACULT. 
Segundo o relatório do Mediacult, o trabalho acabou tendo contornos mais 
europeus. Isso justifica-se, segundo relatório, pela importância atribuída à estatística 
como instrumento para as políticas culturais na EUROCULT, quanto pelo “grau de 
maturidade” dos países dessa região que, por terem em seus proprios países 
informações mais constantes sobre cultura, eram capazes de fornecer insumos para 
experimentos mais completos e complexos.  Um encontro em Genebra, realizado 
conjuntamente com o Conselho Econômico da Europa (ECE) em 1974 foi decisivo 
para a adequação dos recursos humanos e materiais do projeto que, dali em diante, 
ganhou maior fôlego. A versão comentada e revista do “Preliminary study on the 
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scope and coverage of a Framework for Cultural Statistics” foi aprovada em outra 
reunião conjunta com o ECE em Genebra, em 1979. A partir de 1980, formaram-se 
grupos de poucos países para levarem a cabo joint studies temáticos, abordando 
estatísticas para livros, cinema, radio, entre outros temas, como parte regular do 
programa da UNESCO. Em 1986, foi lançada a primeira versão “oficial” do 
Framework for Cultural Statistics, cuja grande inovação era propor a aplicação, à 
cultura, de um ciclo análogo ao ciclo de produção econômica: criação, produção, 
disseminação, preservação.  O Framework for Cultural Statistics tornou-se referência 
internacional - sua proposta foi desenvolvida pela Comissão Europeia de Estatísticas 
- e foi revisado em 2013.  
3.3.2. DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

Outro tema que intitulou um número enorme de eventos e publicações foi o 
desenvolvimento cultural. Mas ele não constituiu, na prática, um programa à parte: o 
termo passou a designar tudo que era ligado ao programa mesmo de políticas 
culturais. Faziam parte, complementarmente, do mesmo programa que, aos poucos, 
passou a usar mais o termo “desenvolvimento cultural” em seus títulos do que 
propriamente “políticas culturais”. A ideia do desenvolvimento cultural, que era 
apenas um componente vago nos encontros de 1967 e 1970, tornou-se o mote do 
“movimento” encabeçado pela UNESCO. Na visão de Koncz (UNESCO/Koncz, 
1986) as conferências regionais foram peças-chave do movimento de “ampliação” 
do escopo do programa da UNESCO. Essa ampliação de escopo, aliada à 
consolidação da noção antroplógica/sociológica de cultura, legitima a expansão do 
alcance das políticas culturais para diferentes domínios interligados. Enquanto 
conferencia de Veneza se esforçou para tentar construir limites externos que 
facilitassem definir e controlar o que seria o domínio interno das políticas culturais, a 
discussão que se cristalizava nos anos 1980 rompia com esses limites para interliga-
la com diferentes aspectos da vida humana, incluindo arranjos e objetivos para além 
daqueles inicialmente propostos.    

As conferências regionais foram cruciais para consolidar o vínculo dos novos 
temas com as políticas culturais. A questão da identidade cultural, o 
desenvolvimento endógeno e o conceito amplo de cultura estiveram presentes em 
todas elas.  
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O desenvolvimento cultural também foi investido de significado e, uma vez 
estabilizada a definição e a necessidade de políticas culturais, seria o tópico a ser 
extensamente discutido pela UNESCO. Assim, os trabalhos do programa ganharam, 
paralelamente à série de monografias, outra coleção de publicações: 
“Développement culturel: dossiers documentaires”. Os títulos incluíam os temas do 
planejamento cultural, artesanato e tradições orais e centro de documentação, e foi 
publicado um boletim sobre desenvolvimento cultural entre 1975 e 1977. Entre 1974 
e 1977 a UNESCO realizou três reuniões de experts e publicou um livro sobre 
planejamento cultural para o desenvolvimento.  

Parte do discurso sobre o desenvolvimento cultural da UNESCO foi justificado 
como uma reação às novas condições sociais e culturais, cuja realidade era pautada 
pela massificação da produção de bens e serviços, inclusive os culturais. No final 
dos anos 1970 e início dos 80, estratégias foram extensamente debatidas para evitar 
a “alienação cultural”. A partir da segunda metade dos anos 1970, especialmente 
nos documentos de preparação e relatórios finais de AMERICACULT e 
MONDIACULT, foi recorrente a referência à “nova ordem econômica mundial” ou 
“nova ordem cultural mundial” como rótulo dessa “nova” realidade que deve ser 
enfrentada com as políticas culturais. O trabalho e a posição assumida por essa 
comissão foram bastante controversos e teriam acirrado posições polêmicas 
adotadas no MONDIACULT, em 1982. Alguns autores creditam à polêmica causada 
por tal comissão e seu libelo final como um dos motivadores da saída dos EUA da 
UNESCO, em 198365.  

Em 1988 foi inaugurada a “Década mundial para o desenvolvimento cultural”, 
cujo comitê independente e contínuo de experts forneceu as bases para a 
publicação, em 1996, da publicação “Our Creative Diversity” (UNESCO, 1996), 
responsável por realinhar o programa à problemática emergente da mundialização e 
abertura de mercados e calcar o desenvolvimento no multiculturalismo.  
3.3.3. ACESSO E PARTICIPAÇÃO 

Outro tema levantado em Veneza que ganharia força durante o período foi o 
acesso e participação na vida cultural. A fala de abertura do diretor geral dizia que “If 
                                                           
65 Ver mais sobre as controvérsias do Mondiacult no capítulo 4 e MacBride Comission no Capítulo 5.  
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everyone, as an essential part of his dignity as a man, has a right to share in the 
cultural heritage and cultural activities of the community... it follows that the 
authorities responsible for these communities have a duty, so far as their resources 
permit, to provide him with the means for such participation.” (UNESCO, 1970).  

Em 1976, na 19ª Conferência Geral, foi adotada uma recomendação com o título 
“Participation at large in cultural life and their contribution to it”, composta de 10 
páginas que situam a participação e o acesso como desdobramento dos direitos 
culturais e recomendam a adoção, pelos Estados Membros, de medidas práticas 
para atingi-los. Enquanto a discussão nos principais fóruns dedicados à política 
cultural se ampliava para abarcar princípios e valores mais gerais, a recomendação 
sobre acesso e participação tratou, de forma bastante específica, não somente dos 
objetivos de garantir amplo acesso e participação em diferentes aspectos da vida 
cultural, mas, principalmente, quais seriam os meios para atingir estes objetivos.  

 
Figura 23: Excerto de UNESCO. Recommendation on participation by the people at large in cultural life and their contribution to it, adopted at the General Conference at its 19th session, 1976, p. 5. 
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Nesse sentido, seguindo a interpretação de Moulinier (UNESCO/Moulinier, 
1986), o documento é o mais próximo que a UNESCO já produziu de um “charter” 
de políticas culturais, uma espécie de guia ou manual que poderia ser seguido por 
qualquer governo que compartilhasse do anseio de atingir aqueles objetivos, 
seguindo 75 medidas práticas. Apenas a título de exemplo, a figura 23 mostra o 
tópico sobre descentralização das ações culturais: 

 
Figura 24: Excerto de UNESCO. Recommendation on participation by the people at large in cultural life and their contribution to it, adopted at the General Conference at its 19th session, 1976, p. 7. 
 
Dez anos depois foi enviado um questionário aos países membros para avaliar 

se as recomendações tinham sido aplicadas. Apenas 23 países responderam o 
questionário. A síntese das respostas aponta que (a) na maior parte dos casos o 
documento circulou apenas dentro dos órgãos governamentais; (b) diferentes 
medidas foram adotadas, mas o maior desfio comum a elas era a obtenção de 
recursos – financiamento e recursos humando/técnicos; (c) a maior parte dos países 
consideraram a recomendação ainda atual em 1986, mas de difícil aplicação.  
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3.3.4. CONDIÇÃO DO ARTISTA 
A UNESCO se dedica ao tema da condição social do artista desde os anos 1950, 

quando realizou uma grande conferência internacional de artistas, em Veneza. Em 
1974, a UNESCO realizou um simpósio e um colóquio internacional para discutir a 
condição do artista na sociedade contemporânea. Nos anos subseqüentes, por meio 
de comitês de experts e de um grupo constituído junto à Organização Internacional 
do Trabalho, produziu uma recomendação que foi aprovada em 1980, na 21ª 
Conferência Geral, a “Recomendação relativa à condição do artista”, defendendo o 
reconhecimento do artista como trabalhador essencial para as sociedades e 
encorajando a adoção de medidas para melhoria de suas condições de trabalho e 
garantias econômicas. Em 1997 a UNESCO realizou um congresso mundial sobre a 
aplicação dessa recomendação, na qual foi decidida a criação de um observatório 
sobre a condição do artista, para acompanhar continuamente a questão. 
3.3.5. FINANCIAMENTO E FUNDO 

Das conferências regionais também surgiu a recorrente observação, por parte 
dos participantes, de que a obtenção de recursos constituía um dos principais óbices 
à ação cultural. A UNESCO começou a trabalhar, a partir de 1974, para constituir um 
Fundo Internacional de Cultura, além de estimular a criação de fundos nacionais e 
advogar, por meio das diferentes recomendações e declarações do período, em prol 
da partição de uma porcentagem fixa dos orçamentos nacionais à cultura.  O Fundo 
foi criado com o objetivo de dar " maior destaque à cultura no desenvolvimento dos 
indivíduos e das sociedades e do reforço da cooperação cultural internacional ", bem 
como para fornecer "assistência para a criação artística e atividades culturais.' O 
Fundo foi oficialmente lançado na AMERICACULT, em 1978, e continua em vigor 
até os dias de hoje (UNESCO, 1978). 

Os temas derivados do programa de política cultural continuaram para além dele, 
sendo depois substituídos pela noção de diversidade cultural, que surgiu no seio do 
debate sobre desenvolvimento cultural.   

Em 1998 aconteceu a ”Conferência intergovernamental sobre políticas culturais 
para o desenvolvimento” em Estocolmo.  A política cultural, no contexto da 
valorização da diversidade, deveria defender as culturas locais e regionais, 
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promover a criatividade em todas as suas formas, sem estar restritas ao 
desenvolvimento, levando em conta a dimensão identitária e o pertencimento. Essa 
criatividade multiforme seria o mote de uma mesa redonda de ministros de cultura 
em 1999: “A cultura e a criatividade face à mundialização”. O fechamento desse 
novo ciclo se daria alguns anos mais tarde, com a publicação, em 2001, da 
Declaração Universal da Diversidade Cultural e, em 2005 com a Convenção da 
Diversidade Cultural. 
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4.   
A PERFORMATIVIDADE NOS/DOS DOCUMENTOS 
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O objetivo deste capítulo é tratar individualmente alguns tipos documentais 
produzidos pela UNESCO, sem que estejam a serviço de uma narrativa cronológica, 
como foi feito no capítulo 3.  Esses tipos documentais costumam desempenhar 
papéis em fluxos que organizam o modo de trabalho da UNESCO em relação às 
políticas culturais. Seu papel é analisado dentro do ciclo de produção, uso e reação 
que cada tipo documental provoca, mediando ativamente, a ação da UNESCO e as 
linguagens para as quais serve de suporte.  

Foram escolhidos os tipos documentais nos quais os lugares de contato entre a 
UNESCO e suas redes são mais visíveis. As agendas são o mais interno dos 
documentos escolhidos; são as pautas das reuniões e encontros 
intergovernamentais. Os relatórios finais, o segundo tipo escolhido, reúnem as 
contribuições dos presentes nas reuniões e encontros, de maneiras bastante 
específicas. Os questionários e monografias, além de pautarem as reuniões, 
refletem a transformação das preocupações da UNESCO ao longo do tempo e como 
ela age sobre os públicos que devem respondê-los e produzi-los, respectivamente. 

 
 

4.1. AS AGENDAS DE ENCONTROS E CONFERÊNCIAS 
Todo evento organizado pela UNESCO tem uma pauta prévia definida. Sua 

versão final costuma ter de uma a três páginas, com tópicos que orientam a 
consecução dos trabalhos e apresentam os tópicos obrigatórios para discussão e 
sobre os quais se espera que sejam elaboradas diretrizes e recomendações. Esse 
documento é chamado, em francês, de ordre du jour provisoire, e, em inglês, de 
provisional agenda. Mesmo na versão que vai a plenário no dia do evento, a agenda 
ainda é provisória, pois somente a plenária, representada por um presidente de 
mesa e secretários, poderá aprová-la no início do próprio evento. A versão definitiva 
da agenda só é publicada retroativamente, como parte do relatório final do evento. 
Portanto, toda agenda prospectiva é provisória. 
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As agendas são tão importantes que consultores são contratados e especialistas 
são convocados para reunir-se e ajudar a defini-la, como preparação para o evento 
principal. A definição dos tópicos é levada muito a sério como etapa preparatória e 
não depende apenas do secretariado ou das diretrizes de uma Conferência Geral 
anterior. Ela precisa do envolvimento de diferentes atores nos diferentes estágios 
para que sucessivas versões sejam produzidas e revistas, palavra a palavra, 
expressão a expressão, até que uma versão provisória-final seja considerada 
adequada o suficiente para ser submetida ao plenário.  

A agenda pode ganhar, durante sua formação, versões anotadas, nas quais cada 
tópico é explorado mais longamente. As versões anotadas podem ou não 
acompanhar a agenda. A agenda também orienta a encomenda de trabalhos a 
consultores, quando necessários, além de servir de guia para a confecção dos 
documentos de trabalho que a acompanharão.  

 
4.1.1. A FORMAÇÃO DE UMA AGENDA 

O planejamento do MONDIACULT começou em 1978, quando a Conferência 
Geral aprovou sua proposta de realização. Um primeiro grupo de experts e 
funcionários foi formado para pensar no formato da reunião, seus temas, 
informações necessárias e demais detalhes operacionais do projeto. Uma primeira 
consulta aconteceu de 26 a 28 de abril, em Paris, mas o grupo permanente só se 
constituiu de fato em 1980, quando primeiros esboços de uma agenda começaram a 
circular. O primeiro passo foi desenhar um esquema geral do que se esperava 
discutir e resolver no evento, relacionando três eixos: balanço das experiências, 
reflexões sobre cultura e novas orientações.  
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Os três eixos seriam sustentados por estudos sistêmicos, resultados das 

conferências regionais e uma síntese das respostas a questionários. De 15 a 19 de 
dezembro de 1980, um grupo de experts se reuniu num ad-hoc panel para discutir a 
preparação do evento de 1982. Entre outros assuntos, caberia a eles recomendar 
temas para a conferência. Cada um dos presentes elaborou uma lista própria de 
temas (todos disponíveis no dossiê), consolidados no relatório final como: 

Figura 26: Excerto de UNESCO. Final Report. Ad Hoc Panel for the Preparation of the Second World Conference on Cultural Policies; Paris; 1980  

Figura 25:Esquete de agenda, s.d. Arquivo da Unesco 008 A 10/53/06 "82" 171 a Politiques Culturelles - Conférence mondiale - Mexico, 1982 - Ordre du Jour. 1980-81. 
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Entre fevereiro e março de 1981, o secretariado propôs e discutiu quatro 
primeiras versões da agenda, composta de duas comissões e um grupo de trabalho.  
Nas versões a partir de 10 de março de 1981, são proposta 3 comissões, como 

abaixo: 
 
De 22 a 25 de junho de 1981, um segundo painel é realizado e a lista de 

temas anterior é revista e aumentada, servindo de base para a subseqüente revisão 
da agenda. O segundo bloco de revisões continua até julho de 1981, quando uma 
nova versão, bastante diferente da anterior, é proposta (Figura 28). 

 
 

Figura 27: Ordre du jour provisoire. 25/03/1981Arquivo da Unesco. Arquivo da Unesco 008 A 10/53/06 "82" 171 a Politiques Culturelles - Conférence mondiale - Mexico, 1982 - Ordre du Jour. 1980-81. 
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Com as sucessivas reorganizações, a questão da “evolução” dos países nos 

temas relacionados à conferência e outros temas mais gerais ligados à cultura e à 
sociedade ficaram para a plenária inicial, enquanto os dois temas para trabalho mais 
profundo pelas comissões ficaram o desenvolvimento cultural e a cooperação 
cultural. Logo em seguida, dentre outras mudanças, o tópico dedicado a políticas 
culturais passa a denominar-se desenvolvimento cultural, mas compreendendo os 
mesmos subtópicos de antes.  

Em setembro de 1981, os outros setores da UNESCO foram incumbidos de 
redigir um texto sobre a relação entre suas áreas e o tema da conferência. A área de 
ciências escreveu sobre as imbricações entre tecnologia e desenvolvimento cultural; 
a área de educação abordou a proximidade e interdependência entre educação e 
cultura e a área de ciências sociais ficou encarregada de discorrer sobre a cultura 
como fator de desenvolvimento social. No primeiro semestre de 1982, a agenda 
provisória já estava considerada aprovada e cabia ao secretariado detalhá-la por 
meio de versões anotadas e a finalização dos documentos de apoio. A agenda 
definitiva, conforme o relatório final, corresponde à figura 29.  

 

Figura 28: Nouveau projet d´ordre du jour, 06/07/1981. Arquivo da Unesco 008 A 10/53/06 "82" 171 a Politiques Culturelles - Conférence mondiale - Mexico, 1982 - Ordre du Jour. 1980-81. 
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Figura 29: Agenda aprovada da Conferência do México. UNESCO. Final report. MONDIACULT. 1982. 

 
Uma das comissões ficou responsável por discutir a “evolução recente das 

ideias” e a segunda ficou responsável por temas mais concretos, como as políticas 
culturais e a cooperação internacional. Os temas oferecidos às comissões acabam 
por ter atenção mais detalhada e tendem a resultar em recomendações específicas 
para cada subtópico. Ainda que os participantes tenham idéias divergentes a 
respeito do que deve ser feito em relação às culturas dos povos e como, a 
construção lenta, gradual e legitimada em várias instâncias faz da agenda dita 
provisória algo bastante pétreo e orientador. Nela, os contornos gerais do que será 
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discutido já está dado e, portanto, os resultados - as recomendações e a declaração 
– serão formatadas dentro destas categorias. Se as agendas ajudam a enquadrar os 
debates e seus resultados, a comparação entre as agendas da Mesa redonda de 
Mônaco, e das duas conferências intergovernamentais, em Veneza (1970) e Cidade 
do México (1982) pode ser um primeiro modo de indicar se algo mudou nos 
enunciados da UNESCO e, se sim, o quê.  

 
A agenda da Mesa Redonda de Mônaco é toda centrada na definição do que são 

políticas culturais. O uso de enunciados não causais, como “As políticas culturais e a 
criação artística”, indicam que as reflexões propostas são abertas, sem 
pressupostos rígidos, e que as possíveis relações entre os temas podem ser 
estabelecidas na troca de ideias do encontro.  

Figura 30: Ordre du jour provisoire de la reunion de Monaco. 13/10/1967. Arquivo da UNESCO 307 A 064 (449.49) "67" Table Ronde de MONACO - Décembre 1967 - "L´action et la politique culturelle" Part II 
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Figura 31: Agenda. Final Report. Intergovernmental Conference on the Institutional, Administrative and Financial Aspects of Cultural Policies. UNESCO, 1970. 

A agenda da Conferência de Veneza apostou no direcionamento da discussão 
sobre política cultural em seus aspectos considerados técnicos ou administrativos: 
papel das autoridades, promoção e organização. A política cultural é colocada como 
meio para o objetivo do desenvolvimento cultura, mas exatamente por isso, é o 
centro do debate. Como meio técnico ou instrumental, poderia ser discutida e 
comparada por critérios objetivos, e sem entrar em pontos mais suscetíveis a 
conflito. Pressupõe, em seus enunciados, que autoridades públicas devem ter algum 
papel a ser definido em relação ao desenvolvimento cultural, sendo um deles a 
organização e promoção do desenvolvimento cultural. Inversamente, assume que o 
desenvolvimento cultural é responsabilidade de autoridades públicas.  

Na agenda do MONDIACULT os temas são muito mais diversificados. Ao invés 
do foco totalmente centrado das políticas culturais dos anos 1967 e 1970, traz uma 
extensa lista de tópicos cuja discussão propõe que sejam inter-relacionados. Os 
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temas mais sensíveis também encontram espaço no MONDIACULT: o conceito de 
cultura e o de desenvolvimento cultural têm toda uma seção dedicada a “reflexão”.  
4.1.2. A AGENDA ANOTADA: “PROBLEMS AND PROSPECTS” 

O “Problems and Prospects” é um documento de trabalho que contém a agenda 
anotada da conferência. Ele foi elaborado para todas as conferências regionais e 
também para o MONDIACULT. Segundo sua introdução, ele usa como base todos 
os documentos preparatórios anteriores: os estudos contratados, os relatórios de 
reuniões de experts, as contribuições de outros setores da UNESCO e as respostas 
de questionários recebidas dos países-membros. Ele aspira a ser uma grande 
síntese de todo o processo de preparação e acúmulo de conhecimento da UNESCO 
– por isso mesmo não apareceu nos encontros de 1967 e 1970, apenas nas 
conferências regionais. Ele congrega, portanto, um grande número de vozes e 
formatos de enunciado e os uniformiza para submissão aos delegados para debate 
e proposição. Os enunciados são agrupados em itens numerados e apresentam 
alguns tipos recorrentes. 

Muitas das proposições começam por considerações sobre o que está 
acontecendo ou aconteceu no mundo, ou apresentando resumos de ações da 
UNESCO. Normalmente são observações que ganham aspecto de fato consolidado, 
ou tendência mundial, como “In all regions of the world cultural identity now seems to 
be one of the driving forces of history: it is neither a static legacy nor a mere 
inventory of traditions, but represents an inner dynamic, a process whereby a society 
continually creates itself.” ou “The growing awareness of the cultural dimension in 
development is a major event of our time” (UNESCO CLT-82-MONDIACULT-3, 
1982).  
 É comum que as frases comecem definindo algo, como numa enciclopédia. 
Política cultural é... ou “criatividade é...”, como em “Creativeness is the source of all 
genuine cultural life, so much so that it has been said that all human activities, it is 
the one which best expresses a civilization” (UNESCO, CC.78/AMERICACULT/3, 
1978: 12) ou “In all countries as in all periods of history, every culture, like every 
human life, in a sense, represents a unique and irreplaceable set of values.” 
(UNESCO, CLT-82-MONDIACULT-3, 1982b: 20). 
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 Além dos enunciados que já estabelecem fatos, tendências, causas e 
definições, formando um conjunto de pressupostos, há as questões expressamente 
colocadas para que sejam objeto de posicionamento dos convidados às reuniões. 
Essas questões são colocadas como desdobramentos lógicos dos fatos 
pressupostos, formulados como “Dado que A está acontecendo e/ou que A significa 
B, logo, devemos fazer ou pensar em C”: 

“Cultural policy is a relatively recent concept and its manifold components have not yet been systematically identified. It has therefore been felt necessary to undertake or 
intensify methodical research and develop tools for analyzing and evaluating cultural development.” (UNESCO, CC.78/AMERICACULT/3, 1978:7).  
No documento feito para o MONDIACULT, há uma síntese das conclusões 

das conferências regionais, colocadas no formato de aparências e tendências “it 
appears to be important that”; “It might also seem that” ou “actually the situation 
seems to be more complex”, e questões como “The vantages and disadvantages of 
the massive production of cultural goods should be examined in detail” (UNESCO, 
CLT-82-MONDIACULT-3, 1982: 39) 

Proposições como estas preenchem os itens de discussão da agenda com 
grande volume de informação. Não sabemos o quanto os delegados lêem e levam 
em consideração estes produtos, mas se quiserem ou precisarem, o detalhamento é 
tanto que em alguns pontos bastaria um simples “concordo”/ “discordo” nas 
proposições assertivas e um “sim”/”não” nas questões com ponto de interrogação e, 
em outros, há uma carta branca para reflexões sem encaminhamento claro. Mas 
como ciclo, a sujeição destes itens à situação de plenário e sua mobilização pelos 
presentes é essencial para que sejam apropriados, recriados, rearranjados e 
traduzidos para relatórios e recomendações, e assim qualificados como proposições 
válidas da UNESCO.  

Figura 32: Entrada do MONDIACULT. Foto extraída de vídeo INA. 30/07/1982. Disponível em https://www.ina.fr/video/CAB8200927101 
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4.2. OS RELATÓRIOS FINAIS DE ENCONTROS  
 
Os “relatórios finais” são documentos que perenizam o que é discutido e 

resolvido nos encontros organizados pela UNESCO, incluindo e justificando 
recomendações, resoluções e declarações. Da mesma forma que os diferentes 
relatórios da Conferência Geral pautam as ações da organização no biênio 
subsequente, são os relatórios dos diferentes encontros e projetos que pautam a 
Conferência Geral a tomar suas decisões. Os conteúdos desses relatórios são, 
portanto, o insumo para as Conferências Gerais – tanto que, normalmente, dentre 
suas recomendações, há algumas direcionadas explicitamente à Conferência Geral.  

A organização dos encontros já prevê, como recursos necessários, datilógrafos, 
taquígrafos e “registros magnetofônicos”. Na organização da Conferência de 
Veneza, em 1970, são requisitadas 31 máquinas de escrever para uma equipe de 17 
pessoas entre estenógrafos e datilógrafos, instalações telefônicas com linhas 
externas e internas, máquinas de telex, além de equipamento de interpretação 
simultânea quadrilingue; aparelhos para registro de debates, duplicadores elétricos 
(copiadoras); duas fotocopiadoras, entre outros equipamentos66.  

A produção de uma conferência “Categoria II” nos anos 1970 era bastante 
complexa. O país-sede deve atender a uma série de requisitos e o local também. 
Para a mesma conferência, eram exigidos duas grandes salas de reunião e três 
pequenas, sendo as grandes equipadas com cabines de tradução quadrilingue; 
dezesseis salas para servirem de escritório (uma para o presidente e o relator geral, 
outra para o diretor-geral da UNESCO, os subdiretores gerais e demais diretores, 
cada um com uma sala; uma para administração da conferência, uma para 
imprensa, quatro para tradução, três para o secretariado e uma para o serviço 
datilográfico); salas para produção e organização de documentos; hall de recepção e 
inscrição; estúdios para rádio e televisão; locais de exposição; sala de leitura e 
repouso de delegados, banco, correio, bar, restaurante, cabines telefônicas e 
vestiários67. 

                                                           
66 Arquivo da UNESCO, 008 A 06 "70"/81 OPI/RVI, Ministerial Conference on Cultural Poilcies - 1970 - Venice - 
Participation of OPI/RVI, 1969-1970. 
67 Ibid. 
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No primeiro dia do encontro, são eleitos o chairman, o presidente e o(s) vice-
presidentes da sessão, bem como são adotadas as regras de procedimento (rules of 
procedure) indicando a responsabilidade de cada um deles. As regras seguem as 
normas estabelecidas para as reuniões de Categoria 2 aprovadas na 14ª 
Conferência Geral, em 1964, mas ajustes podem ser propostos e aprovados no 
primeiro dia da conferência. As regras dizem respeito a quem pode participar, quem 
age como representante e quem é observador, a eleição dos secretários e o 
estabelecimento de órgãos subsidiários, como comissões e grupos de trabalho, o 
comitê gestor, a quem cabe coordenar o trabalho da conferência, e do presidente, a 
quem cabe abrir e fechar as sessões, garantir o cumprimento das regras e não tem 
voto.   

O presidentes, os vices e o relator geral são eleitos pela própria conferência, logo 
após a cerimônia de abertura. Quando há mais de uma comissão de debate, são 
eleitos comitês para cada uma delas. No AMERICACULT, há um organograma 
desenhado com as funções atribuídas durante o encontro, no qual estão os 
representantes eleitos da sessão e os incumbidos de auxiliar o secretariado em seus 
trabalhos (Figura 32).  

As regras seguem determinando que as conferências devem ser públicas, 
estabelece o quórum mínimo composto pela maioria dos governos que participam 
como representantes e disciplina a ordem e o limite de tempo das falas, que devem 
ser chamadas, consentidas ou limitadas pelo presidente.  Durante as discussões, 
podem ser levantados pontos de ordem, apelos contra o presidente ou, ainda, em 
casos mais graves, moções pela suspenção ou adiamento do evento, que devem 
ser votados imediatamente. 
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Figura 33: Arquivo da UNESCO. 008 (8) A 06 "78" Politiques culturelles en Amérique Latine - conférence de 1978 – Colombie. 
As discussões e debates reportados no relatório final são, portanto, altamente 

regrados e ritualizados. Além de seguirem a agenda tratada no tópico anterior, estão 
circunscritos por regras formais e informais: as regras de procedimento propriamente 
ditas, que estabelecem ordem, tempo e hierarquia de procedimentos e os discursos 
dos delegados que costumam seguir certos protocolos informais de fala, utilizando 
repertório próprio de reuniões entre governantes e sob os auspícios da UNESCO. 
Examinarei um exemplo de discurso mais adiante.  

Por fim, as regras estabelecem quais devem ser os resultados da Conferência – 
resoluções e recomendações - como eles devem ser alcançados – métodos para 
proposição e aprovação por voto e como reportá-los: 
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Figura 34: Trechos das regras de procedimento, Arquivo da UNESCO, 008 A 06 "70"/81 OPI/RVI, Ministerial Conference on Cultural Policies - 1970 - Venice - Participation of OPI/RVI, 1969-1970. 
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Cada resolução constante do relatório, portanto, resulta do processo de (a) 
inclusão do tema na agenda; (b) discussão relevante e organizada segundo as 
regras, por vezes dentro de comissões específicas; (c) proposição de 
recomendações ou resoluções, que serão (d) aprovadas, reprovadas ou retificadas 
pelo quórum (às vezes propostas com um mesmo tema são reunidas e 
transformadas em uma só); (e) adotadas e reportadas junto com relato da 
conferência e suas discussões, cuja responsabilidade é do relator-geral eleito com o 
auxílio do secretariado, que assegurará a “interpretação das discussões” nos quatro 
idiomas previstos.  
 O processo de relatoria começa na própria conferência e reúne vários 
pedaços de relatórios. O relator é responsável por reuni-los e enviar ao secretariado 
que, a depender dos resultados esperados, iniciará uma jornada de revisões e troca 
de cartas com o relator. Nos processos consultados, esse processo fica mais 
evidente no caso da Mesa Redonda de Mônaco. Como não se trata de uma 
conferência intergovernamental categoria 2, o procedimento de relato é menos 
definido, o que ocasionou certa dificuldade, por parte do relator Rafik Said, na 
produção do relatório.  

O esboço do relatório final foi aprovado oralmente em Mônaco e a escrita foi 
deixada ao relator geral, Sr. Rafik Said, com a ajuda do secretariado. O projeto foi 
então submetido à apreciação de alguns participantes e de membros do 
secretariado. Alguns deles, incluindo o Sr. Said, lamentaram o prazo curto, mas 
consideraram um relato adequado da reunião. A maioria deles fizeram observações 
pontuais e o ADG / SHC Elmandjra argumentou que mudanças substantivas não 
seriam feitas pois teriam de ser novamente submetidas aos participantes, uma vez 
que o projeto inicial já havia sido aprovado em Mônaco e, acima de tudo, foi 
acordado que o relatório deveria refletir o debate na Mesa Redonda. Em abril de 
1968, o relatório foi enviado aos participantes e estava sendo preparado para ser 
publicado juntamente com uma seleção dos estudos nacionais68. 

                                                           
68 Arquivo da UNESCO. 307 A 064 (449.49) "67", Table Ronde de MONACO - Décembre 1967 - "L´action et la 
politique culturelle" Part IV 
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Na conferência de Veneza, a atribuição de juntar as peças do quebra-cabeça 
ficou com uma funcionária do secretariado, Adella Kay, que na entrega de sua tarefa 
relata ao sub-diretor geral algumas das dificuldades (Figura 34). 

 
Figura 35: Carta de A. Kay a R. Hoggart. 01/10/1970. Arquivo da UNESCO 008 A 06 "70", 1970 Inter-Governmental Conference on the insitutional, administrative, and financial aspects of cultural policies.  
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No caso da conferência intergovernamental europeia, ocorrida em junho de 1972, o 
calendário de trabalho do evento já previa, na sua organização, sessões para 
adoção de uma primeira versão do relatório na própria conferência - assim como em 
Mônaco. Isso exige que uma equipe trabalhe intensamente durante os dias do 

evento (no caso da Eurocult foram nove dias, incluindo um final de semana livre para 
passeios em Helsinki) para que partes do texto básico sejam aprovadas em seu 
encerramento – as resoluções ou recomendações devem obrigatoriamente ser 
aprovadas pelo quórum participante. 

Em julho do mesmo ano, o secretariado circulou internamente versões já 
trabalhadas do relatório, ocupando-se agora em comentar as recomendações para 
apreciação do diretor geral e para a ocasião de submissão para a Conferência 
Geral. Os discursos proferidos na abertura e no fechamento são transcritos, 
corrigidos e editados (Ver figura 38).  

Figura 36: Calendrier provisoire des travaux, 12/06/1972. Arquivo da UNESCO, 008 (4) A 06 "72", Conférence Intergovernmentale Européenne sur les Politiques culturelles - Paris 1972 . 
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Figura 37: Carta de Jacques Rosenbaum a A. Seydou, 21/07/1972. Arquivo da UNESCO, 008 (4) A 06 "72", Conférence Intergouvernementale Européenne sur les Politiques culturelles - Paris 1972 . 

 
Uma das correções do discurso de encerramento é feita à mão em cima de um 

texto datilografado, por ao menos duas pessoas diferentes. A correção consiste em 
sistemáticas supressões de pontuação, mudança de algumas expressões para uma 
linguagem menos coloquial: uma edição de estilo com o objetivo de tornar o texto 
mais formal – por exemplo, ao invés de “a UNESCO achará”, sugere-se “a UNESCO 
julgará”, inverte-se a ordem de algumas frases e conjunções são trocadas. Mas 
também houve a supressão de certas observações. Quando o direto geral René 
Maheu comenta sua percepção sobre o que mudou desde os primeiros encontros 
até aquela reunião, ele se refere a Veneza (“Isola San Giorgio”, onde se localiza a 
Fondacion Cini, na qual aconteceu a Conferência de Veneza) como um encontro em 
que predominou “o prazer de se encontrar” e a formulação de “votos e esperanças”. 
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A parte do prazer do encontro foi suprimida e o resultado textual é uma avaliação 
menos subjetiva e pessoal (figura 38). 

 

 
Figura 38: Trecho de discurso de René Maheu em processo de revisão. Arquivo da UNESCO, 008 (4) A 06 "72", Conférence Intergouvernementale Européenne sur les Politiques culturelles - Paris 1972 . 

 
Trechos considerados repetitivos também têm partes suprimidas. Este pequeno 

movimento mostra que a edição é, além de formalizadora, impessoalizadora. O 
material do relatório, revisado pelo secretariado foi, enviado ao diretor geral em 27 
de julho de 1972, para correção e redação de parecer a ser enviado à Conferência 
Geral subsequente acompanhando o relatório final completo69.  

Depois de sintetizar em duas páginas o que considera os principais destaques 
do encontro, o diretor geral hierarquiza e organiza as resoluções que dizem respeito 
a programas da UNESCO em (a) projetos que coincidem com o Draft Programme 
and Budget para o biênio 1973-1974 (UNESCO 17C/5, 1972) e que, portanto, 
                                                           
69 “The following document sumarizes the main features and results of the Conference´s proceedings and 
indicates to what extent and by what means its recommendations might be implemented in the Organization´s 
short and medium term programmes, should the General Conference so decide” (UNESCO 17/C 70, 1972) 
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podem ser incluídos nos mesmos; (b) projetos que podem ser classificados como 
continuações de ações do biênio anterior e podem, com alguns ajustes, ser incluídos 
no documento 17C/5; (c) projetos totalmente novos mas que, na sua opinião, 
merecem ser adicionados ao orçamento. O mesmo é feito em relação ao plano de 
médio prazo: há projetos que podem entrar como “ajustes” e aqueles que podem ser 
incorporados no futuro, segundo ordem sugerida pelo diretor geral. A função 
principal deste documento é traduzir o texto aprovado em plenário sob a forma de 
recomendações e considerações para o formato de encaminhamentos práticos 
dentro da exequibilidade da UNESCO e possível inclusão no planejamento e 
orçamento70.  
4.2.1. ESTRUTURA DO RELATÓRIO 
A estrutura básica dos relatórios é a seguinte71: 

                                                           
70 Carta A. Seydou ao ADG/SHC. 27/07/1972. 008 (4) A 06 "72", Conférence Intergovernmentale Européenne sur 
les Politiques culturelles - Paris 1972 . 
71 Com base no relatório final da Conferência de Helsinki (EUROCULT). UNESCO. Intergovernmental 
Conference on Cultural Policies in Europe, Helsinki, 19-28 June 1972: final report. 

1) O que é a conferência e qual resolução de que Conferência Geral a previu 
2) Países convidados 
3) Número de participantes por tipo 
4) Inserção do evento em programas da UNESCO 
5) Processo de preparo da conferência 
6) Relação de documentos entregues aos participantes 
7) Descrição da sessão de abertura 
8) Relato das eleições de adoção das regras de procedimento e do comitê gestor, com 

relação dos eleitos 
9) Organização dos drafting commitees, responsáveis pela submissão e harmonização 

dos textos de resoluções 
10) Relato dos debates gerais da plenária, contendo nome dos países cuja delegação 

interviu e síntese dos consensos e dissensos 
11) Relato-síntese dos debates plenários sobre pontos específicos da agenda, com 

síntese dos consensos, dissensos (mais consensos que dissensos – explicar) e 
conclusões 

12) Relato da sessão de fechamento 
13) Relato das comissões ou grupos de trabalho e os pontos da agenda a elas 

designados, com síntese dos consensos, dissensos (mais consensos que dissensos 
– explicar) e conclusões 

14)  Recomendações  
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Em anexo, é comum a junção da agenda da conferência, dos discursos de 
abertura e fechamento e da relação completa de participantes. 

 
4.2.2. OS RELATOS DE DEBATE 

Os relatos de debate são a parte dos relatórios onde os processos de 
obtenção de consenso são objetivados e organizados em tópicos. O texto dos 
relatórios aponta para a existência de diferentes enunciantes, que são enumerados 
no início e nominalmente listados no final do relatório, mas não se declara quem 
disse o quê. Em relação a quem se dirige o que se diz, as referências são 
igualmente genéricas.  

Os emissores são anonimizados: são todos apenas delegados que, 
coletivamente, respondem pela “Conferência”, com letra maiúscula. A “Conferência” 
diz isso, declara aquilo, recomenda tal coisa. Além da conferência e dos delegados 
sem nome, há várias formas de agrupamento de enunciantes: “Most delegates 
emphasized...”, “one delegate stated that...”, “some delegates stated that...”, 
“Many/several delegates…”, “more than one delegate.”. Quando algum dissenso é 
relatado, segue o formato “some delegates….” e depois “other delegates” ou 
“partisans of such and such”. A alternância de vozes segue sempre o mesmo tom, 
independentemente do grau de consenso ou discordânica das posições transcritas. 
Outra forma de proposição alude indiretamente aos proferintes, ocultando-os: “It 
could be clearly seen that the affirmation of cultural identity had become a permanent 
requirement, both for individuals and for groups and nations.” (UNESCO, 1982: 8). 
Nesse caso o relator se faz mais presente, colocando sua percepção sobre a opinião 
dos delegados.  
 O relatório é uma síntese de um evento longo. Portanto é natural que ele 
represente uma seleção refraseada e por vezes reorganizada do que foi dito. Cada 
comissão tem certa autonomia para organizar seus trabalhos – elegem seus 
próprios presidentes e comitês de redação – e podem optar, como o fez a Comissão 
II do MONDIACULT, por discutir os tópicos que lhe foram designados conjuntamente 
(ou seja, cada delegado pode, em sua intervenção, abordar o que julgar pertinente a 
respeito dos subtópicos), mas no relatório os subtópicos devem estar novamente 
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organizados como tal e as opiniões de cada delegado individual a respeito do grupo 
de temas redistribuída conforme a categoria que venha a se encaixar.  

  No MONDIACULT, a sessão plenária com todos os 960 participantes teve 
dezessete sessões para abordar apenas os itens 6 e 9 da agenda. A Comissão I se 
reuniu onze vezes ao longo de cinco dias; no primeiro encontro organizou os 
trabalhos, nos primeiros cinco discutiu os tópicos e nos últimos 5 dedicou-se a 
considerações sobre as propostas de recomendação elaboradas pelos Estados 
Membros. Cada comissão aprova seu próprio relato de trabalho na última sessão 
antes de ser submetido à plenária geral.  

A sequência de relatos da plenária principal ressalta as concordâncias e 
unanimidades como o tom geral da conferência e, quando há posições diferentes, o 
relato descreve as posições adversas e conclui que ainda assim os “partidários” de 
diferentes causas concordam em alguma coisa. 
4.2.3. O QUE A CONFERÊNCIA FAZ  

A conferência, como actante, é investida da capacidade de uma série de ações. 
Mas o tipo e alcance delas não está dado apenas pelo verbo que designa a ação, 
mas principalmente pela natureza do que ela declara, expressa, nota ou propõe. 

“52. The conference was also unanimous in declaring as a self-evident truth that 
economic growth should no longer be an end in itself and that any development should henceforth be centered on man and his wholeness. Culture, it was strongly emphasized, 
was the alpha and omega of development, to the extent that there could be no development without deliberate action by man and that man, the ultimate goal of development, was nothing other than the product of his culture.” (UNESCO, 1982: 57) 
Sobre o tipo de afirmação relatada, o parágrafo acima, - como outros – dá a 

entender que os delegados presentes se pronunciaram a respeito de uma relação 
causal complexa e específica e, em seus pronunciamentos, foram unívocos e 
convergentes. Assim como o foram a respeito de outros itens bastante específicos. 
A conferência, como actante, declara consensos sobre causalidades amplas da vida 
humana. Declara conceitos, formulações, julgamentos éticos e morais. Do trecho 
acima detrai-se que a Conferência se coloca na posição de definir, por exemplo, que 
“o homem não é nada mais que o produto de sua cultura”.  

É com base nesse papel central UNESCO se propõe a definir conceitos políticos 
e controversos como a própria noção de cultura. Enquanto as universidades, escolas 
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e outros públicos têm seus próprios fóruns de criação de termos, sua própria 
maneira de discutir e institucionalizar expressões e categorias, a UNESCO chama 
para si explicitamente essa missão. O que ficou conhecido como a definição de 
cultura “do MONDIACULT” ou “da UNESCO” tornou-se presente na literatura sobre 
ação pública cultural desde então.  

Mas o que acaba difundido como definição unívoca é um enunciado de consenso 
cuidadosamente traduzido de plataforma a plataforma – e ele não é de autoria, 
precisamente, da UNESCO. Se considerarmos apenas as traduções internas das 
categorias trabalhadas pela UNESCO, veremos que essa definição é o resultado da 
performance de uma quantidade e variedade enorme de atores e seus enunciados, 
congregados pelos mais variados meios: contratos, reuniões, consultas de corredor, 
cartas com o secretariado, relatórios, estudos, etc. Uma definição, ou o 
estabelecimento de um conceito, é também a afirmação de uma relação. Quando a 
UNESCO assume a autoria de um conceito, ela está dizendo “eu atesto que A 
equivale a B”.  

Os trechos acima estão inseridos na primeira parte do relato dos debates da 
plenária geral do MONDIACULT, denominada “The deepening and amplification of 
concepts”. Os conceitos explorados foram "Culture and cultural identity”, “Cultural 
democracy and participation”, “The cultural dimension and purpose of development”, 
“Culture and education”, “Culture, Science and Technology”, “Culture and 
communication” e “Culture and peace”. Há muitas definições de cultura ao longo 
dessa seção, muitas delas variações do que ficou conhecido como o “conceito 
amplo” ratificado pela Resolução 91 e apresentado no preâmbulo da Declaração do 
México (UNESCO, 1982a). Os conceitos e definições vão tomando forma na 
alternância de vozes que se apresenta sutilmente nos relatos de debate e 
cristalizam-se em formulações mais incisivas e procedimentalmente consensuais 
quando estabelecidas nas Resoluções.  

Nos excertos relatados da plenária geral - que já apresenta uma certa 
consolidação de opiniões – há algumas proposições sobre o que é cultura: 

“(…) the distinctive and specific features and the ways of thinking and organizing 
their lives of every individual and every community”  
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“(…) the ability of man to reflect upon himself.”  
“some delegates stated that culture is Man, while others, nurtured on the Koran 

and other major religious faiths, said that they perceived culture as love and 
brotherhood” 

“culture permeated the whole social fabric and its role was so pre-eminent and 
determining that it might indeed be confused with life itself.” 

“The conference considered it self-evident that culture finds its expression in each 
human community through the infinite diversity of actions and exchanges whereby 
men lend significance to their lives and take their place in history” (UNESCO, 1982: 
8) 

Ao longo do documento, há também afirmações do que deve ser cultura: “Culture 
must be, it was stated, the language of communion among the peoples” (UNESCO, 
1982:17). O debate sobre princípios gerais para guiar eticamente a humanidade se 
estende às comissões. O item 7 da agenda consiste em “Fundamental problems of 
culture in the modern world”, na qual o conceito de cultura continuou a ser discutido 
e insatisfatoriamente definido, segundo opinião relatada de alguns delegados 
descontentes com a vagueza e ambigüidade das mesmas. Os sub-itens de 
discussão são igualmente genéricos e sugerem de antemão certo imbricamento da 
cultura com outros temas (“Culture and society”, “culture and development”, “culture 
and democracy”). Nas discussões, mais do que isso, a cultura não é apenas ubíqua, 
mas ela é elevada a começo e fim das ações humanas (“cultural life could become 
the starting-point and goal of development strategies”, UNESCO, 1982:24), ao não 
desempenhar apenas parte, mas ser o grande objetivo do desenvolvimento. O 
trabalho, a juventude, a educação e a ciência devem ser vistos como atividades 
culturais; a cultura é tudo junto e misturado.   
4.2.4. TEMPORALIDADES E ESPACIALIDADES 

Ao mesmo tempo em que a narrativa do relatório define sujeitos dos discursos 
ali resumidos, ela define também relações temporais e espaciais, formando agentes 
e qualificando movimentos. Um dos motes do MONDIACULT era a reflexão sobre o 
que mudou de Veneza até o México. Considerações a respeito deste ponto foram 
feitas pelo diretor geral René Maheu e, segundo consta no relato, ela foi apropriada 
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e reformulada por diferentes delegados ao longo da conferência. A fusão das 
narrativas de mudança resultou numa constatação de transformação na qual a 
UNESCO teria desempenhado papel preponderante como propulsora do 
desabrochar do movimento para o desenvolvimento cultural. Uma segunda seção da 
plenária é dedicada a “Cultural policy and practices”, com o foco de debater os 
avanços e conquistas desde a conferência de Veneza.  O parágrafo 71 mostra o 
processo de mudança sob a ótica da UNESCO.  

“71. First of all, reference was made to the achievements recorded. These had been 
substantial and the very full discussions made it clear that there was no country in the world which had not determined to take action in the field of culture, whatever the extent 
of the public authorities’ role and however it might be exercised. Most governments were in fact carrying out some form of policy or programme aimed at cultural development. As 
compared with the situation at the time of the Venice conference, 117 countries now had a ministry or central body in charge of cultural affairs, and the network of public and private institutions dealing with cultural matters had been considerably extended all over 
the world. Several delegates stressed that their governments were anxious to avoid any form of state control. The delegates of countries with a federal structure pointed out that 
their central services were deliberately limited, and were supplemented by organs at the regional or local level, often of a para-administrative type, which were responsible for 
stimulating cultural activities.”  (UNESCO, 1982:11) 
 
Segundo o texto, o que há de comum entre os delegados, como representantes 

das experiências práticas dos países, é que todos teriam se tornado – se já não 
eram – determinados a tomar ação no campo da cultura. É o legado do movimento 
que começara na mesa redonda de Mônaco e a Conferência de Veneza, lugares em 
que o debate prospectivo e incerto era capaz de sensibilizar partícipes com 
diferentes posições políticas. Na narrativa da UNESCO, a história acontece mais ou 
menos assim: a inventou, com a ajuda dos Estados Membros, a pauta das políticas 
culturais, declarou sua importância, propiciou a troca de experiências e 
amadurecimento de conceitos, enquanto os países tomaram medidas para executá-
los. Os desafios não estão, nesta narrativa, no aceite e difusão da ideia, e sim nas 
eventuais barreiras práticas de cada país. Para corroborar a narrativa, dados são 
apresentados: 117 ministérios ou órgãos centrais de cultura existentes.  

Além disso, ao longo do texto, referências são feitas a conjuntos de atores 
que formariam espaços geopolíticos ou blocos coesos - categorias que organizavam 
discussões internacionais no mundo pós Segunda Guerra Mundial. Essas categorias 
estão presentes quando ações são pensadas para determinadas condições políticas 



 

152  

e sociais, e também quando o objeto do debate são relações culturais entre países e 
regiões.   

É constante a alusão aos países do “Norte” e do “Sul”, principalmente quando 
os segundos acusam alguma desigualdade de condições: “One delegate, citing the 
example of his own country, noted that the disquieting imbalances with respect to 
communication between the ‘North’ and the ‘South’ were also to be seen, although to 
a lesser degree, among the countries of the North.” (UNESCO, 1982:11). Quando o 
assunto era cooperação cultural, ainda que fosse algo positivo a ser relatado, a 
distinção permanece sendo importante: “Delegates observed that the cultures of the 
South had contributed much to those of the North.” (UNESCO, 1982: 17) 

Igualmente presente é a referência ao Terceiro Mundo: “Mention was also 
made of the role of cultural identity in the decolonization and national liberation of the 
peoples of the Third World.” (UNESCO, 1982:22). A ideia de terceiro mundo como 
países não capitalistas e não-comunistas, que originou o termo, confunde-se com o 
uso que mescla o terceiro mundo com o bloco de países em desenvolvimento. 
Embora o discurso de encerramento do presidente da conferência e ministro de 
educação mexicano Fernando Solano sugira que no campo das culturas não há 
primeiros, segundos, terceiros ou quartos mundos, como conclusão dos trabalhos 
duas recomendações fazem menção especificamente a ele: 

Recomendação 35: “Bearing in mind that, during the last two centuries, colonialism influenced or dispersed a large amount of the basic cultural heritage of the so-called 
Third World--a cultural heritage that has made important contributions to the development of universal thought” (UNESCO, 1982: 84)  
Recomendação 93: “Recommends that Member States: (a) intensify efforts exerted within the framework of UNESCO to combat illiteracy in the Third World as a serious 
phenomenon which impedes cultural development” (UNESCO, 1982:118).   
Os países também são divididos em “industrializados” e “em 

desenvolvimento”. Tendo em vista que um dos temas mais presentes na discussão 
foi justamente a relação entre cultura e desenvolvimento, o gerúndio “developing” foi 
utilizado recorrentemente para definir relações desiguais de cooperação, 
perspectivas regionais em relação a identidade cultural e o processo de 
desenvolvimento em si. O discurso de abertura do diretor geral M´Bow dá ênfase 
especial a essa relação. O “desenvolvimento cultural” é quase uma proposta de 
reinvenção cultural:  
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“Development will then be able to assume once more its meaning of comprehensive deployment of the potentialities of the entire community. This 
necessity is felt particularly keenly in the so-called developing countries, for in many of them cultural identity itself has been shaken to its very roots. For that reason, the challenge confronting them today is regarded from the outset as a comprehensive, 
existential one. One of the dilemmas they are facing often arises from the fact that they have eventually accepted, in consequence of history, a series of new needs, 
evoked from without by industrial society, which are nevertheless at variance with their own cultural universe. This had led to the creation of a gulf not only between new aspirations and age-old requirements but between those aspirations and the 
practical means of satisfying them. For both cultural and economic reasons, therefore, they are called upon to take up simultaneously all the reins of their destiny, 
to ask themselves both what they have become and what they wish to be, and to redefine themselves in order to be able to decide upon the best courses for their development.” (UNESCO, 1982:182) 

 Por vezes, nações do “Sul” aparecem como sinônimos de “em 
desenvolvimento:  

“Two delegates expressed the opinion that the foreign development patterns proposed to countries of the South’ were likely seriously to affect the balance and coherence of the heritage. With that in mind, they proposed that a meeting of a study 
group be held on ‘Development patterns and the preservation of the heritage in developing countries’.” (UNESCO, 1982:32) 
 

 Diferentemente dos primeiros encontros, no MONDIACULT a demarcação 
desses blocos foi mais expressa e recorrente.  
4.2.5. FRONTEIRAS INTERNAS 

Além dos rótulos com referência geopolítica, outros são traçados para diferenciar 
internamente grupos que não coincidem com estas categorias ou que poderiam 
diferenciar-se segundo outros critérios. É levando em consideração posições 
expressas na própria conferência que grupos como “partisans of intervention” e 
“militants of the socialist cultural revolution” surgem. As posições expressas são o 
engajamento concreto do actante com a situação em discussão. Quando existem 
alternâncias de posição no relato, o julgamento das pessoas a respeito do item em 
discussão envolve valorações distintas, colocadas em teste na comunicação. A 
situação de engajamento reformula, recria e reforça os valores relativos, cada qual 
ancorado num modo de justificação distinto, mobilizando coisas como 
responsabilidade, liberdade, igualdade, identidade, alienação, entre outros. Os 
contornos internos entre modos de ver e pensar a ação relacionada à cultura são 
qualificados em processos ativos de engajamento. 
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Se no fim dos anos 1960 a política cultural era algo flexível e ainda por ser 
definido, o relato da conferência de 1982 mostra que algo havia mudado, e não era a 
evolução ou amadurecimento de consciências que a UNESCO narrava. O debate 
crescente sobre políticas culturais era a consolidação de uma maneira de ver e 
enquadrar uma questão considerada relevante por diferentes públicos de vários 
lugares do globo com a formação de uma linguagem comum de ação. Esse 
processo de espalhamento e consolidação possibilitou o surgimento de fronteiras 
internas nas quais foram se cristalizando novos modos de ver e fazer ações públicas 
culturais, cada qual baseado em uma rede de enunciados justificativos distinto.  

No relatório há onze trechos nos quais visões conflitantes se fazem presentes, 
revelando quais outros enunciados foram mobilizados na criação de cada posição 
posteriormente unida no relatório.  
(1) Tópico: “Cultural democracy and participation (UNESCO, 1982:10 §46-8) 
Posição A: “Some felt and stated with force that the political 
authorities should not intervene in cultural matters, even if they 
were requested to provide technical and financial assistance. It 
was not their business to determine the content of culture or to lay 
down guidelines for literature and the arts; rather, they should 
restrict themselves to ensuring the freedom of creative activity and 
to providing all kinds of assistance for artistic creation. In a word, 
culture should emanate from individuals, groups and associations. 
Decentralization and regionalization of cultural activities were also 
advocated- -even in states with centralized forms of government--
in order to avoid the impoverishment of cultures and ensure the 
participation of all citizens, leaving the initiative to individuals and 
freely constituted cultural groups, and to non-governmental 
organizations. In this way private initiative as well as cultural 
pluralism could also be preserved, protected, encouraged and 
promoted at the national level.”  

Posição B: “While reaffirming 
the principle of freedom in the 
cultural field, other delegates 
asserted equally forcefully that 
it was the responsibility of the 
public authorities, particularly 
in the socialist systems and 
the developing countries, to 
establish the material 
conditions to make freedom of 
creative activity effective. As 
one delegate said, there was 
no neutral culture or art for 
art’s sake, and no art or culture 
could develop outside politics.” 

Conclusão do relator A: “The partisans of non-intervention by the state and the militants of the 
socialist cultural revolution nevertheless recognized the important role of the public authorities in 
protecting the immovable cultural heritage consisting of historic sites and monuments.” 
 

O primeiro caso exemplifica como é feita a operação de alternância e reunião 
que o relatório performa. O mundo da política cultural é primeiramente dividido entre 
os partidários da não intervenção do Estado na cultura e aqueles que julgam ser a 
cultura parte da responsabilidade do Estado.  A “liberdade” da posição A se 
contrapõe à “liberdade efetiva” provida pela “reponsabilidade do Estado”, da posição 
B. O relatório os une sob o denominador comum do reconhecimento do papel das 
autoridades na preservação do patrimônio histórico.  
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(2) Tópico: “Culture, science and technology” (UNESCO, 1982:11§ 61-4) 
Posição C: “Several delegates from the ‘South’—but 
also ‘some from the ‘North’--expressed their alarm at the 
threats to other cultures represented by the present-day 
trend towards standardization and the worldwide 
distribution of certain patterns of cultural life which would 
thus eventually come to dominate. They censured and 
denounced the way the world had been taken over by 
the mass media and cultural industries in the hands of 
transnational corporations. Their impact was such that 
the patterns of life they carried with them in fact 
exercised cultural imperialism, albeit insidiously, 
violating and directly manipulating people’s conscious 
minds and restructuring their subconscious minds and 
thereby impairing and distorting the cultural identity of 
others.”  

Posição D:“While aware of the 
ambivalence of the new technologies and 
recognizing the dangers and the 
misdoings of the mass media, some 
delegates nevertheless said that, despite 
the risks of deculturation, cultural 
alienation, and growing uniformity or 
standardization of the world’s cultures, the 
new technologies and cultural industries 
were opening up opportunities for all 
countries to spread knowledge of their 
own cultures; they could also assist in 
literacy work and in the development of 
national or minority languages within a 
given state.” 

 
No segundo caso aparece a questão do imperialismo cultural – que seria 

retomada ainda em momentos subseqüentes. A crítica à padronização do consumo 
de bens culturais une delegados do “Norte” e do “Sul”, criando uma nova geografia 
de oposição cultural, na qual a França endossa e reforça os argumentos dos países 
seja do “Sul” ou do “terceiro mundo” contra os Estados capitalistas como os Estados 
Unidos. “Eles” e “os outros” da posição C são, portanto, os críticos ao “imperialismo” 
e os defensores da livre circulação de bens culturais. A posição C tem como 
principal preocupação a manutenção das “mentes conscientes e subconscientes” e a 
identidade cultural, enquanto a posição D mobiliza alienação, desaculturação e 
padronização para colocar como prioridade a difusão de conhecimento.  

 
(3) Tópico: “Cultural policy and practices / Organs and guidelines” (UNESCO, 1982:12 § 72) 
Posições E e F: “From the delegates’ descriptions of their governments’ work, it appeared that there 
were two main lines of emphasis, or two principal types of cultural policy: [E] one in which the state 
and major institutions responsible for the arts or for the preservation of the cultural heritage played a 
preponderant role, and another [F]  in which the central authorities were careful to limit their 
intervention to stimulating and supplementing measures by local authorities, or those undertaken on 
a purely private basis.” 

 
A terceira linha divisória é estabelecida entre práticas distintas, estreitamente 

relacionadas com as justificativas das posições A e B. Divide-se entre lugares nos 
quais Estado e instituições são responsáveis pelo patrimônio e artes e aqueles que 
limitam sua intervenção.  
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(4) Tópico: “International Cultural cooperation” (UNESCO, 1982:§ 122-3) 
Posição H: “One delegate referred to the risks for the ‘South’ of being suffocated and alienated by 
technical assistance which, in his words manages things in such a subtle and even pernicious 
way that, under a disinterested external guise, it carries with it the culture of the donor country, 
a foreign culture insidiously passed off as being a superior culture, culture with a capita C. He 
denounced such cultural imperialism, which is more dangerous and more harmful than economic 
imperialism because it attacks the roots of individuals and peoples, rendering them fragile and 
vulnerable to the slightest strain’. 
123. As many delegates had pointed to the existence of inequalities and imbalances with respect to 
cultural co-operation, even among the countries of the ‘North’, the conference appealed for a better 
balance of cultural exchanges in the interests of reciprocity and cross-fertilization, since cultural co-
operation should be ‘a meeting of giving and receiving’. One delegate stressed the need to take 
appropriate steps to reduce and check the drain of qualified specialists from the South to the North. 

 
Os próprios programas de cooperação internacional estão em cheque nessa 

passagem. O princípio norteador para a argumentação é o de desigualdade ou 
desbalanceamento na relação cultural ligado às partições geopolíticas que se 
estabeleceram na reunião.  
(5) Tópico: “Culture and democracy” (UNESCO, 1982: 26 §39) 
Posição I: “One speaker raised the question of the 
path that led from cultural democratization to 
cultural democracy. Democratization, in his opinion, 
meant rendering the cultural heritage more 
accessible, while cultural democracy centred on the 
development of the creative abilities of all 
individuals. Cultural democratization would thus be 
essentially linked with the access and participation 
of the general public and cultural democracy with 
creativity and creation. Both were necessary and 
complementary. Opening a private collection of 
paintings to the public was a form of 
democratization; sharing in a painter’s creative 
experience was a form of democracy. He felt that 
there were perhaps some dangers in placing too 
great an emphasis on cultural democracy. In his 
view, the important thing was to encourage both 
access to cultural activities, and creative expression 
of the highest quality, and to reach the point of 
offering ‘the best to the most’.” 

Posição J: “Another speaker, however, 
considered that culture could not be imposed, 
nor could it be considered an abstract and 
impersonal product whose consumption would 
be made obligatory for all. Peoples were 
healthier and more discerning and critical in 
their judgement than their leaders believed. 
Creativity should not therefore be treated as an 
abstract objective divorced from reality. 
Cultural development was stimulated by the 
transmission of know-how and techniques and 
by the process of apprenticeship. Creativity 
owed much to intercultural borrowing, as many 
historical examples showed. Creativity would 
thus bear the same relationship to creative 
work as cultural democratization did to cultural 
democracy, each separated from the other by 
the same barrier that opposed quantity to 
quality.” 

 
As questões de acesso e participação ocupam bastante espaço nos debates. 

A posição I advoga o “the best for the most”, sendo o principal valor a “mais alta 
qualidade”, enquanto a J defende que o “melhor” não deve ser imposto e condições 
de produção devem ser acessíveis a todos, por meio de aprendizado e estímulo, 
para atingir o objetivo do desenvolvimento cultural.  
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(6) Tópico: “Culture and democracy” (UNESCO, 1982: 27 §42) 
Posição K: “The role of the state and 
public bodies in cultural creation was 
also mentioned by several speakers. 
Some stressed the importance of 
spontaneous cultural action, the 
function of cultural democracy being to 
guarantee independent cultural 
organizations the opportunity to 
express themselves and to take part in 
creative work. To the extent that it was 
felt that cultural democracy could only 
be achieved through the free play of all 
the forces of the social spectrum, and 
having regard to the multiplicity of 
identities emerging therefrom, the role 
of the state would then be confined 
simply to the watchful promotion of 
spontaneous initiatives and activities.” 

Posição L: “In 
the 
view of others, 
creativity was 
sometimes 
manifest 
and 
sometimes 
latent, and 
public 
authority 
might have a 
responsibility 
for stimulating 
and 
encouraging 
its 
emergence.” 
 

Posição M: “Others again saw the state 
as having a duty, while recognizing the 
freedom of the artist and the writer, not to 
abandon the individual and the community 
to the unchecked effects of foreign 
influences that might alienate their 
identity. It still had to be determined how 
far the state could intervene while 
respecting freedom and identity. The state 
and the citizen, as the alternate 
transmitters and receivers of culture, had 
rights, obligations and freedoms in a 
democracy which constituted the 
background to their participation in 
cultural life. Cultural democracy involved 
as many risks as political democracy, 
since culture was freedom, freedom of 
expression for creators and for the 
community, which should become 
autonomous and critical.” 

 
Um ponto crucial que permeia as discordâncias é o do papel do Estado na 

vida cultural de cada país. De um lado, a democracia cultural seria obtida pela livre-
associação de “todas as forças do espectro social”; de outro, o Estado tem a missão 
de defender sua cultura do efeito das outras. No meio, ele teria responsabilidades 
diferentes em situações distintas. 
(7) Tópico: “Stimulation of artistic and intellectual creativity” (UNESCO, 1982: 32 §33-35) 
Posição N: “Several 
delegates stressed the role 
the state should play in 
encouraging creative work 
and creating the conditions 
and infrastructures 
necessary for the exercise of 
the freedom to create and 
disseminate cultural works.”  
 

Posição O: “Other delegates 
emphasized the considerable 
efforts made by private 
entities and the resources 
that had been drawn on for 
the promotion of creative 
work, which had made it 
possible to complement 
public funding.” 

Posição P: “Some delegates said 
that the state should never in any 
circumstances assume control of 
creative cultural activities. The 
freedom of the media and the free 
circulation of information, ideas, 
goods and services were 
considered by some delegations as 
a basic and inviolable principle.” 

Posição Q: Several 
other delegates 
denounced the 
pernicious influence of 
some of the uses 
made of the powerful 
mass information 
media and affirmed 
their right to protect 
their cultural identity 
against these media.” 

Posição R: “In a number of other countries where 
the state played a more active role in the process of 
cultural development, concern to guarantee creative 
artists freedom of expression and communication 
went hand in hand with a desire to associate them 
more closely in the formulation both of cultural 
policy and of general development policy. It 
emerged from this discussion that there was a 
concern to encourage creative work and see it in 
broad terms as the expression of cultural 
democracy.”  

Posição S: “One 
delegate proposed 
that the expression 
‘democreation’ 
should be used in 
future as an 
alternative to the 
term cultural 
democracy.” 

 



 

158  

Novamente, a questão do imperialismo e criação artística e cultural desperta 
polêmica e se funde com os argumentos contra e a favor da intervenção do Estado: 
certos países  julgam pertinente que o Estado encoraje a produção interna de 
produtos culturais (N, O e S), alguns crêem que o Estado além de encorajá-los deve 
protegê-los (Q), enquanto do outro lado há os defensores da não-intervenção em 
circunstância alguma (O) e os “moderados” que defendem a aproximação entre 
Estado e artistas para que estes participem na formulação das políticas e sua 
liberdade esteja garantida (R). Estão em jogo, nessa discussão, liberdade, 
identidade e democracia.  
(8) Tópico: “Culture and Communication” (UNESCO, 1982:35 § 71) 
Posição S, T, U: “The discussion on communication in the commission reflected the major trends 
and range of attitudes expressed in the plenary debates. One of the stands taken [S] was the 
advocacy of unrestricted freedom for the circulation of ideas and cultural messages; another view 
was [T] that the inequalities existing among the different groups of producers and receivers should 
be corrected, by educational measures on the part of the public authorities or by joint efforts in 
bilateral or multilateral co-operation. Everyone, however, [U] appeared to agree that the Declaration 
on the mass media adopted by the General Conference of UNESCO at its twentieth session 
represented an uncontested area of agreement.” 

A discussão 8 segue o padrão de posições da anterior, agora em relação à 
circulação dos bens criados: dividem-se entre os partidários da livre-circulação e os 
da “correção” do desbalanceamento, referindo-se, novamente, ao embate entre 
liberdade e desigualdade como princípios. O relato mais uma vez recorre à re-união 
dos territórios pela própria UNESCO, por meio de um instrumento normativo.  
(9) Tópico: “Production and dissemination of cultural goods and services; cultural 
industries” (UNESCO, 1982: 36 §78-9) 
Posição V: “Two views, reflecting two different 
systems, were advanced. The first recognized 
private initiative as the motive power of 
cultural 
development and, therefore, of the cultural 
industries, the state being assigned no more 
than a coordinating and supporting role. The 
advocates of this stand regarded transnational 
cultural industries as useful agents in the 
promotion of culture, while acknowledging that 
they should be alive to the particular concerns 
of the receiving countries and to their 
legitimate desire to preserve their national 
identities. They were not, however, prepared 
to accept the imposition of restrictive 
measures for that purpose that would 
compromise the principle of the free flow of 
ideas and cultural products.” 

Posição X: “On the other hand, many countries felt 
that unrestricted acceptance of this principle would 
only exacerbate the situation of dependence 
against which they were struggling unavailingly, for 
want of the human, financial and material 
resources required for alternative, autonomous 
solutions. They were of the opinion, furthermore, 
that many of these imported products were much 
less cultural than commercial, and that they carried 
with them conceptions of life, man and society 
totally opposed to their own political, religious and 
cultural leanings. They consequently felt that they 
had not only the right, but the duty to make a 
positive selection and to set before their people 
cultural models and depictions of life that were 
consonant with their own options.” 

Posição Y: “Despite the very wide gap between these positions, no reservations were expressed 
with regard to the proposals aimed at establishing in all countries, and particularly in those least 
advantaged, the necessary and sufficient human and technical conditions for the endogenous 
development of their cultural industries.” 
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Os argumentos do trecho 8 são aprofundados no trecho 9. Algumas questões 
se repetem e assemelham ao longo das discussões, despertando fronteiras 
semelhantes ou reforçando anteriores. O conflito apresentado entre livre-circulação 
e proteção tem sua possibilidade de solução na mesma cooperação técnica alvo de 
disputa no trecho 5, aliada ao objetivo recorrente de “desenvolvimento endógeno”.   
(10) Tópico: “Planning, administration and financing of activities related to cultural 
developments” (UNESCO, 1982:38 §96) 
Posição W: “The experience 
of the countries with market 
economies brought out the 
important contribution of 
private patronage, which was 
encouraged by tax 
exemptions granted by the 
state.” 

Posição Z: “Nevertheless, as one delegate from a developing 
country pointed out, that kind of solution could not be generally 
applied, since no such active patronage existed in the developing 
countries. The economies of those countries were turned outwards, 
being governed by decision-making centres in the North. The 
private sector was notable for extreme discretion with regard to any 
policies directed towards socio-cultural development.” 

 
A Comissão 2 da conferência foi a única a dedicar-se, dentre seus itens, a 

aspectos mais práticos das ações culturais – assuntos que predominaram na 
conferência de Veneza em 1970. Uma nova linha divisória aparece separando 
lugares nos quais há importante contribuição de financiamento privado para cultura e 
aqueles nos quais isso não acontece – e acabam dependendo de financiamento 
público. 
(11) Tópico: “Planning, administration and financing of activities related to cultural 
developments” (UNESCO, 1982: 38 §96) 
Posição AA: “Other delegates emphasized that there were no suitable instruments for cultural 
administration in line with a comprehensive conception of cultural development, and that there were 
still structural obstacles persisting. Methods of cultural management and new means of financing 
should consequently be sought and explored” 

 
Por fim, um conflito sem um opositor “regional”: a crítica à própria construção 

da idéia ampla de cultura e desenvolvimento cultural que foi aprovada, endossada e 
cristalizada nas conclusões do documento como consenso.  

A distribuição de argumentos é um elemento comum aos diferentes relatórios 
de evento da UNESCO. No relato do MONDIACULT, especificamente, esse 
mapeamento mostra a dimensão alcançada pela discussão da política cultural nos 
anos 1980: falar de política cultural significa engajar-se ativamente com diferentes 
princípios de liberdade, (des)igualdade, identidade, cultura e democracia.  



 

160  

A cristalização dos argumentos no texto final é produto de uma reorganização 
de redação. Cada intervenção de delegado tem duração variada e seus argumentos 
são redistribuídos no relatório conforme os pontos da agenda. Na conferência do 
México, ficou conhecida a intervenção do ministro francês de assuntos culturais, 
Jack Lang, na qual ele tece considerações duras a respeito do imperialismo e 
convoca as nações a combatê-lo. Mesmo depois de lê-lo na íntegra não é possível 
localizar com segurança suas colocações no relatório final publicado pela UNESCO. 
Alguns dos argumentos apresentados nos trechos 2 e 9 são semelhantes aos 
proferidos por Lang, mas estão longe de espelhar seu discurso. 
 Os discursos costumam iniciar com agradecimentos e homenagens. No caso 
de Lang, em seguida ele introduz seu argumento criticando a idéia de 
mundialização, o cultivo de falsos sincretismos e a possibilidade de um mundo 
monotônico e repetitivo, para chegar, depois de voltas, a seu assunto principal: 
“Économie et culture – Même combat”: 

“Est-ce là vraiment le destin de l´humanité ? Le même film, la même musique, le 
même habilement ? Allons nous rester longtemps ballants ? Nos pays sont-ils des passoires et doivent-ils accepter, sans réagir, ce bombardement d´images ? et sans aucune réciprocité ? Notre destin est-il de devenir les vassaux de l´immense empire 
du profit?  Nous souhaitons que cette conférence soit l´occasion pour les peuples, à travers de leurs gouvernements, les peuples, d´appeler à une véritable résistance 
culturelle. A une véritable croisade de cette domination. Contre – appelons les choses par leur nom – cet impérialisme financier et intellectuel. (…) Si nous ne voulons pas demain devenir les hommes sandwich des multinationales il faut que 
nous prenions des décisions, des décisions courageuses. Par exemple, dans le secteur audio-visuel, il est indispensable que chacun de nos pays prenne des 
décisions. Il faudrait, par exemple qu´une des résolutions de cette conférence convie nos gouvernements respectifs à inviter leurs médias et leurs télévisions à diversifier 
leur programmation télévisée, et à décoloniser les chaînes de télévision et de radio.”72 

 
Lang estabelece uns “nós” com países do terceiro mundo ou do Sul, alinhando-

se contra os partidários da livre circulação de bens culturais. Sob o mote de “qual 
liberdade nós queremos?”, segue defendendo o estímulo e proteção da produção 
interna de cada país e a aliança de países, com seus vizinhos, seus similares, para 
se oporem e combater o imperialismo. Uma das propostas é que os países europeus 
                                                           
72 Discurso na íntegra publicado no jornal Après Demain n. 250, janeiro de 1983 p. 4-7. Disponível em 
http://www.fondation-
seligmann.org/ApresDemain/AD250/250_2744.pdf?PHPSESSID=7efb1605b80c58fe6ab8134ad50a9d83. 
Consultado em 01/11/2015.  
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se unam para fortalecer a ideia de uma identidade europeia – empreendimento que 
a França, junto ao Conselho da Europa, também fomentava naquele momento.   

O ponto aqui não é invalidar ou criticar as complicadas metodologias de 
consenso empregadas pela UNESCO. O relatório não é mentira ou está errado ao 
criar uma atmosfera de convergência e consenso – este é justamente o objetivo de 
tantos procedimentos e transformações de interlocutor para interlocutor: os temas 
vão ganhando status de verdade, de coisas reais. Um tema que já foi discutido em 
tantos fóruns diferentes, por mais de uma década e conseguiu, dentre todas as 
infinitas possibilidades, chegar na agenda e sair como consenso da conferência, é 
um vencedor! A questão é que todos os vencedores, todas as linguagens que se 
tornam correntes e cotidianas, são construídas por redes de enunciados cujas 
dissonâncias e convergências são atribuídas em processo e não por suas 
qualidades intrínsecas. O discurso de Jack Lang foi resumido, traduzido, 
reprocessado, redistribuído, refraseado e encaixado no relatório final distribuído nas 
alterações de posição dos delegados anônimos. É em ação, no uso, na cuidadosa 
revisão do documento, que o consenso é criado e encaminhado para as decisões 
subseqüentes.  

Se a expansão do conceito de cultura poderia sugerir, como consequência, a 
expansão dos domínios da própria categoria de política cultural, o que o 
encadeamento de enunciados de 1982 mostra é um cenário diferente: há 
movimentos paralelos de expansão e cisão.  

O movimento de ampliação do conceito de cultura ligada à política cultural 
não é tão consensual quanto parece, mesmo dentro do MONDIACULT73. Enquanto 
o estímulo às políticas culturais dos anos 1970 incluía quase tudo na definição de 
política cultural, a noção em negociação no MONDIACULT, com essa ampliação, 
passou a excluir as ações compartimentadas (ações direcionadas às artes, por 
exemplo), e as não alinhadas com uma dimensão ética e política da política cultural: 
a do desenvolvimento cultural. A cultura ampla, portanto, também exclui.  

Por outro lado, a proposição de que a política cultural dos países poderia ser 
estudada e comparada significa que poderiam existir diferentes maneiras de lidar 
                                                           
73 No capítulo 5 abordo críticas ao trabalho da UNESCO em políticas culturais. 
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com a cultura. Assim, diferentes métodos para conduzir as questões consideradas 
culturais surgiram em cada lugar, articulados de diferentes maneiras com a 
dimensão ética em debate na UNESCO. Poderíamos dizer que nos anos 1980 
começa a se formar, como resultado da integração dos estudos comparativos com 
debates e controvérsias envolvendo diferentes países, uma proto-tipologia 
internacional de políticas culturais. Nesse sentido, o domínio das políticas culturais 
se expande, desde que sejam demarcados espaços internos.  
4.2.6. RECOMENDAÇÕES 

A parte final dos relatórios de Conferência é composta por suas conclusões 
normativas. A linguagem das recomendações é propositiva, mas não chega a dizer o 
que como atingir aqueles objetivos. E ela não é direta; há uma série de 
considerações e justificativas para sustentá-las. Há desde proposições bastante 
gerais, como a observância de certos princípios, até outras muito específicas, 
dizendo respeito a lugares ou objetos delimitados. Elas podem direcionar-se aos 
Estados Membros ou à UNESCO.  

 
Figura 39: Recomendação 89. UNESCO, Final Report, Mondiacult. 1982 

O processo de negociação e decisão dos textos normativos é bastante 
complexo. É nesse momento que as delegações, com seus corpos diplomáticos e 
técnicos, defendem suas posições a respeito dos pontos levantados em discussão, 
por vezes a respeito de uma alínea ou uma palavra, para que o texto final represente 
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um denominador comum passível de ratificação e adoção por grande parte dos 
Estados Membros. Pitombo descreve esse processo – o qual ela observou mais 
recentemente - como uma formidável “dança de plaquetas” que sobem e desce de 
acordo com o ponto discutido nas diferentes salinhas do piso superior do salão de 
conferências da UNESCO.  

“As negociações se dão através da discussão sobrea forma e o conteúdo de cada artigo que compõem as diferentes partes do texto. O texto base é projetado para a plenária em dois telões, cada qual abrigando as versões do texto nas duas línguas 
de trabalho (inglês e francês), através de um procedimento em que cada artigo é discutido minuciosamente, seja no que se refere à forma ou conteúdo e ainda à 
convergência de significados entre as duas línguas, quando pertinente. As intervenções das delegações se dão através da coreografia de pequenas plaquetas na qual estão grafados os nomes dos países, e seu aceno indica o interesse em 
intervir. (...) Temas polêmicos provocam a irrupção frenética de inúmeras plaquetas sinalizando a efervescência que cada questão pode suscitar e a ânsia em se 
manifestar.” (Pitombo, 2007: 200).  

 Findo este processo, que envolve uma diversidade incrível de atores e 
lugares de negociação tanto para formulação das questões quanto para negociação 
das proposições, resultam instrumentos que agregam , a despeito de seu formato 
auto-referente e auto-suficiente, uma enorme e heterogênea rede de aliados – 
recursos humanso e materiais - traduzidos em proposições.  
 Essa meticulosa metologia de construção confere ao documento final maior 
credibilidade, legitimidade e poder de ação. Mas qual seria esta ação? Expus até 
aqui como cada uma das etapas de práticas documentais contribui 
performativamente para a próxima, mas ainda dentro de uma rede de materialidades 
burocráticas. Como essa rede de práticas afeta as realidades para além delas? A 
mais visível é o efeito dos instrumentos normativos.  

O fato que eles existam e sejam produzidos não significa que eles serão 
adotados ou seguidos, mesmo porque são amplos o suficiente para que qualquer 
avaliação de cumprimento possa ser argumentada e debatida. O efeito que sua 
produção causa é, em primeiro lugar, o posicionamento dos países emrelação à 
adoção formal. Para que sejam adotados, cada delegação deverá negociar 
internamente com seus governos e tomar uma posição. Seja esta posição positiva 
ou negativa, as questões são discutidas localmente, movendo-se para além da 
UNESCO.  
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4.3. QUAIS PERGUNTAS PARA QUAIS RESPOSTAS: AS 
MONOGRAFIAS E OS QUESTIONÁRIOS 

 
Outra linha de práticas documentais especialmente importante para a difusão e 

circulação da linguagem de políticas culturais é a formulação de perguntas para 
serem respondidas fora da UNESCO. Enquanto as conferências trazem as pessoas 
e suas discussões para dentro do ambiente da UNESCO, colocar questões induz os 
respondentes a adotarem algum tipo de postura em relação à formulação da 
pergunta. Por exemplo, se uma pessoa pergunta à outra: “Qual seu shampoo 
preferido?” isso supõe não apenas que a pessoa lava os cabelos e usa shampoo, 
mas que esse é o comportamento esperado da maior parte das pessoas. Se o 
inquiridor levasse em consideração o recente movimento dos adeptos do não 
shampoo (chamado de “no-poo”), eles deveriam perguntar antes “Você costuma 
lavar o cabelo?”. Supondo que não tenha sido este o caso, para responder a 
primeira pergunta, uma pessoa adepta do tal movimento teria que questionar a 
formulação da questão ou ser forçada a formular sua resposta de modo a adaptá-la 
à pergunta. No primeiro caso, o de “confrontamento”, ela diria “Não tenho shampoo 
preferido pois não uso shampoo”. No segundo, ela poderia contornar a situação 
encaixando seu hábito num formato de resposta mais usual: “Meu shampoo 
preferido é o não-shampoo”.  Na primeira resposta, ao negar a questão, ela não 
poderia, se fosse o caso, participar de uma pesquisa sobre shampoos, pois se 
coloca fora da categoria dos usuários de shampoo. Ao transformar e tornar seu 
hábito uma variação dentre as diferentes maneiras de se relacionar com shampoos, 
ela ampliaria o território de influência do shampoo e seria uma participante 
adequada para a pesquisa sobre shampoos. Inversamente, se você pergunta a 
alguém que nunca ouviu falar nisso “qual a sua opinião sobre o não-shampoo?”, é 
provável que a pessoa devolva uma pergunta ou vá investigar do que se trata. 
Nesses casos, o formato e a situação de formulação da pergunta provocam reações 
extralinguísticas nos respondentes; provocam ações.  
 As perguntas formuladas pela UNESCO despertam processo similar, com a 
importante diferença de que elas eram envolveram conceitos e expressões mais 
maleáveis e ambíguos que shampoo. Estar “dentro” ou “fora” do grupo de 
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respondentes hábeis a descrever suas políticas culturais exigia artimanhas 
argumentativas, interesses e cálculo de consequências em pertencer ou não a este 
grupo.  
 As diferentes iniciativas de levantamento de informações sobre ações 
relativas às políticas culturais nos Estados Membros suscitaram diálogos que 
subsidiaram a construção gradual e coletiva de uma linguagem cada vez mais aceita 
como válida para tratar dos assuntos culturais de seus países.  
  
4.3.1. MONOGRAFIAS 

A primeira forma adotada para inquirir os Estados Membros foi um roteiro de 
itens a serem observados para composição de uma espécie de relatório individual 
com a descrição das ações públicas culturais de seus países. Foi, na verdade, uma 
adaptação do pedido de informações feito como preparação para a Mesa Redonda 
de Mônaco. O documento de referência para elaboração do texto foi assim 
introduzido: 

 
Figura 40: Anexo I de carta aos Estados Membros. 25/04/1967. Arquivo da UNESCO 307 A 064 (449.49) "67" Table Ronde de MONACO - Décembre 1967 - "L´action et la politique culturelle" Part I 

 O documento de referência é um roteiro de itens. Para o primeiro, 
“Administrative and financial structures” a pergunta-mestra é “What are they?”  e 
sugere-se que sejam explorados os papéis do Estado, associações voluntárias, 
comunidade locais e setores privados; grau de centralização; método de 
administração de equipamentos (público ou privado, direto x indireto, partilhado etc); 
estudo de orçamentos e gastos culturais. O segundo ponto é “The changing pattern 
of cultural needs”, colocando questões sobre a necessidade do estabelecimento de 
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estatísticas culturais e quais os pontos de maior problema em cada um dos setores 
culturais. O item três é o “Study of the relations between the cultural sector and the 
economic and technical system” e questiona se é útil que o campo cultural seja visto 
sob as óticas de produção, distribuição e utilização. Em seguida, sugere-se que seja 
avaliado “The most effective institutions for cultural action”, como objetivo de 
identificar, em cada contexto, quais as melhores estratégias culturais – 
equipamentos, meios de comunição, associações voluntárias ou escolas. O item 
cinco é sobre as pessoas implicadas, “the men and women”: artistas criativos, 
animadores culturais e treinamento artístico. Um item foi dedicado aos conteúdos da 
ação cultural e, por fim, o item considerado o mais difícil de cumprir: o 
estabelecimento de um programa de longo prazo levando em conta a “major 
assumption” de desenvolvimento da nação nos próximos vinte anos, os objetivos 
essenciais da nação, considerando que “a cultural policy cannot be defined in 
isolation from general development needs”, os meios materiais para levar a cabo o 
programa, e as escolhas fundamentais da política cultural “school or out-of-school 
medium, “high level culture”, mass culture or use of leisure time, etc”. O pedido de 
plano articulado termina com um meta-questionamento: “The question thus arises as 
to whether a methodological study should be made of the planning of cultural 
development: is this desirable? Is it possibe? If so, what methods should be used?”74. 
Em anexo ao roteiro há uma tabela para enumeração de equipamentos e recursos 

                                                           
74 Roteiro para monografias. Carta aos Estados Membros. 25/04/1967. Arquivo da UNESCO 307 A 064 (449.49) 
"67" Table Ronde de MONACO - Décembre 1967 - "L´action et la politique culturelle" PartI 

Figura 41: Anexo II de carta enviada aos Estados Membros. 25/04/1967. Arquivo da UNESCO 307 A 064 (449.49) "67" Table Ronde de MONACO - Décembre 1967 - "L´action et la politique culturelle" Part I 
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(Figura 42) e instruções mais detalhadas seguiram em outra carta (Figura 43).  
À medida que os volumes eram publicados, mais países se interessavam em 

colaborar. Apesar disso, nem todos atendiam as expectativas do secretariado. Com 
a experiência de revisão dos primeiros textos, foi necessário definir melhor os 
critérios para publicação. Como a capacidade de edição anual era limitada, o 
secretariado ocupou-se, além da revisão dos textos, de uma cuidadosa gestão de 
interessados, propostas, contratos e versões preliminares. O Brasil entrou para a 
lista de publicação em mais de um ano, mas as negociações nunca chegaram a 
termo. Alguns países nunca enviaram seus textos e deixaram de dar respostas. 
Outros enviaram material considerado inadequado.  

Figura 42: Minuta de carta aos estados membros. 12/06/1967.  Arquivo da UNESCO 307 A 064 (449.49) "67" Table Ronde de MONACO - Décembre 1967 - "L´action et la politique culturelle" PartI 
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4.3.2. ALGUMAS RESPOSTAS 
Os Estados Unidos são, para as políticas culturais, como os adeptos do não-

shampoo: tiveram o primeiro estudo publicado pela UNESCO (Mark, 1969), o que 
mostra envolvimento e interesse por parte da delegação e especialistas envolvidos. 
Fazendo isso, opta por alargar os contornos do que está sendo definido como 
política cultural para incluir-se dentro dela: seu argumento é que a falta de ação é 
um tipo de política cultural e, portanto, o que é conduzido em seu país pertence ao 
grupo de políticas culturais e pode ser discutido como tal.  

"‘The United States has no official cultural position, either public or private’, leaves 
room for considerable negotiation and examination. The key to further discussion 
leading toward compatibility is the phrase ‘action or lack of action in a society’." (...) 
"Lack of action does become, then, a kind of cultural policy. It is negative space, or 
free space, in language the sculptor uses. While in other issues this lack of ability to 
adopt a direct position is a handicap, in cultural policy it seems an advantage. By 
refusing the central government the right to set policy, the states and private sectors 
are forced to adopt concepts suitable to their aims, resulting in a pluralistic approach." 
(p. 9) "The federal role is a restricted one. In the basic legislation Congress 
recognizes that culture is the prerogative of local, private, and individual initiative and 
that the federal role is to assist and encourage. Still, in the three years since the 
national foundation has been established, the role has been modified to become a 
working partnership, often with the federal establishment providing leadership and 
guidance while local public and private resources provide the bulk of the funds and 
administrative services. In concept, the United States most resembles the system 
employed by Czechoslovakia, but with less budget control and less formal 
organization. The more financially important role of private foundation will be 
discussed later, though this federal method and deductibility from income tax for 
charitable gifts are definite facets of cultural policy." (Mark, 1969:10) 
Não era adequado ou interessante, naquele momento, negar a questão 

dizendo que eles simplesmente não tinham ou não desejavam ter uma política 
cultural – posição que diferentes porta-vozes dos Estados Unidos já adotaram em 
outros momentos e lugares.  

O estudo produzido pela antiga Tchecoslováquia, em 1970, refletia a proposta 
reformista em vigor imediatamente antes do período de “normalização” iniciado após 
a invasão da União Soviética. Numa tentativa de conciliar o socialismo com a 
liberdade de criação, assim declarava-se o entendimento sobre as políticas culturais: 

“The resolution of the Thirteenth Congress (1966), ‘on urgent questions of the further 
development of socialist culture’, emphasizes that ‘The socialist cultural revolution is 
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a long-term process. It assumes not only the scientific attitude and a rational way of thinking, but also the inner transformation of man, who is developing freely, who 
thinks and acts creatively and with civic responsibility. In this process, culture in the widest sense-that is, science, art, the culture of the work and life environment, education, cultural and educational activities-becomes an indispensable part of 
society.’ The resolution emphasizes the importance of problems such as ‘to the people through art’ and simultaneously ‘to art through the people’, the entire breadth 
of the problems of humanistic and aesthetic education which should be connected with problems of education for manual labour. The resolution points out that ‘the humanism of culture and art in a socialist society cannot be separated from the 
complex creation of the living environment’.(…) "The basic principle of cultural policy in Czechoslovakia may be described as: to provide optimum conditions for the free 
creation of cultural values (primarily in the fields of science and art), to contrive a workable system for disseminating cultural values to all citizens without distinction, and to establish conditions for the universal development of cultural activities and for 
the opportunity for people to express themselves through these activities." (Marek, 1970: 13 e 16) 
O estudo reconhece o caráter extremamente contraditório da ação 

governamental daquele momento sobre a cultura no país. Por um lado, o regime 
socialista teria ampliado o acesso à cultura e reconhecido a cultura como aspecto 
crucial da vida social. De outro, a cultura estava sujeita a regulações, “diretivas” e 
“retificações” para padronização de valores culturais de acordo com interesses 
políticos. O autor Miroslav Marek era economista do ministério da cultura da 
Tchecoslováquia. Nos anos 1980, a UNESCO encomendou a outros autores uma 
atualização do estudo anterior. Na publicação, de 1986, a política cultural é 
reformulada: 

“Czechoslovak cultural policy is based on the profound cultural traditions of the Czech and Slovak nations and guarantees that the targets of the socialist cultural revolution 
are met. This revolution is the transformation of man’s life-style and consciousness, in order to ensure progressive individual and social development. The practical implementation of the cultural and educational function of the state consists of 
ensuring the personal, economic, material, technical and legislative conditions for the development of the system of cultural and social institutions and of the cultural life of 
the population.” (Simek e Dewetter, 1986:29) 
Ambos as edições ancoram a política cultural na história do país, cujos 

aparatos legais já contam com instrumentos para a cultura desde os anos 1920. O 
complicado sistema de Assembleia Federal e Conselhos interliga sistemas de 
financiamento partilhados entre instituições estatais e associações sindicais que se 
mantiveram desde os anos 1970: 

“The political structure of Czechoslovakia is based on the principle of democratic centralism, which is also the principle for the implementation of cultural policy. Its aim 
is to ensure that not only the creators of cultural values, but also their consumers 
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participate in cultural policy and that it is implemented at all levels, from the Federal Assembly, through the Czech and Slovak National Councils, to the National 
Committees. These representative organs of the people have cultural commissions whose members are elected from among the voters of the respective territorial units which ensure the active participation of citizens in the administration of culture at the 
national level. Broad democratic participation in administration is ensured by membership of the people’s and special interest organizations in the National Front, 
an organization representative of all the component parts of our society” (Simek e Dewetter, 1986:29-30) 
O primeiro se alinha ao mote de liberdade de criação com responsabilidade 

estatal pelo desequilíbrio defendido pela UNESCO: ele é quase prospectivo, pois 
trata de uma carta de intenções que duraria menos de um ano. No prefácio da 
publicação – escrita em 1968 e publicada em 1970 – há a advertência de que aquele 
conteúdo não contempla os desenvolvimentos pós-dezembro de 1968. Já o segundo 
defende mais claramente a intervenção estatal, refletindo um momento em que as 
fronteiras internas entre as diferentes maneiras de agir relacionadas à cultura 
estavam mais nítidas. 

Em alguns países socialistas, a resposta é contundente: é como se 
dissessem “nós não apenas temos uma política cultural como pensamos nela antes 
de vocês!”.  Ela costuma ser colocada como o princípio fundador do regime político:  

“Under the terms of the Constitution of the German Democratic Republic: national socialist culture is one of the bases of socialist society. The German Democratic 
Republic shall encourage and protect socialist culture in the service of peace, humanism and the development of the socialist community. Thus, in their most general form, are defined the main characteristics of the republic’s cultural policy, 
which forms an integral part of its national policy.” (Koch, 1975:1) 
O trabalho feito pelos autores britânicos Michael Green, Michael Wielding e 

Richard Hoggart sobre o Reino Unido, publicado em 1970, apresenta visões 
concorrentes sobre política cultural na Grã-Bretanha. Enquanto alguns, como Lord 
Goodman, crêem que o estímulo às artes pode trazer benefícios sociais – e deve, 
portanto, ser objeto de responsabilidade do governo, 

“it is common to find, even among people genuinely concerned to expand artistic 
provision, a strong wish to avoid being or appearing paternalistic: A large section of the population is completely indifferent to anything that comes under the general 
heading of ‘culture’ and they have every right to stay in that state of non-grace . . . The appetite for culture in this country is less voracious than many of us pretend.’ There are traces of the same wish in some of the Arts Council’s statements of policy" 
(Green et al, 1970: 12) 
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O relatório aponta que, ainda que existam entendimentos conflitantes, existia 
tendência a aumentar o grau de coordenação das ações governamentais na área de 
artes. Mas a ideia enfrenta resistência em sua principal instituição; representantes 
do Arts Council manifestam frontal desacordo com a necessidade de coordenação 
ou de uma política centralizada:  

"(...) -it is clear that in Great Britain only the Arts Council, in conjunction with such bodies as the British Film Institute and with DES, is capable of carrying out such centralization and establishing anything which could be called a national cultural 
‘policy’ or ‘plan’. There is a traditional distaste for such planning in Great Britain. Current Arts Council policy is quite firmly stated. In the Chairman’s view: “it is not, I 
think, possible for the Arts Council to produce a cultural plan for the nation. I think that would be wrong, both politically and socially wrong”. We have not got a policy whereby we produce a great system for the whole country and say there ought to be 
a general level of artistic amenity throughout the country-here, there and everywhere. The Scottish Chairman, similarly, has said: it is by arts rather than by means of an 
overall plan that we should try and make forecasts of what is likely to be possible or desirable. I do not think we have ever made an overall plan, and I very much doubt if it would be very useful if we got one out. [p. 2191]" (Green et al, 1970: 56) 
Em relação à distribuição de recursos do conselho, duas passagens são 

citadas: 
“Ordinarily the Council receives enough applications from all parts of the country to 
render it inappropriate and unnecessary (even with its present increased resources) to go in search of suitable objects of its bounty. [p. 281]” (…) “Once we decide an 
institution is worthy to be alive our concern is to keep it alive and to assess its needs on that basis. [p. 471]” (Arts Council Report, apud Green et al, 1970: 56) 
Os autores do estudo expressaram desacordo com esta posição – e 

inversamente, apoiavam as conclusões da Mesa Redonda de Mônaco. O texto 
britânico é pouco institucional: sua linguagem – a exposição crítica de conflitos – 
espelha a distribuição de capacidades, atribuições e posições na ação cultural em 
seu território e organização política. O texto britânico seria, mais tarde, alvo de 
críticas por parte da Publishers Association, que acusou o estudo de desatualização 
e criticou a sugestão para criação de editoras estatais responsáveis pela publicação 
de romances de “mais difícil digestão”75.   

O estudo da Nova Zelândia apresentou uma resposta completamente 
diferente: ao invés de justificar ou posicionar-se sobre a existência ou versões 
possíveis de políticas culturais, seu estudo passa quase que completamente ao 
                                                           
75 Carta de The Publishers Association a Julian Berhrstock. 22/06/1970. Arquivo da UNESCO. 008 A 10/53/314 
Monographies sur les Politiques Culturelles.1970. 
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largo da noção. O título “The role of culture in leisure time” (o único sem o termo 
política cultural no título) já indica o tom do conteúdo, em cuja introdução revela-se 
um “brief report on those artistic and aesthetic pursuits which have a large following, 
or which seem to be developing rapidly in public interest and achievement.” (Smyth, 
1973:2). Em todo o texto, o termo política cultural aparece apenas uma vez, para 
declarar que não seria esse o objetivo daquele país: 

“The needs which it is considered research might satisfy are not those of definition or quantification of the arts. They lie rather in the fields of social behaviour-in the ways in 
which New Zealanders spend their leisure time, and the extent to which they might alter their present habits if the cultural resources available to them were improved in 
quantity and quality. It is not proposed that research will assist towards the formulation of a planned cultural policy which may then be imposed on the nation, but rather that more knowledge about the New Zealander’s response to art and culture 
will bring us closer to a policy which meets his individual needs. Proposals for cultural development based on a generalized understanding of needs can probably offer no 
more than general provisions.” (Smyth, 1973: 85-6) 
A França realizou dois estudos para a série, ambos conduzidos pelo DEPS – 

Département des Études de la Prospective et des Statistiques76. Apesar do título 
seguir o padrão de todas as publicações (“Some aspects of French cultural policy”), 
o maior destaque do primeiro documento francês é o planejamento cultural. Toda 
sua introdução dedica-se a explicar e justificar o que a França, um país “liberal e 
pluralista”, entende por planejamento cultural compatível com seus princípios 
ideológicos. Este planejamento, dizem os autores, diz respeito aos meios pelos 
quais a cultura é disseminada e compartilhada, e não à cultura em si, e induzem o 
estado à assunção de novas responsabilidades: 

"More generally, it is the business of the State to combine what private enterprise has 
to offer with the action of a genuine public cultural service. The need is in fact to avoid the new aspirations engendered by the evolution of the society becoming the subject of a purely profit-focused exploitation, calculated to end up with the spreading of 
cheap-jack entertainments and the creation of a second-rate world of the imagination. The realization of this problem and of all its ramifications implies the assumption by 
the State of extensive new important responsibilities in creating genuine public cultural services." (DEPS, 1970:12) 
A noção de necessidades culturais é o centro da lógica francesa. As 

pesquisas e estudos sociológicos conferem legibilidade à área cultural e permitem 
aos planejadores franceses apontar caminhos e objetivos na grade de coordenadas 
que criam e regular oferta e demandas culturais. 
                                                           
76 Comandado, nesse período, por Augustin Girard, que também foi consultor que participou de diversas maneiras em etapas cruciais de todo o projeto de políticas culturais da Unesco. 
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"Cultural promotion, defined in these terms, fits naturally into French planning. This is first and foremost because its starting-point will be the notion of ‘cultural needs’ which 
it will be sought to quantify, but also because the character of French planning contributes powerfully to creating a harmony between the objectives of cultural promotion and of planning. French planning is, naturally, an instrument of middle-term 
economic policy, whose object is to determine and promote the optimum conditions for the expansion of production with stable prices and a sound balance of trade. But 
the French plan does not have an economic aspect only: it aspires to define the requisites for an all-round development of French society." (…) "However, in culture, it must be kept in mind that the assessment of the needs is more complex than in the 
traditional social sectors such as education, health, etc. The existing or potential school population can be measured with precision. Requirements as regards doctors, 
nursing staff, or hospital beds are easy to calculate in terms of desirable ratios to total population. But cultural requirements are not to be measured so easily. They are underlying, felt unconsciously rather than formulated explicitly. Apart from the 
essential needs, man only desires explicitly what is offered him, what he can see exposed to view in society’s shop window. Thus there ought to be a dialectical 
relationship between supply and demand. Supply should exceed the demand expressed, to awaken and stimulate the demand, and thus help the public to discover new ways of achieving their cultural aspirations. However, supply must not be out of 
eyeshot of demand, on pain of losing touch with the concrete, everyday reality. Subject to this proviso, planning in the cultural domain will be able to marry quality 
and democracy, while avoiding the snare of a culture which is either official ‘State-oriented’ or simply esoteric and divorced from real life. It is by starting from what 
people want, rather than from patronage-whether enlightened or not-that a cultural policy can be evolved”. (DEPS, 1970:13-15) 
A ideia de planejamento baseada em levantamento de demandas 

quantificáveis vem ancorada com a de desenvolvimento econômico e social. É na 
ligação com a esfera econômica e na esteira de sua racionalidade que o centro 
francês propõe a tipificação das ações culturais por funções semelhantes às funções 
econômicas de produção – já sugerida em alguns documentos da UNESCO: 

“On the strength of this analysis, a policy can be devised for each sphere or 
sector; characterized, on the one hand, by functions (conservation, education, creation, dissemination), and on the other, by the nature of the means engaged (legal 
status, magnitude, cost, geographical Ievel of government intervention). Fitting each sector into a standardized and rationalized functional model, and assessing the way in which the means are used in relation to one or more of these four functions 
ensures the unity and coherence of the cultural policy”. (DEPS, 1970:15) 
A linguagem utilizada pelos textos franceses é muito similar à empregada pela 

UNESCO. Os consultores, experts e delegados franceses desempenharam papel 
muito próximo à UNESCO durante o desenvolvimento do projeto de políticas 
culturais, fornecendo insumos, estudos e ideias. Augustin Girard, como porta-voz da 
França e consultor da UNESCO, ajudou a coordenar o direcionamento e 
recebimento de estudos para todo o programa de longo prazo em políticas culturais 
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e desenvolvimento cultural. Nesse caso, a resposta que a UNESCO provoca é muito 
aderente a seu próprio discurso.   
 O objetivo do novo estudo é mostrar o desenvolvimento nos últimos anos e 
conferir visibilidade ao trabalho do novo ministro, Jack Lang. Ainda que o primeiro 
texto apresentasse muitos números, o documento de 1981 é forrado de tabelas e 
gráficos de orçamentos por função e departamento, percentuais e variações. Além 
das questões financeiras – o aumento exponencial do gasto com cultura -  e da 
qualidade das informações financeiras, fornecidas por um aparelhado setor de 
cálculo e pesquisa, que contava com um terminal de computador exclusivo, a 
coordenação entre áreas e a descentralização para uma política integrada foi 
igualmente sublinhada como essencial para o desenvolvimento cultural. Este 
segundo texto francês dedica-se a mostrar o trabalho do ministério de assuntos 
culturais naqueles últimos anos.  

Além de apresentarem posicionamentos e versões de política cultural, os 
estudos nacionais podem tratar também da circulação das referências sobre ela. O 
estudo argentino, por exemplo, já no fim dos anos 1970, tinha como subsídios um 
conjunto bem maior de informações que os primeiros estudos. Em nota 
metodológica, o autor Edwin Harvey levou em consideração as definições e 
classificações da UNESCO, de estudos científicos europeus, especificamente as 
estatísticas do Conselho da Europa, e a lista não restritiva dos âmbitos culturais 
incluída no questionário enviado pela UNESCO aos países da América Latina e 
Caribe como preparativo da conferência de Bogotá, em 1978 (Harvey,1979). 

As monografias possibilitam também a construção de narrativas históricas. 
Cada autor situa o “estágio atual” do momento em que foi escrito em contextos 
temporais específicos. Alguns associam a emergência das políticas culturais com a 
circulação de práticas e saberes das quais estão participando, colocando como 
marcos recentes a criação de órgãos, planos, programas coordenados e mesmo as 
iniciativas de participação nos projetos da UNESCO. Outros, ao serem provocados a 
descrever suas políticas culturais, passam a associá-las a momentos mais remotos.  

No caso da União Soviética, a origem coincidiria com a revolução socialista: 
“The foundations of cultural policy in the Soviet State were laid by V. I. Lenin. He 
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stated that, after the triumph of the socialist revolution: 'The task of raising the 
cultural level is one of the most urgent confronting us.'” (Zvorkine, 1970). A revolução 
também é o divisor de águas do Egito, Bulgária, Cuba, entre outros países com 
regimes socialistas à época. Além de fazerem referência às figuras fundantes do 
socialismo, essa afirmação pode ganhar contornos locais, como no caso de Cuba, 
ao descrever sua política cultural:  

“The people, State and Communist Party of Cuba attach capital importance to cultural development, by reason of the part which culture plays in the all-round education of 
man and in the assertion of his full human dignity, as proclaimed by Jose Marti and embodied as the supreme law of the Republic in our Constitution. Culture should be 
an activity directed to the formation of the new man in the new society.” (Otero, 1972)   
Outros tipos de revolução também acabaram vinculadas à adoção de uma 

política cultural, como no México:  
“Al igual que tantos otros aspectos de la vida reciente de México, lo que se podría designar como política cultural del Estado empezó a definirse más claramente y a mostrar cambios cada vez más rápidos, al extremarse la crisis de la que sobrevino la 
Revolución mexicana, es decir, la serie de movimientos político-sociales que, iniciada en 1910, tuvo como algunos de los hitos más representativos de su evolución la 
Constitución de 1917 y la formación del Partido Nacional Revolucionario en 1928-1929, y -ya em la etapa institucional- la nacionalización de la industria petrolera, en 
1938, y la última modificación, en 1946, del texto del artículo constitucional relativo a la educación.” (Martinez, 1977:9) 

  Associar a política cultural a revoluções significa associá-las a rupturas; a 
processos de não-continuidade política. Nesse tipo de inserção, a política cultural 
entra como chave de uma “nova sociedade”, ao invés de figurar como 
desdobramento ou variação de movimentos já em curso. Alguns dos países com 
governos militares na América Latina também se auto-denominavam 
revolucionários. Assim, no relato do Peru, sua política cultural aparece como produto 
da “revolução” que faz uso da ambiguidade em torno da linguagem da política 
cultural para apropriar-se dela com a mesma naturalidade que socialistas ou liberais: 

“The cultural policy of the Peruvian Revolution must find expression in a series of practical achievements based on principles corresponding to the plans for the new 
society which the Revolution seeks to build. The aim is to bring into being a cultural community which, in the intellectual, scientific, artistic, technical and other fields, is a 
faithful reflection of that society and expresses the thought and action of the new Peruvians.” (Peru/INC, 1977:12) 

  A nova sociedade também é aquela libertada de colonizadores – muitas 
vezes, também, após um processo de enfrentamento político e ruptura:  
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“The brilliant successes scored in this new ‘field of culture’ may be explained by the irrevocable commitment of the Party-State of Guinea to a cultural policy, the main 
lines of which are conceived, controlled and implemented by the people for their own exclusive benefit. The people will, from now on, be in a position to assimilate the most outstanding cultural achievements of mankind, deepen the knowledge of the cultural 
values of Africa and work for the dissemination of their own expressions of revolutionary Culture.” (República da Guiné, 1979: 2) 
Ela pode aparecer também como projeto ou possibilidade, tendo o vínculo 

com o passado dado por outras atividades relacionadas, mas não reconhecidas, 
como política cultural. O relato indiano faz um detalhado histórico da imbricação 
entre cultura e vida social, na qual o desenvolvimento cultural desempenhou 
importante papel de diferentes maneiras. Ao abordar a situação das instituições 
àquele momento, frente à possibilidade de uma política cultural, faz ressalvas: 

“An analysis of the working of these institutions and the role of culture in the 
educational pattern will, perhaps, give us some idea of the difficulty of culling a central cultural policy from these programmes and will also bring to the forefront some of the complexities of administering culture in the Indian sub-continent.” (Vatzyayan, 1972: 
18) 
O Canadá vai na mesma direção; apontando que seu estudo compreenderá 

coisas relacionada a política cultural e não ela mesma:  
“It would be misleading to infer that Canada already possesses a comprehensive cultural policy. This is a challenge for the years ahead. For present purposes, it was 
decided to focus on various ‘aspects’ of Canadian cultural policy. It is hoped that these aspects realistically reflect the current state of cultural development and policy throughout the country.” (Schafert, 1976:9).   
A Colômbia, bem como a Argentina, circunscreve a ideia de política cultural a 

movimentos recentes em seu país, estreitamente vinculados com as discussões 
internacionais: 

“No more than forty years ago, the idea of science policy was a bold innovation. Various factors (the war being not the least effective of them) opened up the way for a 
practice which today claims the attention and the highest budgetary allocations of the most advanced nations. The concept of ‘cultural policy’ is even more of a novelty and 
it has, then, to bide its time before it can make headway, coin its terminology, devise its instruments and prove its effectiveness. (...) Although it is true that there is no comprehensive formulation of cultural policy as there is in the economic and 
education sectors, for example, it is equally true that this situation reflects a stage in the development of our country comparable with that of other countries in the region. 
The effort that the State is now making through Colcultura is in line with a current of world opinion that has succeeded, through the work of international organizations 
such as UNESCO and its Member States, in defining the role to be assigned to culture within the overall development of a specific community.” (Ruiz e Marulanda, 1977: 75) 
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 Esses exemplos mostram como os autores, com diferentes relações com os 
governos de seus países, reagiram à provocação da UNESCO, quando tinham 
maior liberdade para discorrer a respeito do tema. A apropriação do termo é 
diferente nos vários casos: há desconfiança, há análise, há reinvenção, há 
artimanhas argumentativas, há ambiguidade, há a agregação de novos sentidos e 
há, sem dúvida, algum posicionamento por parte daqueles que resolveram figurar na 
coleção. Há a Nova Zelândia com seu relato específico e sem justificativa, que não 
vê necessidade de se incluir na política cultural; há os estudos que discutem 
posições sobre ela, como Reino Unido e EUA, há aqueles que “querem ensinar a 
missa ao papa”, dizendo que suas políticas culturais são mais antigas e arraigadas 
que a discussão proposta pela UNESCO e há aqueles que vêem a política cultural 
como uma ideia em movimento, que pode ou não ser adotada em seus países.  

Em síntese, a análise desses casos aponta para cinco efeitos principais do 
processo de produção de monografias: 

(1) Supõem a existência da política cultural, portanto 
(2) Obrigam os respondentes a se localizarem dentro ou fora dos contornos da 

política cultural; 
(3) Levam à produção de versões locais da política cultural, quando os 

respondentes se colocam dentro dela, ou alternativas a ela, quando se 
colocam fora. E a jogarem com as fronteiras quando sua posição é ambígua; 

(4) Produzem narrativas históricas sobre suas versões de política cultural e das 
ações relacionadas a ela; 

(5) Criam políticas culturais retroativas, em alguns casos (México); 
(6) Criam políticas culturais prospectivas, em alguns casos (Checoslováquia, 

Colômbia). 
 

4.3.3. OS QUESTIONÁRIOS AO LONGO DOS ANOS 
Paralelamente à experiência das monografias, foram enviados questionários 

sobre políticas culturais aos países-membros nas ocasiões da Conferência de 
Veneza, das conferências regionais e da Conferência do México. Assim como 
aconteceu com as monografias, que são, na verdade pedaços de um diálogo, os 
questionários são a estrutura para este diálogo. São formulações de uma das partes 
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que estruturam os enunciados da outra, como as monografias. Por serem mais 
fechadas, as perguntas limitam um pouco a maneira com que os respondentes 
associam a política cultural a outros elementos. O que o quadro geral de perguntas 
acaba fazendo é delimitar o escopo do que uma política cultural é e envolve.  

No questionário de Veneza (1970), o foco recaía sobre as “estruturas” – 
financeira, administrativa e institucional – das políticas culturais. Esse tipo de 
abordagem centrava a definição da política mais em suas técnicas e instrumentos do 
que em seu conteúdo e objetivos.  

Figura 43: Projet de questionnaire sur les structures de la politique culturelle dans les états membres. UNESCO, Rapport de la réunion d'experts en vue de préparer la conférence intergouvernementale de 1970 sur les politiques culturelles, 1969a 
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As perguntas básicas eram sobre os órgãos, suas responsabilidades, 

descentralização, coordenação e orçamento; adicionalmente sobre a eventual 
existência de plano de desenvolvimento, informações e estatísticas. Por fim, uma 
questão de auto avaliação sobre a eficácia das “estruturas e dispositivos” para o 
objetivo perseguido. 

 
 
 

Figura 44:  Projet de questionnaire sur les structures de la politique culturelle dans les etats membres. UNESCO, Rapport de la reunion d'experts en vue de preparer la conférence intergouvernementale de 1970 sur les politiques culturelles, 1969a 
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Esse questionário básico foi sendo ampliado e revisado ao longo dos anos 1970 
para as conferências regionais. Na ocasião do EUROCULT, em 1972, foi enviado 
um questionário com perguntas diretas e objetivas, para dados quantitativos, e outro 
muito sucinto, com apenas cinco perguntas qualitativas, para caracterização das 
ações dos países. Já nos encontros regionais subsequentes foi proposto um 
questionário único e extenso, no qual informações quantitativas e descritivas 
estavam combinadas. O questionário enviado em 1982 era uma complementação e 
atualização dos dados coletados nas conferências regionais e enviou mais de 30 
questões77 divididas em onze grupos: 

1. The general direction of cultural policy 
2.  Administrative structures of cultural policy 

A. Public or semi-public bodies 
B. Non-governmental cultural institutions 

3. Preservation and development of the cultural heritage 
4. Aid to artistic and literary creation 
5. Cultural education, dissemination and animation 
6. Arts teaching 
7. Training of personnel for cultural action 
8. Cultural industries 
9. Financing and planning of culture 
10. Legislation and research in the field of cultural development 
11. External cultural policy  
 

  Fonte: UNESCO. CLT/82/MONDIACULT/REFl. /AFR, 1982c  
As respostas formaram a base para cinco documentos, um para cada região, 

compilando as informações fornecidas com outras de domínio público para 
preencher os perfis de cada país. A introdução da UNESCO às informações assim 
sintetiza o resultado de seus esforços: 

“In reply to the question on the general direction of cultural policy, practically 
no country states that it does not seek to pursue any form of cultural action. Even federal or decentralized countries now accept the idea of a national cultural policy, at least in the sense of a general direction or a trend as regards government measures. 
This general trend is frequently expressed in the constitution of the state, if only from the angle of the right to education or the need to promote a genuine national culture 
freed from colonial influences or foreign domination. Other basic texts in this respect are statements made by heads of state or ministers, the policy lines of the government party concerned, general or specific laws and regulations, and so forth.” 
(UNESCO CLT/82/MONDIACULT/REF.1 / EUR 1982d: iv, grifo da autora) 

                                                           
77 A numeração das questões e subquestões obedece a diferentes critérios em cada grupo, o que levaria diferentes contagens, por isso o número aproximado.  
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A primeira pergunta, correspondente ao item “The general direction of cultural 
policy” sobre a linha de poltica adotada, já estava presente nos questionários 
regionais e foi formulada da seguinte maneira: 

“Does your country have laws or regulations relating to a state cultural policy or failing that, have any governmental decisions or declarations been made on the subject? If so, what are they? (Indicate whether special cultural legislation covers such fields as cultural 
heritage, museums, publishing, theatre, cinema, television, radio, etc.)” (UNESCO CLT/82/MONDIACULT/REF.1 / EUR 1982d: 140) 
Isso pressupõe que a política cultural tenha uma orientação e que ela seja 

declarada. Se há políticas culturais, no plural, cada uma deve ter um objetivo. Assim 
como deve ter ou posicionar-se sobre os outros itens do questionário.  

Para alguns, a roupa serve bem. Citar a constituição é prover uma menção 
explícita à política cultural – como é o caso da Tchechoslovakia. Em outros, a 
constituição contempla o direito à cultura ou o acesso à cultura, como é o caso da 
Espanha. Outros ainda citam algum artigo da constituição que fala sobre 
desenvolvimento humano para criar um lastro a posteriori, para incluir numa 
categoria de ação pregressa uma modalidade nova de ação e dar a ela maior 
legitimidade ou, simplesmente, para apontar preocupações subjacentes. A Finlândia, 
sobre esta questão, declara que os textos legais básicos referentes à política cultural 
estão em sua constituição e versam sobre liberdade de expressão e direitos iguais 
às pessoas que falam finlandês ou sueco. A França coloca a responsabilidade sobre 
a política cultural no ministro da cultura e seu objetivo estaria contido em dois 
discursos proferidos pelo titular do cargo naquele momento. Outros países dizem ter 
os objetivos de sua política cultural contidos em planos de desenvolvimento para o 
perído. A Suécia, ao mesmo tempo que não tem leis, tem “guidelines” formuladas 
pelo parlamento em 1974, que serviriam de orientação para ações no nível local. A 
União Soviética vincula os objetivos de sua política cultural ao programa do partido 
comunista. 

Os temas dos questionários mudaram, assim como mudaram os termos do 
debate de políticas culturais ao longo dos anos 1970: novas expressões entraram 
em circulação e algumas delas ganharam força e ampliaram o repertório de quem 
desejasse falar publicamente sobre assuntos culturais. Nesse sentido, a linguagem 
da política cultural tornou-se mais robusta: estava associada a um repertório maior, 
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mais interligado, com lastro em usos formais, como constituições e discursos, 
associada a organismos de governos e tantos outros usos. Ao longo do processo em 
que foi se tornando mais central, sucitou disputas acerca de seu próprio propósito, 
lugar e significado. Se as políticas culturais, além de existir, eram tão importantes, 
alguém (um ministro) ou algo (uma constituição) precisa subscrevê-la. A primeira 
questão de 1982 espelha justamente esse movimento: não se espera apenas que 
exista alguma política cultural vaga, como a “soma total de ação e falta de ação” da 
mesa redonda de Mônaco, e sim uma declaração em suporte legítimo, que cristalize 
um compromisso e um objetivo coerente para ela.  

Os instrumentos e produtos não-normativos da UNESCO, como as monografias 
e questionários,  quando interligam técnicos, experts, funcionários dos países e 
demais envolvidos na formulação de solicitações de informação e na prestação 
dessas informações, formam uma rede de enunciados que tem como o efeito a 
produção de novas narrativas por meio das quais esses agentes podem agir 
localmente. A ideia de ter uma política cultural passa a ser tratada com tanta 
naturalidade que os enunciados tendem a transformar outras coisas em política 
cultural, como num passe de mágica. As constituições, as histórias dos povos, as 
revoluções, passam a ser compnentes ou compositores das políticas culturais. As 
monografias foram instantâneos de seu tempo que acabaram sendo as primeiras 
publicações expressamente relacionadas a política cultural no mercado editorial 
mundial. Por muito tempo – até o início da década de 80 – foram as formas mais 
acessíveis de visibilidade das políticas culturais como objeto de cognição ligado aos 
estados nacionais e, como tal, comparável.    
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5.  
A UNESCO, O TRABALHO DA POLÍTICA CULTURAL 

E SEUS LUGARES:  
RESSONÂNCIAS, TRAMAS E REDES 
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Os capítulos 3 e 4 focaram o trabalho da UNESCO de dentro para fora, 
analisando em detalhe o material levantado durante a pesquisa. Este capítulo 
percorre o caminho inverso: destaca ligações de diferentes pessoas e lugares com o 
trabalho descrito nos capítulos 3 e 4, mostrando como, em diferentes pontos e 
momentos, esse trabalho despertou reações, olhares, expressões, ações e 
envolvimentos. São vínculos ora com a organização UNESCO, ora com a rede 
incipiente de agentes internacionais ligados às ações culturais, ora com diferentes 
ideais associados as ações em discussão. Seria equivocado dizer que estamos 
falando apenas do lugar da UNESCO ou do lugar da linguagem da política cultural; 
juntaremos pedaços das tramas relacionadas à intersecção entre a UNESCO e a 
política cultural. Ao mesmo tempo que a UNESCO assumiu papel de catalisadora da 
linguagem, trabalhando para criá-la e solidificá-la; a linguagem da política cultural 
também contribuiu para sedimentar um tipo de atuação do órgão e conferir 
legitimidade e reconhecimento a seu trabalho dentro de uma rede de atores. 
Tornaram-se aliados, na linguagem da teoria ator-rede, e passam a agir juntos.  E 
não apenas eles: são aliados todos os experts, diplomatas, governantes, técnicos, 
escrivães, documentos, repertórios, questões, narrativas - por isso nem sempre é 
claro, ao ler uma crítica ao MONDIACULT, por exemplo, dizer se o alvo é a 
UNESCO, os discursos proferidos, o resultado dos trabalhos ou o propósito mesmo 
da conferência.  

Esse agregado que age junto tem filamentos externos e desperta outras ações e 
reações podemos resumir como o trabalho da UNESCO e suas redes em políticas 
culturais que ocupa um dos lugares centrais – mas não o único - da linguagem da 
política cultural. Para simplificar, neste capítulo chamo essa ação da UNESCO de 
“trabalho” e as posições desse trabalho em relação a agentes e pessoas concretas 
de “lugar/es”78.  

 
 
 
 

                                                           
78 Em alusão à análise do “lugar do lugar” na análise organizacional (Spink, 2001). 
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5.1. USO DA POLÍTICA CULTURAL EM PUBLICAÇÕES 
A utilização da expressão política cultural em textos ou como título de estudos e 

publicações só começa a ser mais frequente a partir da década de 1970. A primeira 
leva de títulos presentes no acervo de bibliotecas com “política cultural” no título foi 
publicada pela UNESCO. São os volumes da série “Studies and documents on 
cultural policies”.  Uma análise de quais eram os títulos que a política cultural 
intitulou – quem publicou, onde e sobre o que tratava – possibilita situar o trabalho 
da UNESCO e a trajetória da linguagem da política cultural num panorama temporal 
mais amplo da apropriação e utilização da linguagem pelos diferentes atores. Esse 
tipo de levantamento ajuda a mapear o campo deste trabalho: Quem forma os outros 
núcleos de discussão? De quais e para quais pontos a linguagem em formação 
circula? 

Uma primeira aproximação foi apresentada na seção 3.2.4., sobre as 
monografias, no exame da presença das publicações da UNESCO sobre políticas 
culturais na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Entre 1961 e 1970, a 
UNESCO responde por 8 de um total de doze publicações, e de 1971 a 1980 ela 
publica 49 das 83 totais. Mesmo que ainda fosse responsável por 59% das 
publicações, o número total de títulos cresce substancialmente – o que mostra que 
outras pessoas, em outros lugares, também utilizavam a política cultural como lente 
para enquadrar coisas a serem estudas e comentadas.  

Editora/Instituição 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-14 Total 
UNESCO 2 67 23 1 93
Ed. Independentes 6 3 7 3 19
Gov. Federal (MinC/ 
IPEA/ Funarte/ MEC) 3 5 1 9
UFBA 3 3 6
Fundação Casa de Rui 
Barbosa 5 1 6
Órgãos estaduais e  
municipais de Cultura 3 1 4
Itau Cultural 3 3
Itau Cultural/FCRB 1 2 3
FGV 1 1 2
Universidades Federais 
(exceto UFBA) 1 1 1 3
Outros 3 2 10
Total geral 2 67 38 5 27 14 158

Tabela 3: "Política cultural" ou "políticas culturais" no título de publicações da Biblioteca Nacional do Brasil. Elaboração própria. 
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Num país como o Brasil, essa proporção é ainda mais acentuada. Numa 
pesquisa na base bibliográfica da Biblioteca Nacional, considerando apenas 
publicações com “política cultural” ou “políticas culturais” no título, a 
representatividade da UNESCO é significativa até os dias de hoje: do total de 
publicações, a UNESCO foi responsável por 58% dos títulos (Ver Tabela 3, p. 183).  

A Online Computer Library Center (OCLC) é uma cooperativa global de 
bibliotecas que reúne, numa única base de dados, registros bibliográficos de 
bibliotecas do mundo todo (classify.oclc.org79).   Uma exploração nessa base 
mostra, além da participação da UNESCO no fomento da linguagem da política 
cultural, quando e por quem foram publicados outros títulos relacionados, quantas 
bibliotecas têm cópias desses títulos e onde estão.  

Para um panorama geral, o gráfico a seguir consolida os resultados para os 
idiomas inglês (cultural policy, cultural policies); espanhol e português (política 
cultural, políticas culturais e políticas culturales) e francês (politique culturelle, 
politiques culturelles).  

 
Gráfico 3: Política(s) Cultural(is) na base OCLC. Elaboração própria. 

 

                                                           
79 Para mais informações consultar http://www.oclc.org/research/themes/data-science/classify.html 
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O consolidado confirma a tendência da pesquisa nas outras bases de 
bibliotecas individuais80: o uso do termo aumentou significativamente a partir dos 
anos 60 e a UNESCO responde pela edição de uma parcela significativa das 
publicações até os anos 90. Um exame mais detido das primeiras publicações - 
principalmente as anteriores a 1960 -  pode fornecer pistas sobre outras formas de 
apropriação e uso do termo; anteriores e diferentes da construída no seio da 
UNESCO. 
5.1.1.  USOS DAS POLÍTICAS CULTURAIS ANTES DOS ANOS 60 

Até 1960, são raros os títulos explicitamente referentes às políticas culturais. 
Quando aparecem, costumam aludir a ações diferentes daquelas que passaram a 
ser associadas às políticas culturais posteriormente.  

 
Quadro 5: Políticas(s) Cultural(is) nos títulos da base OCLC antes de 1960. Elaboração própria. 

 
Há duas vertentes de uso do termo nessas publicações. O primeiro trata da 

política cultural como traço ou aspecto próprio do modo de ação política socialista ou 
comunista. Assim como nas monografias dos países sob regime socialista, o uso da 
política cultural neste contexto corporifica aspirações de transformação do homem 
pela cultura. O artigo “Elements of a people's cultural policy”, de 1947, publicado na 
revista de crítica literária de esquerda estado-unidense The New Masses, contém a 
transcrição de um pronunciamento do então chairman do American Communist 
                                                           
80 Realizei pesquisas nas bases da Biblioteca do Congresso (EUA), Biblioteca Nacional do Brasil e Biblioteca da 
Universidade de São Paulo. 

Título Outras informações Holdings Edições Primeira 
edição

Última 
edição

Elements of a people's cultural policyby Foster, William Z., 
1881-1961

Artigo em revista. 
Publicado em "The New 

Masses", EUA
2 1 1946 1946

Preparatory documents for the Central and Eastern European 
Conference, January, 1952. Cultural policy.by European 
Movement. Central and Eastern European Commission

Relatório de evento. 
European Movement 1 1 1951 1951

Política cultural en los países latinoamericanos.by Colmo, 
Alfredo, 1878-1934

Artigo de revista. Autor: 
sociólogo argentino. 

Publicação: Edición de la 
revista "Nosotros" (1907 - 

1943), 1925
53 6 1925 1925

Política cultural argentina y americana.by Levene, Ricardo, 
1885-1959

Livro, 292 p. Autor: 
historiador argentino. 52 5 1937 1937

Política cultural pan-americana, conferência lida no salão de 
conferências da biblioteca do Ministério das relações exteriores 

do Brasil, no dia 20 de agosto de 1941.by Arinos de Melo 
Franco, Afonso, 1905-1990

Conferência transformada 
em livro, Rio de Janeiro. 13 3 1941 1941

Una politica cultural para toda America ...by Reissig, Luis, 1897-
Artigo na revista "Cursos 
y Conferencias". Reissig 
foi educador argentino.

6 2 1943 1943
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Party em Nova Iorque: “As a start on a people's cultural program, there must be a 
clear understanding that "art is a weapon" in the class struggle. Not only is art a 
weapon, but a very potent one as well.” 

Outras dessas publicações fazem referência a algum tipo de posição política 
inter-regional, especificamente na América Latina ou em alusão ao 
“Panamericanismo”. Embora as posições dos autores sejam bastante distintas, o 
entendimento da política cultural se aproxima a algo que diz respeito a projetos de 
integração, nacionalismos, inter-nacionalismos e identidades, com clara conexão, 
por um lado, com as políticas externas e, internamente, com os processos 
identitários nacionais. No Brasil, em 1942, Gilberto Freyre publicou extenso artigo 
intitulado "A propósito da política do Brasil na América", no qual fala a respeito de 
uma política cultural para o Brasil, relacionando o surgimento desse debate  ao 
"movimento brasileiro de humanismo científico" que organizaria no ano seguinte um 
congresso  de estudos ameríndios, de onde ele esperava que "Dessa reunião de  
pensadores, cientistas e pesquisadores resultará, provavelmente, o esboço de uma 
política cultural autorizada pela ciência, ..."81. 

Ainda no Brasil, a Casa do Estudante do Brasil publicou, em 1941, a palestra 
proferida pelo então professor Afonso Arinos de Melo Franco, denominada “Política 
Cultural Panamericana”. A palestra exalta a herança americana do legado europeu 
pré-guerras, como um patrimônio cultural pacifista a ser mantido. Em coluna 
publicada n´A Manhã em março de 1945, Melo Franco tece considerações sobre os 
benefícios do “panamenricanismo”: por iniciativa dos governos recentes dos Estados 
Unidos, os países da América poderiam se beneficiar da cultura “yankee”, de seus 
princípios “honestamente democráticos”.  Segundo ele,  “A política cultural pan-
americana deu bases indestrutíveis à solidariedade continental. (...) Transformamos 
a cultura num poderoso instrumento de defesa do continente e, portanto, de 
combate ao fascismo em todas as suas formas.”82.   

Esses tipos de uso vão de encontro com o que descrevi em artigo recente, no 
qual analisei artigos de jornais publicados no Brasil entre 1945 e 1980:  sugeri que 
os assuntos culturais foram, até meados dos anos 1960 no Brasil, fortemente ligados 
                                                           
81 A Manhã, 9 de agosto de 1942, p. 28. 
82 A Manhã. “Cultura, elemento de pan-americanismo.” 09 de março de 1945, p. 4. 
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a temas diplomáticos e de política externa. O termo política cultural, nos primeiros 
registros de uso nos jornais brasileiros, é raras vezes utilizado e sempre referindo à 
política cultural de algum país, normalmente como diretriz oficial para algum aspecto 
da vida cultural. Em 1937, por exemplo, o termo aparece na seção “Serviço 
Telegráfico”, dedicada somente a assuntos internacionais, noticiando uma nova fase 
da política cultural catalã e uma mudança na política cultural da Guatemala. Na 
mesma seção, uma notícia sobre a política cultural da Salamanca (Espanha) 
ressalta seu alinhamento político com o general Franco, e em 1938 é publicada 
entrevista com Adolf Hitler abordando, entre outros, sua política cultural. Nestas 
notícias, o sentido é sempre de uma de uma opção política ampla de um dado país 
no contexto da política internacional (Silva, 2015). 

Em cada lugar, em cada contexto político, o termo foi utilizado à sua maneira. 
A categoria da política cultural, antes de ser trabalhada pela UNESCO e pelos outros 
atores que lhe conferiram características técnicas, objetivas, governamentais e, na 
maior parte das vezes, democráticas, circulou mais nos corredores diplomáticos e 
discussões amplas sobre identidade do que no cotidiano das repartições e 
organizações dedicadas a assuntos culturais. Essas ações foram e continuam sendo 
discutidas e feitas em outros termos que não o da política cultural.  

 
 

5.1.2. OS ANOS 60 E A EMERGÊNCIA DE UMA NOVA APROPRIAÇÃO 
O número de publicações acusadas pela busca na base aumenta bastante ao 

longo da década de 60, principalmente na segunda metade (ver Quadro 6, página 
182). 
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O conjunto de títulos também apresenta características diferentes. Dos 

dezenove títulos, três são documentos governamentais – do Canadá, Camarões e 
Bélgica. O documento canadense, um relatório de 1966, foi encomendado ao 
consultor Gordon Shepard para examinar “the need and basis for a cultural policy for 
the Federal Government” e fazer “recommendations towards a cultural policy”, o que 
rendeu mais de 900 páginas datilografadas, segundo relatório sobre a criação do 
Canada Science and Technology Museum83. Um dos títulos, publicado no Estados 

                                                           
83 “CSTM Origins” Disponível em cache cstmuseum.techno-science.ca/doc/content/cstm/content-origins.pdf 

Título Holdings Edições Primeira 
edição

Última 
edição

Orientations de la politique culturelle du Cameroun : programme de travail des 
centraux & exterieurs. by Cameroon. 4 2 1960 1960
The neglected aspect of foreign affairs; American educational and cultural 
policy abroad.by Frankel, Charles, 1917-1979 718 15 1965 1966
Une politique culturelle commune Roumano-Arabe dans la première moitié du 
XVIIIe siècle by Cândea, Virgil 1 1 1965 1965
A special report on the cultural policy and activities of the Government of 
Canada, 1965-66by Sheppard, Gordon 6 2 1966 1966
International Seminar on Problems of Cultural Policy in Africa, for delegates 
from all French and English-speaking countries of Africa south of the Sahara, 
12 September to 7 October 1966, Berlin-Tegel.by International Seminar on 
Problems of Cultural Policy in Africa, Berlin, 1966

3 1 1966 1966

Pour une politique culturelle. by Charpentreau, Jacques, 1928- 78 7 1966 1967
Cultural policies in Britain : a report to U.N.E.S.C.O.by Hoggart, Richard, 1918-
2014 1 1 1967 1967
Plan quinquennal de politique culturelle by Belgium. Ministère de la culture 
française 7 2 1968 1968
Round-table meeting on cultural policies : final report.by Unesco 1 1 1968 1968
Report on cultural policies in Japanby Japan. Bunkachō 1 1 1968 1968
Hungarian cultural policy in the life and writings of Gerard of Csanad.by 
Kosztolnyik, Z. J. 2 2 1968 1969
A política cultural da época de D. João III.by Dias, J. S. da Silva (José 
Sebastião da Silva), 1916- 42 7 1969 1969
Hacia una política cultural autónoma para América Latinaby Seminario sobre 
Política Cultural Autónoma para América Latina (1968 : Montevideo) 54 4 1969 1969
A study of the cultural policy of the United States.by Mark, Charles 
Christopher, 1927- 1 1 1969 1969
Cultural policy; a preliminary study.by Unesco 249 15 1969 1969
A study of cultural policy in the United Statesby Mark, Charles Christopher, 
1927- 243 14 1969 1973
Studies and documents on cultural policies.by Unesco 64 5 1969 1969
La Politique culturelle en France. 1 1 1969 1969
La Politique culturelle aux États-Unis : par Charles C. Mark. by Mark, Charles 
Christopher, 1927- 52 11 1969 1970

Quadro 6: Política(s) Cultural(is) nos títulos da base OCLC de 1960 a 1969. Elaboração própria. 
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Unidos em 1965, é o que possui o maior número de holdings84 e trata da política 
cultural como aspecto da política externa.  

Nove dos títulos são editados pela UNESCO ou produzidos para ela. Entre 
1967 e 1969 há registro dos estudos feitos para a mesa redonda de Mônaco, com 
apenas uma edição de cada – os mesmos estudos que seriam complementados e 
revistos para integrar a série de monografias cuja publicação iniciou em 1970. É o 
caso de Grã-Bretanha, Hungria e Estados Unidos. A UNESCO decidiu não publicar 
estes estudos num primeiro momento, então provavelmente são cópias guardadas 
pelos países de origem. Para efeito de comparação, a monografia dos Estados 
Unidos, publicada em 1970, tem 243 holdings, que equivale ao número de 
bibliotecas que possuem cópias do título na base de dados - quase o mesmo que o 
“Cultural policy: a preliminary study”, que conta com 245 holdings.  

O título francês, “Pour une politique culturelle”, escrito pelo poeta e professor 
Jacques Charpentreau, apesar de único, expõe uma das versões de um debate que 
está em curso na França dos anos 1960: é uma crítica à linha de ação do ministério 
dos assuntos culturais. Segundo Poirrier, Charpentreau faz uma crítica à 
marginalização dos movimentos de educação popular no programa do ministério: 

“Tout se passe comme si s’était établie une séparation entre une culture pour l’élite (assurée par les « professionnels » dont s’occupe le ministère des Affaires 
Culturelles) et une culture pour la masse (animée par les « amateurs » de la Jeunesse et des Sports). La vieille séparation qui s’est prolongée depuis la 
Renaissance entre les arts nobles de l’élite et les arts populaires de la masse deviendrait ainsi institutionnelle.” (Poirrier, 2008: 186) 
A França, assim como a UNESCO, tem sido reconhecida como um dos 

lugares nos quais a linguagem da política cultural se desenvolveu mais cedo, o que 
justificaria o crédito muitas vezes atribuído à França como a “inventora” da política 
cultural com a criação do Ministére des Affaires Culturelles e o comando de Andre 
Malraux. Enquanto em outros lugares os usos da política cultural são mais 
incipientes e difíceis de traçar fora do contexto de cada historiografia nacional 
particular, UNESCO e França tiveram suas discussões alçadas à exposição 
internacional e foram reciprocamente influentes. Os especialistas e delegados 
franceses foram muito ativos no projeto da UNESCO de políticas culturais, ao 
mesmo tempo que, na França, formava-se um campo de ação e pensamento crítico 
                                                           
84 Número de bibliotecas com aquele título.  



 

192  

sobre as ações culturais.  UNESCO e França trocaram pessoas, ideias e repertórios 
na proximidade que tiveram durante o projeto. Os diálogos entre eles tinham 
repertório semelhante: demandas ou necessidades culturais, planejamento cultural 
com base em estatísticas para o desenvolvimento cultural eram palavras do dia nos 
corredores do ministério e nas agências de pesquisa criadas para ele.  
 Nesse período, destacam-se ainda dois seminários regionais sobre África e 
América Latina; e dois títulos transportando políticas culturais de volta para outros 
tempos; um para uma comuna romano-árabe no século XVIII e o outro para o 
reinado de Dom João III, no século VXI.  
 Esse mapeamento não é nem pretende ser exaustivo. O que esses pequenos 
trechos indicam alguns dos outros lugares, além da UNESCO e dos atores com 
quem dialogava, nos quais a política cultural era mobilizada e como. Há uma 
pergunta que permanece: e onde não se fala ou faz política cultural, o que 
acontece? Na próxima seção, 5.1.3., deste capítulo abordo algumas das críticas ao 
trabalho da UNESCO em políticas culturais. No capítulo 6 faço uma discussão mais 
extensa sobre a ação pública cultural fora dos moldes da política cultural.  
 
5.1.3. ANOS 1970 E 1980 

O panorama muda de figura da década de 1970. São 161 publicações 
registradas na base85.  A UNESCO, com 69 títulos (considerando-se apenas um dos 
idiomas de publicação), representa 42,9 % do conjunto da década. Logo a seguir 
vêm planos, discursos e documentos governamentais editados nacionalmente, 
correspondentes a 26 registros. Dos planos, 10 são do Canadá, contendo tanto 
documentos do governo federal quanto das províncias e cidades. Contam com 
documentos também República Democrática da Alemanha, Brasil86, Chile, 
Dinamarca, a cidade de Nova Iorque (EUA), França, Holanda, Honduras, Nigéria, 
Panamá, Peru, Papua Nova Guiné, Suécia, Suíça e USSR. É expressivo também o 
número de publicações pelo Conselho da Europa; são cinco publicações entre 1977 
e 1979 e outras seis entre 1982 e 1988.  
                                                           
85 Os resultados foram tratados de modo a consolidar duplicações e reunir os títulos bilíngues em um só com 
indicação das duas linhas editoriais.  
86  “Diretrizes para uma política nacional de cultura”. Brasil/MEC, 1975. 



 

193  

Outras organizações europeias, junto com o Conselho da Europa, também 
levantaram a bandeira das políticas culturais e do desenvolvimento cultural.   Em 
1972 uma conferência com o título "Prospective du développement culturel”, 
aconteceu na França. A reunião contou com um “grupo internacional de 
especialistas” e foi organizada conjuntamente pela Fundação para o 
Desenvolvimento Cultural, Fundação Cultural Europeia, Conselho da Europa e pelo 
Ministério dos Assuntos Culturais francês. O objetivo dessa reunião era preparar a 
discussão europeia para a Conferência de Helsinki, que aconteceria dois meses 
depois. Alguns dos especialistas eram também vinculados à UNESCO: Augustin 
Girard, consultor contínuo do programa de políticas culturais e Emmanuel Pouchpa 
Dass, então diretor da Divisão de Desenvolvimento Cultural. Os especialistas 
concluem que “any cultural policy implies an ethical dimension”, que seria: 

“The underlying purpose of any cultural policy is to bring all possible means to bear in orde to develop ways and means of expression. And to ensure complete freedom in their 
use. Man´s right to follow a meaningful way of life and to embrace meaningful social practices must be recognized. It follows that conditions favorable to creativity must be 
fostered wherever they are seen to exist cultural diversity must be acknowledged, the sectors where it is weakest being guaranteed every chance of survival and development.”87 
 
Na década de 1980 são 260 registros. Desse total, apenas 35 são editados pela 

UNESCO e a grande parte deles é formada por relatórios e documentos relativos à 
Conferência do México, contando 14 registros. O número de documentos 
governamentais continua a crescer nos anos 80. Açores, Algéria, Canadá, China, 
Cuba, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Irlanda, Macau, 
Nicarágua, Nigéria, Nova Leão, Nova Zelândia, Suíça e Venezuela têm documentos 
publicados por diferentes níveis de seus governos. Entretanto, a principal diferença 
em relação à década anterior é o surgimento de títulos avaliativos ou relatos de 
experiências recentes e textos de cunho mais generalista ou comparativo, entre 
ensaios e estudos, falando sobre políticas culturais em geral, fora do contexto de um 
país ou local específico.  

Um dos registros de 1981 consolida 147 documentos diferentes emitidos pelo 
Canadian Cultural Policy Review Committee naquele ano, incluindo pautas e                                                            
87 “The Arc et senans Declaration, adopted by The Colloquium on the Future of Cultural Development (7-11 April 
1972”. Disponível em https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/resources/CDCC(80)7-F_AeS.pdf 
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relatórios bastante específicos, o que indica que o Canadá, além de ter um órgão 
específico para suas políticas culturais, empreendeu estudos, pareceres e demais 
ações em nome delas. De 1985 há a publicação de discursos da “Halifax 
Conference: a National Forum on Canadian Cultural Policy”, um encontro de alguns 
dos grupos que se formaram em diferentes lugares do Canadá para avaliar a 
situação cultural do país e propor uma nova política cultural ao governo. Na fala de 
Mary Sparling,  

“This all began on December 19, 1984, when a group of us formed the Nova Scotia 
Coalition on Federal Cultural Policy, and planned the Part One. That turned out to be an assembly on January 29, 1985, in the arts centre at Dalhousie University. We said then that 
we wanted to send a signal across the country, and we do believe we did… Similar coalitions sprang across Canada, and our collective strength impressed the Federal Government to the 
extent that for a while there were no further budget cuts in the national network of cultural institutions, which we felt were so important to our country and its regions. So welcome to Part Two. This conference is a result   of a grass-roots, grass-fire movement. In April, the 
Nova Scotia Coalition decided to hold a national forum in Halifax, in advance of the meetings among the federal minister of communications and the provincial minister of culture.”88  

  Não eram apenas os governos e seus órgãos institucionais de pesquisa a se 
apropriarem da linguagem da política cultural. Pesquisadores independentes, 
intelectuais, artistas e outros atores também passaram a se organizar para mobilizar 
a noção de política cultural.  

Na América Latina a preocupação com a política cultural também foi além dos 
limites governamentais ou diplomáticos. Seis títulos versam sobre a américa latina, 
unindo o novo sentido dado às políticas culturais à dimensão regional que já estava 
ligada a ela. Três deles são publicações referentes a cursos ministrados no Brasil 
entre 1981 e 1984 (Curso sobre política e administração cultural, 1981; Projeto sub-
regional de formação de recursos humanos em política e administração cultural, 
1982; Curso interamericano de política cultural), com o apoio executivo da UNESCO. 
Os anos 1980 foram especialmente fecundos para a discussão sobre políticas 
culturais nos países latino-americanos. O argentino Nestor Garcia Canclini, desde 
artigo publicado em 1983 contribuiu para a formação de uma discussão que 
refletisse uma agenda específica da América Latina em relação às políticas culturais, 
considerando suas características históricas, situação sócio econômica e 
                                                           
88  
 
Proceedings of The Halifax Conference: A National Forum on Canadian Cultural Policy, Mount Saint Vincent 
University, September 21 & 22, 1985 , p.15.  
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diversidade cultural. Garcia Canclini participou, com outros estudiosos da região, do 
Primeiro seminário latino-americano de políticas culturais, realizado em Lima em 
1988. Em coletânea de 1987, que reuniu diversos autores da américa latina, 
declarou: 

“Entenderemos por políticas culturales al conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el 
desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social” (1987:26). 
Nessa coletânea estava traduzido também o texto de Sergio Miceli feito para o 

seminário “Estado e Cultura no Brasil”, realizado em São Paulo em 1982, que deu 
origem a um livro com o mesmo nome, publicado em 1984. O livro reuniu, além das 
comunicações do seminário, pesquisas feitas no Instituto de Estudos Econômicos, 
Sociais e Políticas de São Paulo (IDESP) com o apoio da FUNARTE. O livro é 
considerado, até os dias de hoje, como o primeiro estudo nacional sobre o tema, e 
reúne a avaliação de pesquisadores e dirigentes sobre ações governamentais 
relacionadas a cultura na década de 1970. 

Outras publicações brasileiras incluíam planos e documentos governamentais do 
MEC, dos estados de Minas Gerais e da Bahia e outros dois encontros sobre 
poíticas culturais realizados no Nordeste (ver Quadro 7). 

 
Publicações no Brasil 

Título / autor Ano 
A execução de uma política cultural, Coordenadoria de Cultura, 1975-1980 : relatório geral da 
atuação do órgão nos seus primeiros 60 meses : criação, formulação da política, elaboração do 
programa básico, realização e avaliação. Minas Gerais (Brasil). Coordenadoria de Cultura 

1980 
Diretrizes para operacionalização da política cultural do MEC : documento Brasil. Secretaria da 
Cultura 

1981 
O que é política cultural Feijó, Martin Cézar 1983 
São Paulo, a cidade e sua política cultural : 12 de julho de 1979 a 15 de março de 1983. Centro 
Cultural São Paulo 

1983 
Subsídios para uma política cultural. Maciel, Marco, 1940- 1983 
Notas sobre política cultural. Machado, Mário Brockmann 1983 
A política cultural do Governo do Estado no quadriênio 1979-82 : o desempenho da Fundação 
Cultural do Estado da Bahia neste contexto. Fundação Cultural do Estado da Bahia 

1983 
Política cultural. Chauí, Marilena de Souza, 1941- 1984 
I Encontro Nacional de Política Cultural, Ouro Preto/Belo Horizonte, 21 a 24 de abril de 1984 : 
documentos. Encontro Nacional de Política Cultural (1st : 1984 : Ouro Preto, Brasil and Belo 
Horizonte, Brazil) 

1984 
Política cultural comparada. Miceli, Sergio 1985 
Política cultural.  Furtado, Celso 1986 
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Política cultural no Rio de Janeiro. Ribeiro, Darcy 1986 
Conclusões do i encontro nordestino de politica cultural. Encontro Nordestino de Politica Cultural (1. 
1987 Recife) 

1987 
Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo. Velloso, Mônica Pimenta 1987 

Quadro 7: Política(s) Cultural(is) em publicações brasileiras 1980-1989 na base OCLC. Elaboração própria.  
 
Em termos de distribuição geográfica, o Canadá é o que tem o maior número de 

publicações, mesmo depois de consolidados os documentos do Cultural Policy 
Review Committee, cerca de 24 títulos. Em seguida a França, com 14, o Brasil, com 
13, a Austrália, com 12, o México com 8 e o Chile com 6. As publicações sobre a 
Europa são 10, sendo duas da UNESCO e três do Conselho da Europa. 

Em suma, as publicações da década de 1980 mostram o espalhamento da 
linguagem da política cultural para diferentes públicos. Planos governamentais, 
estudos oficiais e textos concebidos no âmbito de órgãos internacionais dão espaço 
a pesquisas acadêmicas, ensaios e estudos independentes.   

 
 
 

5.2. A REPERCUSSÃO DO TRABALHO DA UNESCO EM CULTURA 
 

“UNESCO is often derided or praised, depending on the source, as a world 
ministry of culture.” (Singh, 2010: 12). O trabalho da UNESCO é fonte de inspiração, 
motivação, envolvimento e também de críticas, desconfiança e afastamentos. Dos 
países que se tornaram estados-membros, três desligaram-se da organização 
oficialmente por um período: Estados Unidos, Grã-Bretanha e Singapura. Mas, para 
além dos movimentos de desligamento institucional, o trabalho da UNESCO 
despertou, ao longo de sua trajetória, outras gravitações e engajamentos, que 
aparecem nas críticas de políticos, pesquisadores, intelectuais e artistas. 
5.2.1. CONCEITOS 
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O trabalho da UNESCO costuma envolver experts recrutados pessoalmente para 
subsidiar a definição de seus conceitos-chave. Mas a posição de “definidora de 
conceitos”, para um órgão intergovernamental cheio de diplomatas, pode não ser 
avaliada positivamente ou legitimamente reconhecida por outros polos de produção 
de conhecimento. Em muitos momentos, a UNESCO se depara com a ambiguidade 
entre o caráter técnico e político de seus eventos e projetos. Ora ela é benéfica, por 
proporcionar fóruns híbridos cujos resultados concretos teriam mais alcance que, por 
exemplo, grupos de pesquisa universitários ou independentes; ora maléfica, por 
produzir conteúdos sem a neutralidade científica ou o rigor que estes grupos de 
pesquisa teriam.   Um exemplo claro é o projeto The History of Mankind, cujo grande 
mérito foi a complicada arquitetura de consensos, mas cujo legado historiográfico 
não teria sido relevante para os historiadores (Duedahl, 2011). 

Todo o trabalho relativo a políticas culturais esbarrou, invariavelmente, no difícil e 
insistentemente presente conceito de cultura. Mas seria tarefa da UNESCO definir o 
que é cultura? Embora nos fóruns dedicados a política cultural houvesse certa 
reserva nesse sentido, com iniciativas de “pular essa etapa”, ou na limitação de suas 
definições para conceitos meramente operacionais, um dos grandes destaques da 
Conferência do México foram as avaliações positivas sobre o que seria um avanço 
na definição de cultura. A UNESCO, desde sua criação, produziu e comissionou 
estudos sociais, históricos e antropológicos relativos às diferentes culturas do 
mundo, raças, etnias cujo desdobramento contribuiu para sedimentar uma noção 
prevalente de cultura na UNESCO.  

O relatório Our Creative Diversity (UNESCO, 1995), motivou a antropóloga Susan 
Wright a escrever um artigo no qual analisa como os tomadores de decisão, sejam 
eles antropólogos ou não, estão politizando a cultura por meio de conceitos 
discutidos no âmbito da antropologia. Ela aponta que antropólogos sempre quiseram 
ter e tiveram papel importante na formulação das ideias de cultura que relatórios 
como os da UNESCO usam como base para o desenvolvimento e ética global; mas 
a interpretação dessas ideias – ela lembra que o relatório citou Marshall Sahlins e 
teve seu título inspirado em Levi Strauss – levou a um argumento inconsistente: 
“UNESCO's vision of a code of global ethics to order a plural world rests on a 
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contradiction between respecting all cultural values, and making value judgments 
about acceptable and unacceptable diversity.” (1998: 13).  

O problema ‘conceitual’, na visão da antropóloga mexicana e antiga sub-diretora 
da UNESCO Lourdes Arizpe, teve consequências práticas importantes:  

“The ambiguities in the definition of culture and the implicit assumptions about culture in 
economic development models led to culturally blind rather than culturally sensitive development policies and programs and to generally well intentioned, yet frequently 
insubstantial, institutional responses, both nationally and internationally. As a consequence, the cultural deficit in current development activity translates directly to a deficit in the quality of life of those groups such activity is meant to improve.” (Arizpe, 2004: 183)  

Na visão de outro antropólogo, a ampliação do conceito de cultura levou a 
ignorar a pluralidade de conceitos, que seria precisamente o mais importante. 

 “It is of course regrettable that other people [non-anthropologists], who have started to 
acknowledge the importance of the cultural dimension, are now operating imprecisely within one single concept of culture that is so comprehensive that it becomes 
meaningless and inoperative, but we must nevertheless continue to underline the importance of between two and four different, but precise concepts of culture as vital tools for understanding social complexities” (Klausen 1998 apud Eriksen, 1999: 131). 
O trabalho da UNESCO sobre política cultural não escaparia de críticas 

semelhantes; núcleos de reflexão sobre políticas culturais foram surgindo e se 
espalhando dos anos 1980 em diante – como sugere o mapeamento de publicações 
do período (ver seção 5.1.3.). Intelectuais, pesquisadores e seus grupos de 
pesquisa, encontros temáticos, associações e sindicatos de classe produziriam 
outras versões de política cultural. Nestor Garcia Canclini, em coletânea de textos 
sobre as políticas culturais na América Latina, publicada em 1987, reconhece o 
pioneirismo e os limites do trabalho da UNESCO: 

 “El conjunto más extenso sobre políticas culturales em español es la colección de libros 
y fascículos preparados por la UNESCO sobre los países latino-americanos. La casi totalidade de esos textos se limita a describir el organigrama burocrático de los Estados, 
enumera las instituiciones y sus principales actividades. (...) Es difícil formarse uma idea de las contradicciones y polémicas que suele implicar el desarrollo de políticas culturales a traves de esos textos demasiado formales y diplomáticos.  
El mismo problema se encuentra en muchos documentos y ponencias de las conferencias intergubernamentales sobre políticas culturales organizadas por la 
UNESCO, desde la primera em Venecia (1970), hasta la última em Mexico (1982)” (Canclini, 1987: 16)  
Canclini segue dizendo que as conferências são importantes pois, além dos 

acordos internacionais para defesa do patrimônio, contribuíram para formar um certo 
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sentido comum internacional de que o desenvolvimento não é só econômico e que o 
desenvolvimento cultural necessita de políticas culturais, e sobretudo, as 
conferências tornaram públicos assuntos como imperialismo cultural e a 
desigualdade na apropriação da arte, antes confinados a revistas de esquerda. O 
limite das conferências estaria na qualidade do vínculo dos participantes com os 
temas em debate e sua representatividade política. 

“Complejas cuestiones tecnológicas, linguísticas y artísticas son tratadas sólo por políticos profesionales, em algunos casos ni siquiera elegidos por sus pueblos. Se 
aconsejan medidas de protección a las culturas indígenas y populares, pero sus protagonistas no participan. La fuerza y el rigor de los discursos quedan entonces 
librados al talento y la elocuencia de algunos ministros (por ejemplo, Lang y Mercouri en la Conferencia de Mexico). La mayoria de las intervenciones reducen o disimulan las contradicciones vividas por las sociedades de las que hablan.” (Canclini, 1987:7) 
Para o autor, os problemas teóricos e metodológicos das políticas culturais só 

eram de fato debatidos pela UNESCO nas reuniões de experts que antecediam os 
encontros intergovernamentais, e fora dela em debates intelectuais e estudos 
acadêmicos que superariam o tom burocrático ou apologético de publicações oficiais 
para analisar os diferentes atores e contradições de cada política cultural. 

O tratamento burocrático da cultura também foi alvo da crítica dura de Eugéne 
Ionesco, autor de teatro que esteve presente na Conferência de Helsinki.  

"Estavam presentes centenas de delegados, funcionários e administradores de todos os 
países da Europa; houve sessões plenárias e estudos especializados; comissões, subcomissões e outras subcomissões se reuniram para redigir relatórios e mais relatórios e acumular montanhas de papéis. (...) Ninguém parecia entender que a 
verdadeira cultura viva é criação, rompimento, mudança, evolução e até revolução. De norte a sul, de leste a oeste. Oficialmente a cultura parece ser, de qualquer maneira, o 
pão de cada dia dos burocratas, o monopólio e cassetete dos políticos totalitários. (...) Parece configurar-se perigosamente uma nova exploração do homem pelo homem e 
uma nova alienação: a exploração dos artistas pelos burocratas, que seriam os empregadores, os patrões dos criadores, transformados nos distribuidores de seus pensamentos, nos camelôs de suas ideologias. (...) Eu ficava indignados ao ver e ouvir 
em Helsinki aqueles delegados, com seus colarinhos e suas gravitas, discutirem pontos e vírgulas, cheios de empáfia e de uma mediocridade inconsciente, mergulhados no 
papel, fora de toda a verdade e todo amor, querendo discutir aquilo que não compreendem, o drama da existência, a tragédia humana, o problema dos fins últimos. (...) No momento, desconfiemos da UNESCO: suas ambições e seu orgulho têm outras 
exigências. Nós repelimos todas as políticas culturais de todos os governos."89 
 As diferenças entre as linguagens de ação das burocracias públicas e as dos 

artistas e criadores culturais vai além da esfera do trabalho da UNESCO. A 
                                                           
89 Tradução de artigo no Le Monde publicada na Folha de São Paulo, 21 de julho de 1972, p. 35.  
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interação, negociação e, por vezes, conflito entre diferentes linguagens de ação 
pública cultural é intrínseca a seu desenvolvimento. Enquanto para uns a linguagem 
da política cultural canaliza a intersecção entre dois mundos – o da cultura e o da 
política -, para outros pode justamente representar o conflito entre lógicas 
antagônicas de ação. Esse assunto é aprofundado no capítulo 6.  
5.2.2. MÉTODOS 

Outro foco recorrente de críticas à UNESCO seria a falta de objetivos práticos ou 
a fragilidade dos métodos empregados para atingir objetivos tão amplos. A própria 
organização reconheceu, em diversos momentos, que traduzir seus objetivos em 
ações práticas seria um de seus principais desafios.  

O reconhecimento de seus resultados está relacionado ao equilíbrio tênue entre 
os diversos tipos de atores e relações que eles nutrem com os debates e processos 
decisórios da UNESCO. Para Chloe Maurel, uma das contradições é que a 
UNESCO se pretende uma organização cultural que, ao invés de realizar intensos 
debates com artistas e intelectuais “de grande renome” acaba reunindo em suas 
salas de conferência, na maior parte dos casos, diplomatas ou figuras culturais “de 
segundo escalão” (Maurel, 2006:606). Segundo a historiadora, a percepção das 
delegações dos países quando retornam das reuniões e conferências costuma ser 
muito mais crítica que a adotada presencialmente. São comuns reclamações sobre 
problemas de organização, alegando que as conferências deveriam ser melhor 
preparadas e a de direcionamento das discussões, nas quais muito seria dito e nada 
resolvido.  

O diplomata francês Jean Fernand Laurent, em seu relatório confidencial sobre 
um colóquio sobre Ghandi, em 1969, relata que  

“sous la présidence très compétente du professeur Lacombe, le colloque s’est orienté le premier jour vers un véritable dialogue philosophique », en revanche, ensuite, la 
présidence du colloque étant passée à des diplomates, le colloque a beaucoup baissé en qualité, et « est retombé malheureusement dans ce qu’est d’habitude une réunion de 
l’UNESCO : une succession de monologues où chacun lit un papier préparé à l’avance et exprime sa propre pensée ou celle de son gouvernement au lieu d’essayer de participer 
à l’élaboration d’une synthèse“  (Maurel, 2006 : 609).  
Insuficientemente filosófica para uns, demasiadamente para outros: a 

“inutilidade” de certas reuniões da UNESCO fez o Brasil se recusar, por exemplo, a 
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sediar uma delas em 1979. Em memorando interno, o diplomata Guy de Castro 
Brandão alegou que “Trata-se, mais uma vez, de reunião acadêmica, tão ao gosto 
da UNESCO, e cujos resultados práticos, diretos e indiretos, afiguram-se para o país 
que a acolhe, muito remotos.”90.  

Internamente, o trabalho da UNESCO também despertou dúvidas e críticas, 
algumas delas propositivas. Richard Hoggart, ao assumir a subdiretoria de ciências 
humanas e cultura, propôs uma série de mudanças na condução do programa de 
políticas culturais, cujas discussões ele considerou extremamente vagas e de pouca 
aplicabilidade. Em relação à Conferência de Veneza, em memorando interno ele 
exprime dúvidas sobre como interpretar “Cultural policy as part of general 
development policy”, recorrente nos debates e recomendações.  

“I can see what it means in principle but I am not at all clear yet what in practice this may mean for us, for our operational work. Does it mean for example that we should help to 
encourage Member States to develop various kinds of cultural activity and apply for TA funds in connection with them? Or that there should be a presumption that the participation programme funds would be better spent on cultural projects which can be seen to be part of 
general development projects rather than on things which cannot be so linked? Or do you have other views on what it may mean? I am wondering how far we should be thinking about 
the interpretation of the phrase in practical senses, as you will see.”91  

Em relatos de antigos funcionários é bastante comum a crítica à excessiva 
ritualização das conferências, do tempo excessivo das falas, do uso de linguagem 
característica, cheia de jargões e reverências ou ainda de releituras dos próprios 
pontos da agenda (Ver relatos de Boisson, p. 54; Chiappano e Ochs, p. 61).  

Três anos após a criação da UNESCO, em 1949, a câmara dos lordes britânica 
dedicou uma sessão inteira a considerações sobre a organização, com o objetivo de 
avaliar “The work of UNESCO”. A partir dos documentos referentes à segunda 
Conferência Geral, o Visconde Simon enfatizou a falta de clareza da linguagem da 
UNESCO e suas ambiciosas aspirações: 

“I recognise—and anyone who reads this book will recognise—that some of the 
more concrete and practical objectives here shown are well worth the effort.  (...) Therefore, I do not want at all to belittle what is good and practical in what is being done. 
But I must speak plainly. What mystifies and alarms me is the kind of language in which some of the other Objectives are expressed. I can make my feeling plain to the House 

                                                           
90 Despacho, 10/08/1979. Arquivo da Coordenação-Geral de Documentação Diplomática (CDO) do Ministério das 
Relações Exteriores. Coleção BRASUNESCO.  
91 Carta de Richard Hoggart ao diretor do departamento CLT. 21/12/1970. Arquivo da UNESCO 008 (4) A 06 "72" 
Conférence Intergovernmentale Européenne sur les Politiques culturelles - Paris 1972 1970.   
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only by asking leave to read a few of the targets which the Director-General was instructed to promote or pursue in the year 1948. I will take two or three examples from 
page 22. Here is one: The Director-General is instructed to promote"— in the year 1948— inquiries into the distinctive character of the various national cultures, ideals, and legal systems"— I repeat "legal systems," my Lord Chancellor! — with the aim of 
stimulating the sympathy and respect of nations for each other's ideals and aspirations and the appreciation of national problems.” (…)  “A little lower down on the same page 
comes what to me is the most mysterious paragraph of all. It is again in black type, so that one shall not omit to notice it. It is headed: Humanistic Aspects of Culture. and goes on: U.N.E.S.C.O. will in 1948 undertake, in the Humanities and Philosophy, a programme 
of inquiry into the humanistic aspects of cultures, from the point of view of their mutual relations and their subjective valuations. Again, since in this matter also wisdom begins at 
home, it is followed by these words: The Director-General is instructed: To address to scholars and experts of the Member States of U.N.E.S.C.O. a series of questions concerning the idea held by a country, or by a group within a country, of its own culture 
and the relations of that culture with other cultures, individually or as a whole. My noble friend Lord Halifax is the Chancellor of Oxford University, and I think he will bear me out 
when I say that if that questionnaire were addressed to the learned men in that famous place there would be a riot. Again, I ask: What advantage is it that public money should be collected from a large number of nations with the best object in the world, in order that 
this kind of thing should be formulated in their programme for 1948?”92 
Lorde Rennel defendeu a organização, baseado no caráter partilhado de sua 

criação: acordada inicialmente pelos governos inglês e francês, a UNESCO era 
“filha” da nação britânica. Em relação aos temas caros à UNESCO, o Lorde vê duas 
funções distintas e importantes para a organização: 

“There is the function of a clearing-house, for the exchange of information, to make it possible for people in their various fields to exchange that information, even if 
U.N.E.S.C.O. plays no part in so doing—for instance, by paying the passages of delegates to international conferences and meetings, which are by no means all called by 
U.N.E.S.C.O.; indeed, only a few of them are. As I see it, that is the main function of U.N.E.S.C.O.—to enable people to exchange ideas by lubricating the wheels, paying their taxi fares and paying for their journeys, and, in conjunction with that, when people 
cannot meet, to accumulate from various sources information about what they are doing in order to pass it on to others who are similarly situated.” (…) “We must remind 
ourselves that we in this country, and not for the first time, have been responsible for the creation of an idea, for the birth of that idea and for its launching on the world. That idea has been taken up, supported and, indeed, acclaimed with enthusiasm, in America. If, in 
the course of working out the career of this Organisation, enthusiasts who have not perhaps had the advantage of a classical education and, therefore, of logic and tight-
thinking, have run away with long words and the highfalutin' ideas to which the noble Viscount referred, and have managed to get their resolutions accepted (and, after all, it is their resolutions which have been read out; they are not the work of the Director-General, 
but of the people who went to the meetings); and those resolutions appear to us to be funny, vague, even silly or even perhaps mischievous, is that a reason for condemning 
our own child to the criticism of the world?”93  

                                                           
92 UK Parliament, House of Lords Deb 26 January 1949 vol 160 cc276-318. Disponível em http://hansard.millbanksystems.com/lords/1949/jan/26/the-work-of-unesco. Acessado em 16/01/2016.  
93 Ibid. 
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O Conde de Halifax, por sua vez, entendia que as contradições da UNESCO 
eram inerentes a sua aspiração por universalidade: 
 “Some of our difficulties in all these matters, and in other similar matters, seemed to me to arise from the inevitable effort that we are making to deal with them on a universal 
basis. The reason for that is sufficiently familiar to us all, but it brings a very natural difficulty with it. All sorts of minds meet; they do not employ language in the same fashion; and 
therefore there is apt to emerge something which lends itself readily to criticism and laughter from one quarter or another—reactions which are entirely legitimate.”94 
 

 A aspiração por universalidade não gera apenas problemas conceituais como 
aqueles apontados pelos antropólogos, ele pode gerar estranhamento em níveis 
ainda mais básicos ou cotidianos: a linguagem produzida pela UNESCO e seus 
métodos, a própria forma de enunciar seus projetos e objetivos, pode não ser 
entendida da mesma forma em diferentes lugares, mesmo que seja traduzida para 
os idiomas locais.  

“I believe that some of the propositions which are here translated into English originated in Arabic. You have to remember that forty-four nations are contributing to this 
document, and they submit suggestions in their own languages. In languages of many nations, even the same words are difficult to transfer from the phraseology of one into the phraseology of another, and it is particularly so in some oriental languages. These 
statements embody the result of collaboration in Mexico and the bringing together of different suggestions, but there is a considerable difficulty, which is obvious to any one of 
us familiar with these things, to try and bring into one common language the thoughts expressed in various forms of words by others who think quite differently. That does account—and you have to be fair about it—for rather obscure and polysyllabic language 
which to me, as a plain person, does not convey any real impression.”95 

 
Esses diferentes pontos de vista, dentro da mesma sala, de um mesmo 

parlamento, mostram que as avaliações sobre seu trabalho estão longe de ser 
consensuais. Além disso, muitas delas – desde as conceituais até as de ordem 
metodológica – esbarram na interação de linguagens sociais; dos diplomatas, dos 
burocratas, da UNESCO, dos artistas, dos pesquisadores. 

Na ocasião do MONDIACULT, o membro da comissão nacional suíça Charles 
Hummel enviou uma carta à UNESCO dizendo que estava extremamente 
desapontado com a conferência. Ela teria sido mal-preparada, com uma agenda 
excessivamente longa e México era um lugar “não propício” para o evento. A 
                                                           
94 Ibid. 
95 Ibid. 
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conferência fora marcada por um clima tenso, altercações, a “intervenção 
inconveniente” de Jack Lang e diferentes polarizações. Mas o principal problema, 
para o suíço, teria sido a própria composição da reunião, congregando ministros e 
estadistas que não poderiam chegar a outra conclusão que não a de sublinhar sua 
própria importância na tarefa de administrar. Enquanto a Conferência de Veneza 
teria sido uma boa reunião, no México a cultura teria sido reduzida a objeto da 
política. As discussões sobre comunicação foram, para ele, estigmatizadas e o 
desenvolvimento cultural discutido apenas em caráter teórico. Quanto aos resultados 
da conferência, ele julga um texto muito governamental e terceiro-mundista; com 
passagens sobre liberdade de criação que convém ao ocidente, mas com trechos 
sobre comunicação de massa, paz e desarmamento “no limite do inaceitável”. 
Finalmente,  

“L´adoption des recommandations ainsi que des différentes rapports s´est faite dans des conditions absolument désastreuses. C´est que la conférence étais extrêmement mal 
organisé et mal menée par le Secrétaire à l´Éducation du Mexique, M. Solana, et ses proches collaborateurs, qui monopolisaient tous les postes importants (présidence de la 
conférence et présidence des deux groups de rédaction et négociation constitués en vue  de la finalisation des textes de la Déclaration  et des autres recommandations), et par un bureau très faible, dans lequel les représentants de notre groupe électoral – Espagne, Danemark, 
France, Italie, USA – ne défendaient que mal ou pas du tout nos intérêts (Espagne, France, Italie), ou bien n´étaient pas en mesure de s´imposer contre des représentants actifs et 
agressifs tels ceux  de l´Algérie, de la Bulgarie, de Cuba, de l´URSS.”96  

O número de recomendações superou em muito a previsão do secretariado, em 
parte porque, segundo Hummel, os múltiplos textos recebidos na última hora não 
puderam ser adequadamente revisados e havia pressão organizada para adotá-los 
como tal.  
5.2.3. CISÕES 

A carta de Hummel mostra o quanto estão misturados os métodos e os objetos 
de trabalho da organização. Seu descontentamento não era isolado. A UNESCO foi 
objeto, no fim dos anos 70 e início dos anos 80, de polêmicas e controvérsias a 
respeito da chamada New Word Information and Communication Order (NWICO). 
Nenhuma conferência sobre políticas culturais tivera sido tão comentada até o 
MONDIACULT, no México. Parte se deve a posições mais contundentemente 
                                                           
96 Carta de Charles Hummel à UNESCO. S.d. Reencaminhado internamente em maio de 1984. Arquivo da 
UNESCO  008 A 10/53/06 "82" 19 -  Politiques Culturelles - Conférence mondiale - Mexico, 1982 - Follow - up. 
1982 
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demarcadas pelos delegados e à dificuldade de consenso em determinados temas. 
Aspectos relativos à NWICO foram trazidos a plenária por vários delegados, já que 
muitas das questões tratadas pelo comitê do NWICO eram relacionadas a circulação 
de produtos culturais de massa. Alguns pesquisadores (Maurel, 2006; Bustamante 
Fajardo, 2014) apontam o apoio à NWICO e suas consequências como pivôs do 
desligamento dos Estados Unidos em 1983, que reduziu significativamente o 
orçamento da UNESCO.  

Em 1977 foi criada pela UNESCO a “International Commission for the Study of 
Communication Problems”, conhecida como Mac Bride Comission, coordenada pelo 
jornalista Sean Mac Bride e composta de 16 membros em sua “capacidade 
individual” com o objetivo de discutir fluxos de informação e poder. O relatório final 
da Comissão, “Many Voices, One World” (1980) suscitou calorosos debates por 
defender a revisão desses fluxos, defendendo o uso das mídias como instrumentos 
a serviço do desenvolvimento e democracia e não do comércio (Miller, 2005).  

Segundo um dos participantes, Bolgan Osolnik (2005), a tensão a respeito do 
tema era anterior à comissão: em 1966, a UNESCO teria mudado o texto da 
conferência geral no trecho sobre mídia de massa para que todos os países 
ratificassem e aprovou que estudos fossem feitos a respeito – o que deu origem à 
comissão. O apoio da UNESCO à comissão e a defesa, em vários fóruns – incluindo 
o MONDIACULT – do “anti-imperialismo” em discursos do então diretor-geral 
Amadou M´Bow fizeram com que a UNESCO fosse vista como um fórum num 
processo danoso de “politização” (Hoggart, 1978). Os temas abrangidos pelo 
relatório colidiam com pontos sensíveis na negociação internacional, como a 
alocação de bandas de rádio ou a regulamentação de satélites (Matterlat, 1984).   

Essa “politização” estaria presente na transformação da linguagem predominante 
nos fóruns dedicados às políticas culturais organizados pela UNESCO. Com o apoio 
dos franceses, a UNESCO teria deslocado a discussão de termos técnicos para 
termos éticos e políticos, pois a própria França vulnerável à concentração dos meios 
de produção de conteúdo na comunicação e na cultura (Matterlat, 1984). Os 
posicionamentos acirrados na Conferência do México, mobilizando noções de 
liberdade, desigualdade, identidade e democracia. A repercussão do MONDIACULT 
coincidiu com polarizações discursivas que conectaram as ações públicas culturais – 
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e as políticas culturais – com o acirramento de posições políticas da Guerra Fria. O 
desenho de traçados internos aos limites ampliados da política cultural, conectados 
às grandes questões em debate, são aspectos dessa inter-relação.  

Em dezembro de 1983, o governo dos Estados Unidos anunciou seu 
desligamento da UNESCO. Os motivos apontados oficialmente para a decisão, em 
carta do secretário de estado americano para o diretor geral da UNESCO, foram a 
politização da maior parte das questões, a utilização de conceitos estatistas como a 
nova ordem econômica internacional e problemas administrativos relacionados ao 
crescimento orçamentário e à porcentagem do orçamento gasta na sede em Paris. 
Desde 1980, os delegados americanos vinham pressionando a UNESCO por 
mudanças. Em sessão interna na House of Representatives, participantes recentes 
de reuniões e negociações com a UNESCO foram chamadas a depor sobre sua 
visão a respeito do desligamento americano.  

Os favoráveis à decisão adicionaram detalhes ao relatório crítico do estado 
americano: foram analisadas a personalidade, habilidade e idoneidade do diretor-
geral e a possibilidade de seu afastamento; muito (mal) se disse a respeito da 
administração. Preponderou uma percepção geral sobre a excessiva pressão e 
poder dos países de terceiro mundo sobre a direção, o que teria levado à politização 
das questões e promoção de conceitos limitadores das liberdades econômicas, de 
expressão e de imprensa97. O desligamento dos Estados Unidos era visto como uma 
mensagem ao fórum internacional.  

Os críticos à decisão consideravam uma contradição pregar a liberdade de 
expressão e não conseguir negociá-la “com palavras” num fórum internacional 
democrático e legitimamente constituído. Ainda, viam a UNESCO se esforçar para 
dar tom “mais moderado” às suas conferências, tomando cuidado para que 
propostas dos Estados Unidos fossem consideradas. Os críticos alegavam 
adicionalmente que a conclusão do NWICO foi apenas que mais estudos fossem 
feitos e todos os instrumentos normativos da UNESCO permaneceram coerentes 

                                                           
97 U.S. withdrawal from UNESCO. Hearings before the subcommittees on human rights and International 
organizations and on international operations of the committee on foreign affairs. House op representatives 
ninety-eighth congress second session April 25, 26, and may 2, 1984.  Disponível em 
https://archive.org/stream/uswithdrawalfrom00unit/uswithdrawalfrom00unit_djvu.txt. Acessado em 10/10/2015.  
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com preceitos de liberdade de expressão. Portanto não haveria nenhuma 
consequência prática.  

Em 1985, o Reino Unido também se desligou da organização. As razões eram 
parcialmente similares: 

 “Among our concerns is the degree to which its work has been harmfully politicised; the 
organisation has been used to attack those very values which it was designed to uphold. Then there has been inefficient management. That has led to programmes which contain 
vague and meaningless studies, duplication with the work of other agencies, and lack of discrimination in the creation of projects. There have been serious weaknesses in staff management, and excessive expenditure and staffing at the Paris headquaters.”98.  

Como no caso dos Estados Unidos, a decisão não reflete consenso. O debate na 
câmara dos Lordes é acalorado e desperta manifestações de apoio irrestrito, 
lamentando tristemente o irremediável desvio da UNESCO de sua missão original ou 
sugerindo que seus burocratas de esquerda mudassem a sede para o terceiro 
mundo.  

Ainda que essas discussões não toquem diretamente o debate e o trabalho em 
políticas culturais, elas representam um momento no qual a legitimidade da 
UNESCO - e de seu trabalho - é posta à prova. Sua autoridade como criadora, 
difusora e reguladora de campos, também, fragilizando sua centralidade como 
organizadora do trabalho internacional em políticas culturais. Nos anos a vir, o fim 
dos anos 1980 e os anos 1990, ela mudaria o foco do desenvolvimento cultural para 
a diversidade cultural, como uma nova estratégia discursiva para reelaborar 
posições contra e a favor da regulação internacional da circulação de bens culturais.  

 
 

5.3. OS TRABALHADORES DA UNESCO E DA POLÍTICA 
CULTURAL  

Além da distribuição das publicações e posições sobre o trabalho da UNESCO 
em políticas culturais, o envolvimento de pessoas, representantes ou não, de 
                                                           
98 UK Parliament, House of Commons. Deb 05 December 1985 vol 88 cc448-57. Disponível em 
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1985/dec/05/unesco . Acessado em 10/10/2015.  
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diferentes procedências e formações, nos diferentes encontros da UNESCO, 
mostram outros vínculos desse trabalho com discussões já em curso em outros 
lugares.  

Mauricio Bustamante Fajardo estudou a trajetória dos 177 participantes, de um 
total de  2154, presentes em mais de uma reunião intergovernamental sobre as 
políticas culturais entre 1970 e 1982. Sua seleção não incluem as reuniões de 
experts que precederam cada uma dessas reuniões, de modo que é uma análise 
sobre a composição das delegações, nas quais a grande maioria é de 
representantes dos Estados-Membros (73% de 177), seguido por organizações não 
governamentais internacionais (13%) e Secretariado (13%). Ainda assim, Richard 
Hoggart e Augustin Girard são do grupo de 28 indivíduos desse recorte que 
participou de três reuniões intergovernamentais – é importante lembrar que ambos 
participaram da Mesa Redonda do Mônaco. A análise de algumas trajetórias dentre 
os mais assíduos o leva a concluir que eles circulavam em diferentes redes 
internacionais e se deslocaram para diferentes - e, por vezes mais elevadas -  
posições relacionadas ao tema, mesmo fora UNESCO. Enquanto a UNESCO se 
apropriava de ideias e discussões trazidas por essas pessoas, elas se apoiavam na 
UNESCO para circular mais livremente em postos públicos. 

Mesmo em eventos categoria II, de caráter representativo, é comum que as 
delegações tenham composição mista entre técnicos, membros dos governos 
nacionais e diplomatas. Seria interessante estender análise quantitativa de 
Bustamante incluindo as reuniões preparatórias e alguns eventos correlatos – o que 
não foi possível nesta pesquisa.  

A partir de uma coleta não exaustiva de nomes em relatórios de reunião, 
proponho duas reflexões: uma comparação entre perfis de pessoas chamadas em 
sua capacidade individual em 1967, 1970 e 1982 e a exploração de perfil de alguns 
dos reincidentes. 
5.3.1. QUEM SÃO OS EXPERTS? 

Entre 1967 e 1970 há vários nomes reincidentes, nas reuniões de preparação, na 
mesa redonda e na conferência intergovernamental. A mesa redonda de Mônaco 
contou com a presença de 26 “experts”, dentre os quais havia pesquisadores, 



 

209  

artistas, representantes de associações, conselhos e uniões profissionais 
internacionais, 7 membros do secretariado e dois observadores. Dos 26 experts, 10 
eram envolvidos com criação artística – artistas, escritores, cineastas – e ao menos 
sete deles assumiam simultaneamente cargos de direção ou presidência de órgãos 
culturais, governamentais ou não. Alejo Carpentier, proeminente romancista, 
ensaísta e musicólogo cubano, também foi conselheiro cultural da embaixada 
cubana em Paris; Ivan Boldiszar, húngaro, era escritor e presidente da PEN 
Internacional, uma organização internacional de escritores que defende a liberdade 
de expressão e os direitos humanos. Boldizar participou também das reuniões 
preparatórias para a conferência de Veneza e da Conferência propriamente dita. 
Alguns deles expressavam engajamento político em sua produção criativa. O 
escritor argelino Kateb Yacine, por exemplo, era membro do partido comunista 
conhecido pelo engajamento radical contra o colonialismo e a ditadura. Disse ele:  
“Notre théâtre est un théâtre de combat ; dans la lutte des classes, on ne choisit pas 
son arme. Le théâtre est la nôtre.”99  

Os romances e contos por Mulk Raj Anand ficaram conhecidos pelo retrato da 
opressão, exploração e empobrecimento na Índia, e ele era, então, presidente da 
Academia Nacional de Arte da Índia. O cineasta sul-africano Ousmane Sembène 
também mostrava forte compromisso com a crítica social em seu trabalho: "For us, 
African film-makers, it was then necessary to become political, to become involved in 
a struggle against all the ills of man's cupidity, envy, individualism, the nouveau-riche 
mentality, and all the things we have inherited from the colonial and neo-colonial 
systems"100  

Outros sete especialistas ocupavam cargos em órgãos governamentais 
dedicados total ou parcialmente a cultura em seus países. Tal foi o caso de 
funcionários dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Suécia, Egito e Tunísia. O 
último grupo era formado por pesquisadores e cientistas sociais, entre os quais 
Pierre Bourdieu e Joffre Dumazedier (França), Stefan Zolkiewsy (Polónia) e Anatoly 
Zvorykin (URSS). O fundador e diretor do Centro de Estudos Cultural 
                                                           
99 Le monde diplomatique, November 31, 2009 p. 31. Available at http://www.monde-diplomatique.fr/2009/11/DA_SILVA/18424. Acessado em  19/05/2015. 
100 The Guardian, 12 June 2007. Obituary. Available at http://www.theguardian.com/news/2007/jun/12/guardianobituaries.obituaries. Acessado em 19/05/2015. 
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Contemporânea da Universidade de Birmingham (Reino Unido), Richard Hoggart, 
participou como observador, e Augustin Girard, pesquisador do Ministério de 
Assuntos Culturais francês, como consultor. 

A composição dos dois ad-hoc panels para o MONDIACULT é ligeiramente 
diferente: a diversidade de países é maior e o percentual de países europeus, 
menor. Há mais membros de ministérios ou secretarias de cultura, mas muitos deles 
são ao mesmo tempo expoentes artísticos e/ou pesquisadores acadêmicos na área 
de cultura (sociólogos, antropólogos, filósofos etc).  Dos 29 experts, apenas quatro 
eram diplomatas ou políticos sem nenhuma ligação explícita prévia com a área de 
cultura. Além deles, Felipe Herrera, depois de carreira política como ministro da 
fazenda e presidente do banco central chileno, tornou-se presidente do BID e, 
posteriormente, do Conselho de Administração do Fundo de Promoção à Cultura da 
UNESCO.  

Cinco eram gestores encarregados de cultura em organizações governamentais: 
chefes, diretores, secretários e ministros de órgãos de cultura. Alguns deles, como 
Raymond Weber (Luxemburgo), passariam por muitas posições diferentes na área 
de política cultural e cooperação cultural, em diferentes organizações, desde sua 
participação na UNESCO. Arthur Seymour (Guiana), passou por posições 
semelhantes antes de colaborar com a UNESCO. Em 1967, alguns dos participantes 
ocupavam cargos em órgãos culturais, mas nenhum deles, naquele momento, tinha 
uma carreira majoritariamente dedicada às ações públicas de cultura, na maior parte 
das vezes pela assunção de cargos executivos de chefia em organizações de 
cultura.   

Outros cinco tinham perfil mais acadêmico; reitores, professores, pesquisadores 
e intelectuais cujo foco de estudo era a cultura em seus mais variados aspectos. Um 
deles, Tony Pellegrini, era chefe da rede de transmissão radiotelevisiva de Malta. Os 
outros treze, quase metade dos participantes, tinham múltiplos envolvimentos com a 
temática. Apenas para citar alguns, Sutan Tadir Alisjahbana (Indonesia) era poeta e 
escritor modernista, assumiu a Comissão da Linguagem da Indonesia durante a 
ocupação japonesa, depois tornou-se professor e reitor da Universidade de Jakarta. 
Antonio Jacinto (Angola) e Bernard Dadie (Costa do Marfim), também escritores e 
poetas, foram ativistas políticos anticolonialistas e posteriormente assumiram os 
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cargos de secretário de cultura e ministro da cultura de seus países, 
respectivamente. Da Jamaica vieram duas figuras muito ativas no cenário cultural 
daquele país: Ralston Milton "Rex" Nettleford, coreógrafo, pesquisador, crítico, autor 
de estudo pioneiro sobre o movimento rastafári (1961), co-fundador da National 
Dance Theatre Company e diretor artístico dos University Singers, e professor da 
Universidade West Indies e autor de estudos históricos importantes. Já Olive Lewin 
era musicóloga, antropóloga, cantora e atriz defensora da cultura tradicional 
jamaicana, responsável por um grande projeto de coleta de música folclórica e 
história oral no país e fundação de três organizações relacionadas à causa. Aloísio 
Magalhães (Brasil) foi o único presente nas duas reuniões de preparo do 
MONDIACULT e foi designer modernista fundador da primeira escola de design no 
Brasil e diretor de órgãos de proteção ao patrimônio cultural do governo federal.  

De maneira geral, em 1982 era maior a proporção daqueles em postos de 
administração da ação cultural, seja em organizações públicas ou privadas, 
principalmente em países fora da Europa. Pessoas que, independentemente da 
UNESCO, já tinham experiência prévia em ações públicas de cultura. Diminuiu a 
participação de criadores artísticos sem vínculos institucionais, o que permaneceu 
em relação a estudiosos e acadêmicos, ainda presentes mesmo sem assunção de 
postos governamentais.  

Os “experts” eram, na verdade, pessoas ativas e interessadas, carregando 
diferentes experiências – e cada vez mais experiências- e discursos para o fórum da 
UNESCO. Mesmo na qualidade de especialistas, muitas dessas pessoas tinham 
ligações institucionais com os governos e suas redes diplomáticas de seus países, 
mesmo em países não democráticos.  

Organizações internacionais não governamentais, como associações e 
conselhos profissionais e/ou técnicos, têm sido um eixo importante de diálogo para a 
UNESCO. Ela, juntamente com outros órgãos da ONU, teve um papel significativo 
no reconhecimento e incentivo à sua criação e formalização, como parceiros dos 
governos na execução dos assuntos públicos. Algumas das organizações presentes 
nas reuniões foram criados pela própria UNESCO e têm assento quase que fixo 
nelas. Este foi o caso do Conselho Internacional de Música, o Conselho 
Internacional de Filosofia e Estudos Humanísticos, o Conselho Internacional de 
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Museus e do Instituto Internacional de Teatro. Estas organizações têm trabalhado 
perto do secretariado, algumas como consultivos sobre questões específicas, mas 
todas elas com ligações duradouras com atividades da UNESCO.  
5.3.2. RECORRÊNCIAS 

A rede flutuante de colaboradores e participantes do trabalho da UNESCO teve 
pessoas mais constantes. O consultor Augustin Girard, por exemplo, trabalhou no 
projeto de políticas culturais desde o início. Embora não fosse funcionário da 
UNESCO, era uma espécie de consultor permanente para os assuntos relativos a 
política cultural e sua ajuda foi muito mais contínua do que outros especialistas que 
foram inscritos para reuniões, estudos e missões. Além de participar das comissões 
de preparação para a mesa-redonda de Mônaco e da Conferência de Veneza, 
participou das conferências como consultor ligado ao secretariado e foi incumbido, 
durante todo o processo preparatório, de examinar e coordenar a encomenda e o 
recebimento de estudos dos países, de avaliá-los e de auxiliar o secretariado a dar 
forma ao projeto. Publicou pela UNESCO, em 1972, o livro “Développement culturel: 
expériences et politiques”, que pontuava os principais desafios em sua visão e de 
Geneviéve Gentil - “Rather than formulate a theory on cultural action, we have 
attempted to summarize the results of research or collective thinking from which 
those attending a variety of international meetings have been able to draw objective 
conclusions.” (Girard e Gentil, 1972). Indiretamente, foi ele também o responsável 
pela monografia da França, assinada pelo Departamento de Estudos e Pesquisas 
que chefiava.  

 Como ele, alguns colaboradores participaram em mais de uma ocasião ou fase 
do projeto. Alguns deles tornaram-se autores dos estudos nacionais na série de 
monografias, outros se envolveram em forças-tarefa e estudos mais especializados. 
É difícil inferir em que medida cada um dos participantes do trabalho da UNESCO 
contribuiu para a formação da linguagem que estava sendo trabalhada ao longo das 
discussões e documentos. Carrasco e Saperas (2011, 2012) argumentam que a 
presença de representantes de três importantes institutos de pesquisa em ciências 
sociais forneceu a inspiração teórica mais importante para a mesa redonda. Eles 
seriam o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CCCS) da Universidade de 
Birmingham, representado por Richard Hoggart, seu fundador e diretor; o 
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Departamento de Estudos, Prospectiva e Estatística (DEPS) do Ministério de 
Assuntos Culturais francês, dirigido por Augustin Girard, e o Centre de Estudo de 
Comunicação de Massas (CECMAS) da École Pratique des Hautes Études, 
representado por seu diretor Pierre Bourdieu.  

De acordo com Carrasco e Saperas, estes centros fundamentaram o 
desenvolvimento das abordagens que conferiram forma teórica ao desejo 
institucional para desenvolver conhecimento prático sobre a cultura e fomentar seu 
valor como um agente para o desenvolvimento sócia: as teorias culturalistas do 
CCCS, a teoria da cultura de massa do CECMAS e a prospectiva cultural do DEPS. 
Estes podem sim ter sido lugares centrais, mas não apenas por prover bases 
teóricas mais sólidas, mas porque estavam, também, sendo núcleo de outras redes 
e dialogando com outros atores – burocratas, diplomatas, artistas, entre outros. Para 
Bustamante e Carrasco, pesquisadores e cientistas sociais teriam mais autoridade 
política do que artistas e outros profissionais da cultura neste tipo de fórum. Neste 
trabalho, as contribuições e participações são consideradas de igual valor, mas o 
trabalho de centros de pesquisa merece atenção por prover repertórios mais coesos 
que formam pressupostos para ação.  

O DEPS, da França, esteve muito próximo da UNESCO não apenas pela 
continuidade do trabalho de Augustin Girard, mas por fornecer à UNESCO uma 
narrativa na qual a tríade políticas culturais, desenvolvimento cultural e informações 
culturais estava firmemente amarrada. Embora fosse formalmente ligado ao 
Ministério de Assuntos Culturais, o DEPS consolidou-se como polo central de 
reflexão de um campo incipiente na França, questionando por vezes as orientações 
políticas prevalentes no Ministério (Ahearne, 2004). Pierre Moulinier relata que 

“Sous le règne de Malraux, surgissent deux notions nouvelles qui triomphent grâce aux 
travaux du Plan et du service des études et recherches du ministère : développement culturel et action culturelle. La notion de développement culturel est au cœur des 
recherches de Joffre Dumazedier, qui la décrit ainsi colloque de Bourges de 1964 : « Le développement culturel se définit comme une mise en valeur des ressources physiques et mentales de l’homme en fonction des besoins de sa personnalité et de la société ». Ce 
qui rejoint les conclusions tirées par « un groupe de participants » (MM. Antoine, Girard, Bourdieu, Lescure, Lherminier et Touchard) au Colloque de Cerisy sur les maisons de la 
culture en octobre 1964 : « Si la maison de la culture est essentiellement un lieu de création, la culture n’y est pas un bien, qu’on acquiert, mais une attitude qui se vit, et elle est précisément ce qui ne peut ne programmer ». Durant les années 1970, le service des 
études et recherches du ministère de Affaires culturelles forge le concept de développement culturel qu’Augustin Girard, son chef, définira ainsi : « Le développement 
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culturel n’est donc plus désormais pour les sociétés et pour les individus un luxe dont ils pourraient se passer, l’ornement de l’abondance : il est lié aux conditions même du 
développement général. Ses finalités ne sont pas décrétées à partir de telle ou telle conception philosophique de l’homme : elles découlent des besoins profonds des sociétés aux prises avec leur transformation » (Girard, 1972).” (Moulinier, 2015) 
Os argumentos utilizados para justificar e implementar o projeto inicial de 

políticas culturais estão constantemente ligados à noção de desenvolvimento 
cultural. O que era inicialmente uma justificativa, nas conferências de 1967 e 1970, 
depois acabou elevado a objetivo principal do programa.  

O esquema lógico que possibilita esse movimento é o seguinte: o objetivo das 
políticas culturais é alcançar o desenvolvimento cultural. Mas o que seria esse 
desenvolvimento cultural? Em 1967, era algo vago amarrado à paz, ao 
desenvolvimento econômico e à democratização, objetificável apenas através do 
conhecimento da "realidade cultural", de seus "fatos" e "necessidades culturais" – 
esses sim deveriam governar e orientar as medidas práticas a serem tomadas.  
Nessa lógica, métodos científicos de visualização e medição fornecidos pelas 
ciências sociais seriam os mais adequados para tornar esta realidade legível. Em 
última análise, a política cultural seria o meio para vincular necessidades e objetivos.  

Quando Augustin Girard reflete posteriormente sobre seu trabalho no DEPS, ele 
considera que  

“l'établissement de politiques culturelles rationnelles, consensuelles et opposables aux 
budgétaires, ne pouvait se déduire des définitions humanistes ou estliétiques de la culture. Ces définitions ne peuvent induire une politique en termes de moyens à gérer, de 
hiérarchies de besoins à satisfaire. On était plus fort dans la discussion avec les financeurs, si on pouvait prouver l'existence de besoins. La statistique permettait de délimiter des manques, des déserts — à l'époque on parlait de «déserts français» — et 
de monter un argumentaire objectif.” (Girard apud Dubois e Georgakakis, 1993).  
A partir de 1976, Pierre Moulinier, também pesquisador e funcionário do 

ministério francês, seria o responsável por compilar e narrar a história dos feitos da 
UNESCO em matéria de política e desenvolvimento cultural, tarefa que ele também 
empreendeu no país de origem.  

Richard Hoggart participou da Mesa Redonda de 1967 como observador e já 
havia estado presente nas conferências gerais de 1966 e 1968. Foi um dos autores 
comissionados da primeira monografia sobre a política cultural da Grã-Bretanha. 
Logo a seguir tornar-se-ia sub-diretor para ciências humanas e cultura na UNESCO, 
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posto que ocupou de 1970 a 1975. Hoggart era conhecido pela publicação do estudo 
traduzido para o português como “A utilização da Cultura” (The Uses of literacy, 
1957). O trabalho aborda as influências da cultura de massas sobre as classes 
populares no período pós Segunda Guerra Mundial e é considerado por Stuart Hall 
um dos textos fundadores dos estudos culturais (Hall, 2008). 

“My argument is not that there was in England one generation ago, an urban culture still 
very much ‘of the people’ and that now there is only a mass urban culture. It is rather that the appeals made by mass publicists are for a number of reasons made more insistently, effectively, and in a more comprehensive and centralised form than they were earlier; 
that we are moving towards the creation of a mass culture . . . and that the new mass culture is in some important ways less healthy than the often crude culture it is replacing. 
(Hoggart, 1957: 24)” 
Hoggart enfatizava o caráter ativo do leitor na negociação de significado do que 

lia; não havia o efeito de uma imposição cultural e sim uma negociação em jogo 
entre culturas. Sua preocupação com o uso das palavras esteve presente em sua 
atuação como diretor: ele se empenhou em promover uso mais preciso e conciso de 
palavras, evitando jargões desnecessários. Ao mesmo tempo, Hoggart reconhecia a 
pressão pelo uso de uma linguagem que passasse as mensagens necessárias 
evitando incidentes e conflitos desnecessários. Ele comentou em uma palestra de 
1972 que o número de estados membros equivale ou número de estilos de 
linguagem com os quais um funcionário da UNESCO deve dialogar. Havia pressão 
para uma linguagem ao estilo do esperanto, sem reverberações difíceis de gerir – 
para isso, a vaguidão e a imprecisão permaneciam aliados (Hadley, 2008).   

Além do cargo na UNESCO, Hoggart foi membro de uma série de órgãos 
públicos como o Albermarle Committee on Youth Services (1958–1960), o Pilkington 
Committee on Broadcasting (1960–1962,  Statesman and Nation Publishing 
Company Ltd (1977–1981), o Broadcasting Research Unit (1981–1991). Quando 
saiu do seu posto na UNESCO em 1976, se tornou vice presidente do  Arts Council 
of Great Britain, até 1981, quando Margaret Thatcher se tornou primeira ministra e o 
Partido Trabalhista saiu do poder.  

É injusto com tantas pessoas envolvidas nos assuntos culturais da UNESCO 
falar apenas de alguns. O trabalho da UNESCO também foi o de despertar o 
interesse e mobilizar pessoas com experiências tão diferentes, mas ao mesmo 
tempo tentando encontrar uma linguagem comum. Hoggart e Girard foram pessoas 
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marcantes não apenas por suas experiências prévias, vinculadas aos centros aos 
quais referem Carrasco e Saperas, mas pelo tipo de envolvimento que tiveram com 
a UNESCO e, posteriormente, com o campo de ações públicas culturais.  
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6.  
MOVIMENTOS E MOMENTOS DA POLÍTICA 

CULTURAL 
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Ao propor que existem diferentes linguagens de ação pública, indico que há 
outras categorias gerais, como a política cultural, que se tornaram centrais na 
organização de certos modos de agir. A gramática de repertórios, categorias centrais 
e linguagens, é plural e constantemente negociada. Os diferentes processos que 
levam uma expressão a tornar-se central e organizadora de um repertório de ações 
podem ser vistos como o acúmulo de investimentos em seu valor como forma 
organizadora. Estes investimentos são feitos por meio dos engajamentos práticos 
tratados nos capítulos 3, 4 e 5.  

No capítulo 3, mostrei como as iniciativas da UNESCO entre 1966 e 1982 
fizeram com que diferentes atores fossem convocados a investir na noção de política 
cultural. Os fóruns criados pela organização – encontros, publicações e estudos – 
permitiram que a política cultural fosse dotada de significados e mobilizada para 
além de suas fronteiras, suscitando a emergência de aplicações e usos locais, que 
eram reformulados e trazidos de volta como novas narrativas e temas que 
enriqueciam os significados propostos no início dos trabalhos.  

No capítulo 4 analisei mais detalhadamente o papel das práticas documentais 
na formação dos repertórios ligados à política cultural no período. Enquanto no 
capítulo 3 foi dado um panorama cronológico do trabalho da UNESCO em relação 
às políticas culturais, no capítulo 4 o foco recaiu sobre os ciclos de produção e 
performance de cada tipo documental. Os fluxos sucessivos se assemelham, mas 
cada novo ciclo não é exatamente igual ao anterior porque agrega aliados – 
repertórios, conceitos, porta-vozes e públicos - da etapa anterior.  

É no cruzamento entre a trajetória e seus ciclos que se engajam diferentes 
actantes externos, pessoas, temas, repertórios. Os engajamentos na trajetória-ciclo 
são os usos concretos que conectam pessoas a ela, transformando 
simultaneamente o actante engajado e a política cultural em questão, em processos 
de tradução.  O capítulo 5 estabelece ligações entre agentes externos com pontos 
de intersecção entre e a trajetória diacrônica e os ciclos sincrônicos do trabalho da 
UNESCO na linguagem da política cultural. Cada um desses engajamentos – seja a 
posição de um delegado, de um funcionário, de um político, de um expert, de um 
artista – produz um novo nó na rede e afeta, seja pela crítica ou pelo apoio, a 
centralidade do trabalho da UNESCO na linguagem da política cultural e a 
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centralidade da linguagem da política cultural dentre as diferentes linguagens de 
ação pública cultural.  

Entre 1966 e 1982, essas duas escalas de centralidade foram aliadas. O 
trabalho da UNESCO para cristalizar definições e fomentar políticas culturais ao 
redor do mundo contribuiu também para o fortalecimento e reconhecimento da 
organização numa nova área de competência. Inversamente, a chancela e apoio de 
uma organização do porte e alcance da UNESCO foi para as políticas culturais, 
antes discutidas em pontos espalhados e de formas distintas, uma espécie de 
amplificador, como os amplificadores de som que juntam diferentes canais, 
equalizam e fazem o som sair mais alto. Depois desse período, ambos – UNESCO e 
a linguagem da política cultural – tiveram momentos de maior e menor intersecção e, 
independentemente, flutuações entre posições de maior e menor centralidade. 

A centralidade de uma linguagem de ação está relacionada à relevância e o 
alcance de seu uso para determinada situação concreta. Quanto mais central, mais 
naturalmente será usada essa linguagem para lidar com determinado assunto. 
Quanto mais gente de diferentes lugares e temas forem mobilizados com e por ela, 
mais central ela será. A noção de centralidade de linguagem foi inspirada em 
Bakhtin, na medida em que a escolha de enunciados é indissociável da dinâmica de 
seus usos sociais, e na teoria ator-rede, que estabelece que o processo de tradução 
de um actante pode transformá-lo num “ponto de passagem obrigatória” de uma 
rede, organizando um parlamento de pessoas e coisas. A posição de centralidade é 
sempre relativa e afere uma valoração provisória e dinâmica de uma linguagem de 
ação diante de outras e exige esforço da rede para que seja mantida (Law e 
Singleton, 2005). Exatamente por isso, suas flutuações não são lineares.  

Ainda que o desfecho usual de uma pesquisa seja uma amarração dos fios e 
flancos abertos nessa rede de flutuações, não seria coerente com a fluidez da rede 
analisada ao longo da pesquisa esse tipo de conclusão. No entanto, há reflexões 
que podem ser feitas justamente sobre a dinâmica da performatividade na circulação 
da linguagem da política cultural para além da UNESCO. Essas dinâmicas mostram 
que não existe apenas diversidade de uso entre lugares diferentes, mas dinâmicas e 
flutuações próprias dentro de cada lugar.  



 

220  

Neste último capítulo, abordo primeiramente alguns dos casos nos quais a 
discussão sobre a adoção ou não de uma política cultural foi uma discussão mais 
explícita, denunciando limites da linguagem da política cultural.  Em seguida, 
examino o percurso da trajetória da política cultural no Brasil. Embora a pesquisa 
empírica principal não tenha focalizado o Brasil, pelos motivos expostos no capítulo 
1, é possível identificar movimentos da linguagem da política cultural que servem de 
base para uma discussão sobre o caso brasileiro. A terceira seção é dedicada à 
interação da linguagem da política cultural com outras linguagens de ação pública 
relacionadas à cultura e, por fim, a última parte destaca os momentos e movimentos 
mais visíveis na trajetória da linguagem da política cultural.  

 
 

6.1. A POLÍTICA CULTURAL EM TESTE 
Além da UNESCO, nos anos 1970 e, principalmente nos anos 80, a Comunidade 

Europeia tomou para si a tarefa de incentivar o desenvolvimento de políticas 
culturais europeias com o objetivo de promover uma identidade europeia comum, os 
“europeus”. Britânicos e Dinamarqueses não eram muito favoráveis e um dos 
motivos era a rejeição da própria ideia de política cultural (Shore, 1993).  Em 1979, 
numa sessão da Câmara dos Lordes, alguns deles foram contundentes na rejeição 
dessa forma de pensar: 

“There is something even in the term " cultural policy " which is repulsive. You cannot 
have a culture which is developed as a matter of policy. The real outbursts of European culture have often come as a result of anger, of anguish, of protest. These are things which cannot be planned and regulated from Brussels, or even from Paris or Florence. 
So, much as one wants to see development in this field, much as one wants to see new creative impulses coming out of Brussels, one has to say this must not take the form of 
the development of cultural policies lined up with agricultural policies and regional policies. In culture the wind bloweth where it listeth and it cannot be regulated from Brussels.”101  

O Lorde Donaldson of Kingsbridge acrescenta:  

                                                           
101 UK Parliament, House of Lords. HL Deb 05 July 1979 vol 401 cc523-76. Disponível em 
http://hansard.millbanksystems.com/lords/1979/jul/05/eec-14th-report-cultural-sector-and. Acessado em 
10/10/2015. 
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“In the three years for which I was Minister for the Arts I never made a speech on culture as such. It is not a matter that we talk about very much in England. We talk about specific 
matters and I made all sorts of speeches defending the Government for not doing things that others wanted them to do and vice versa. (…) Despite criticisms of various kinds, we in this country are satisfied with our system of arm's length assistance to the arts. Most of 
us feel that any more direct involvement by Government with the arts would be a mistake. It is fair to say that that is not true throughout Europe—it is certainly not true in France.”102 

Na Grã Bretanha, as posições sobre o papel do estado no apoio e regulação 
da cultura tendiam a ser mais propensas à não intervenção. Nos anos 80, com a 
queda no financiamento das artes, o assunto retornou ao parlamento numa extensa 
discussão sobre a condução das artes. Diante do anúncio sobre o aumento do valor 
dos financiamentos privados, Norman Buchan, acusou o ministro de 

 “Although the Minister is a decent and nice guy, he does not give the impression of 
understanding the pressure and urgency of the matter. His language is the language of generosity—of the Government having given this and that—and he gave a list of patrons and 
donors. I am prepared to honour the Gettys and the Sainsburys of this world for what they have done for the arts. It is perhaps an honour to them, but it shames the Government that 
those patrons have had to protect and defend our national institutions, such as the National Gallery, against the Government's depradations.(…) When the Minister speaks of my policy as beginning to reject the arm's length of Government, he forgets that a squeeze on funding 
and a push towards sponsorship can have the same effect. No theatre that relies on sponsorship can afford to put on a play that offends its sponsor. We are witnessing an 
enforced scampering after sponsorship in a bid for survival, a quest for alternative sources of funding and the need to avoid risk and innovation to secure a box office response. That is 
turning arts administrators into fund raisers rather than planners, innovators and developers and it has begun to distort the content of the work that is produced. The new, the innovative and the challenging will be at risk.”103 

Estas discussões não explicitam posições formais da Grã Bretanha, mas revelam 
tensões e mobilizações da política cultural que, mesmo dentro de um mesmo país, 
podem flutuar entre momentos, lugares e pessoas que a consideram uma boa ideia 
ou não. Quando ela é debatida, seja defendida ou criticada, é uma forma de 
engajamento e investimento na validade da linguagem de ação.   A Câmara dos 
Lordes, quando se pronuncia a respeito da política cultural, passa a fazer parte do 
público da política cultural; passa a compor a rede do trabalho da política cultural.  

Os países também trocam informações sobre suas experiências. Em 2012, um 
colunista britânico publicou no The Guardian seu ressentimento diante da falta de 
uma política cultural britânica 

                                                           
102 Ibid. 
103 Ibid. 
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“Last November I visited Australia and the arts community was buzzing with talk 
about the country's proposed new cultural policy. So I took a look at the discussion document and I turned green with envy – why can't we have one of these in the UK? 

In Britain we've never been good at framing a coherent approach to culture. Back in 1996 a senior civil servant at the Department for National Heritage told the Sunday Times: "It is not part of our culture to think in terms of a cultural policy," and not much has 
changed. (...) Those with long memories will recall that the impetus for much of the increased funding, energy and new thinking about culture and the creative industries that 
we saw in the UK at the end of the 1990s was prompted by an Australian policy paper. Prime Minister Paul Keating's 1994 document, Creative Nation had a profound influence here. It is time once again to learn from the Australians. This country also needs and 
deserves a coherent, government-wide policy for culture.”104 

 A Austrália, por sua vez, também foi palco de muitos altos e baixos no uso da 
linguagem da política cultural. Enquanto a política cultural pode ser usada como um 
agrupamento posterior de um conjunto de ações, há momentos e lugares em que as 
pessoas decidem fazer da criação de uma política cultural uma ação política 
previamente declarada: “Vamos lançar uma política cultural!”.  

Um dos participantes de uma iniciativa deste tipo, no fim dos anos 1990 na 
Australia, escreveu anos depois seu relato sobre o que seriam “Failed Fantasies of 
Cohesion: Retrieving Positives from the Stalled Dream of Whole-of-Government 
Cultural Policy”. Stuart Glover conta que a diretriz para elaboração de uma nova 
política cultural para o estado de Queensland começou a ser debatida em 1998-99, 
promovida pelo governo trabalhista de Beattie em Queensland. Depois de alguma 
resistência, o ministro das artes articulou diferentes equipes para esboçar uma 
política, mas, segundo Glover, foi um “parto” difícil: 

“In presenting the draft policy to the advisory group, it became clear that there was no agreed strategic purpose to the document: Was it to be an advertisement, a framework for policy ideas, an audit, or a report on achievements? Tied to this, were questions about the audience for the policy statement. Was it aimed at the public, the arts industry, 
bureaucrats inside Arts Queensland, or, in keeping with the whole-of-government inflection to the document and its putative use in bidding for funds inside government, 
bureaucrats outside of Arts Queensland? (…) The subsequent dismal fortunes of the document are instructive. The policy document went through several drafts over the first 
half of 2000. By August 2000, I had removed myself from the process and handed the drafting back to Arts Queensland which then produced shorter version less discursive than my initial draft. However, by November 2000, it is reasonable to say that the policy 
document was abandoned.” (Glover, 2010) 

                                                           
104 The Guardian, 06/02/2012. Disponível em http://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-
professionals-blog/2012/feb/06/australia-culture-policy-model-uk Acessado em 20/10/2015. 
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Apesar de não ter se tornado uma política oficialmente lançada naquele 
momento, os documentos de trabalho começaram a ser usados como base para 
discussões internas no governo, subsidiando uma outra proposta, efetivamente 
lançada em 2002, com o nome Creative Queensland. Para o autor, as ideias em 
circulação desde o início das discussões em 1998 teriam amadurecido e se 
transformado até acharem uma “nova casa”, a política de 2002.  

Em escala nacional, as iniciativas por uma política cultural para o país 
também enfrentaram entraves. O lançamento do documento Creative Nation: 
Commonwealth Cultural Policy, em 1994, foi a primeira ocasião na qual uma política 
cultural –não restrita às artes – foi enunciada na Australia, pelo ministro Paul 
Keating, do Partido Trabalhista. Adotando visão ampla de cultura como força para a 
economia, os efeitos de seu lançamento duraram pouco devido à troca de governo. 
O pesquisador David Throsby, em entrevista sobre a possibilidade de existência de 
uma política cultural em seu país, comenta que 

“In Australia we haven't ever really defined it very clearly, except for the fact that in 
1994 - more than 10 years ago - there was a document produced, Creative Nation, which some of you may remember, which was called a cultural policy, and indeed it was an effort to 
map out what a Federal Government could do for culture and the arts... it got some attention at the time and it did lead to some developments for the short time had left, but since 1996 when we've had a Coalition government, certainly that document has fallen by the wayside, 
but that notion of a cultural policy has also somehow disappeared off the agenda.”105  

Ainda assim, o documento Creative Nation é tido como referência básica para 
o desenvolvimento de ações em prol da economia criativa em diferentes lugares. Ele 
é citado na justificativa de criação da Secretaria da Economia Criativa do MinC e 
teria inspirado Tony Blair nas mudanças promovidas nas artes britânicas durante 
seu governo entre 1997 e 2007. A categoria “indústrias culturais” fora substituída 
pela das “indústrias criativas” marcando uma profunda transformação nas relações 
propostas entre cultura e Estado na Grã Bretanha (De Marchi, 2014). Para novas 
ações, novos repertórios: 

“This supposed golden age started with a name change. In his Times article, Smith explained why the Department of National Heritage had become the Department for Culture, Media and Sport: "Heritage looks to the past. We look to the future." Today 
he says: "I had two ambitions when I took that job. The first was, 'Can I change the 

                                                           
105 ABC North Coast,.”Does Australia need a cultural policy?” 06/08/2006. Disponível em  
http://www.abc.net.au/local/stories/2006/08/06/1706342.htm. Acessado em 24/01/2016. 
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name of the department?'; the other was, 'Do we have to go ahead with the Dome?'" Smith's insistence on renaming his department was of a piece with the New Labour 
project and its sensitivity to symbolic nomenclature: we must cast off Britain's fusty image and punch above our weight in the new globalised era. Culture was key. In 1996, Peter Mandelson and Roger Liddle, in The Blair Revolution, set as the central 
aim of Blair's government the re-creation of Britain as a "young" country. And what could be younger than Britpop?”106  
Em 2013, a Australia lançou uma segunda política nacional, baseada em 

extensiva consulta publicada em 2011. Uma semana depois de seu lançamento, o 
ministro responsável saiu do cargo e o documento foi tirado do ar no hotsite do 
governo australiano. Em 2014, o projeto foi considerado “morto”.  

Mesmo na França, onde a política cultural teve muito espaço e visibilidade, 
ela não esteve imune a questionamentos. Assim como a denúncia de Eugene 
Ionesco (ver página 197, seção 5.2.), o artista francês Jean Dubuffet acusou, em 
livro de 1968, o Estado de unificar, hierarquizar e esvaziar a cultura, num processo 
de expropriação criativa que esteriliza o vasto campo das multidões. Para ele, a 
cultura se nutre dos escombros, dos restos, do que não deixou traço, e não do que é 
escolhido e chancelado pelo Estado. Dubuffet se opõe ao uso do adjetivo “cultural” 
como forma de conferir coerência a algo que é fragmentário e como glorificação da 
cultura ocidental; a preservação cultural seria “infantil” e a cultura ocuparia, nessa 
lógica, a função de uma nova religião a iludir as massas e coroar o próprio Estado.  

“Nosso aparelho de distribuição da cultura, formado pelo imenso número de 
prepostos do estado, de professores, escritores, comentaristas e todos os comerciantes, especuladores e agentes de comércio, vem formar um corpo tão 
desajeitado e parasitário quanto é a rede de intermediários na distribuição de produtos agrícolas e industriais que devora todo o lucro. No campo focado das produções de arte, não se trata aqui em nosso pensamento de lucro pecuniário 
(aliás, também se trata disso, mas não tem importância) mas de lucro em prerrogativas, pois esse corpo de distribuidores parasitas, na medida em que se 
torna mais forte, adota a ideia, e procura impô-la, de que a arte é assunto de interpretação e de divulgação mais do que de criação e que, assim, os verdadeiros produtores nesse campo não são os artistas, mas aqueles que apresentam as obras 
destes e que as fazem ter sucesso.”107   
Nos anos 1990 duas publicações tiveram grande repercussão na França. O 

livro “O Estado cultural: Ensaio sobre uma religião moderna”, escrito pelo professor 
                                                           
106 The Guardian, “So how did he do?”. 02/05/2007. Disponível em http://www.theguardian.com/politics/2007/may/02/politicsandthearts.artsfunding1 . Acessado em 24/01/2016. 
107 Dubuffet, Jean. Trecho de “Cultura Asfixiante” traduzido no volume “Estado e Cultura”. Organizado por Phillipe Poirrier e tradução organizada por Teixeira Coelho. Itau Cultural, 2006.  
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do College de France e antigo diretor do de música e dança do ministério francês de 
assuntos culturais Marc Fumaroli foi lançado em 1991. A política cultural francesa é 
a nova religião: o autor acusa o estado de ser uma espécie de leviathan cultural. Se 
a cultura engloba todos os aspectos da vida e cabe ao estado governá-la, o Estado 
estaria invadindo todos os aspectos da vida humana.  
“Un syllogisme fatal préside au destin de la politique culturelle : 1) tout est culturel dans la vie sociale ; 2) l'Etat est et doit être culturel ; 
3) donc, l'Etat a vocation à traiter toute la vie sociale, conclusion non dite comme telle, mais présente tout au long des années Lang. […] L'ennui est que, la majeure est la mineure de ce 
syllogisme étant également fausses, la conclusion ne saurait être juste » (Fumaroli apud Dubois, 1993 : 4)  

Ao traçar as origens dessa espécie de ditadura cultural, Fumaroli compara a 
política cultural à propaganda e as remonta aos departamentos de informação da 
Alemanha nazista, da Italia fascista e da União Soviética à época de Lenin (Dubois, 
1993). A política cultural seria uma espetacularização de ações estatais mais 
voltadas ao turismo e ao lazer do que à cultura. O “Estado cultural” teria crescido 
demais e sufocado a cultura. O livro foi sucesso de público e teve uma reedição de 
bolso publicada um mês após o lançamento de sua primeira edição. Três anos 
depois, outro ex-funcionário do ministério publicou o que seria a “crítica de 
esquerda” para se contrapor à política cultural francesa de outro ângulo. Em “La 
Comedie de La culture”, Michael Schneider vê limites na capacidade do estado em 
tomar decisões propriamente culturais pois elas resultam do arbítrio de uma 
burocracia mal gerida (Benhamou, [1996] 2007).  

Do ponto de vista econômico, Françoise Benhamou ([1996] 2007) identifica 
três críticas às políticas culturais: a ineficiência das instituições estatais, altamente 
burocráticas e muitas vezes provendo regulamentações incompatíveis com 
necessidades de mercado; a “superavaliação de efeitos externos positivos” que 
legitimam os investimentos culturais com base no valor instrumental da cultura para 
geração de efeitos para além dela, somente apreensíveis por avaliações de impacto 
custosas que falham em aferir o benefício indireto daquele investimento; e, por fim, a 
ineficiência redistributiva, pois os obstáculos à participação nas atividades culturais 
não é somente financeira.  
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O que estas críticas têm em comum é colocarem em cheque a própria ideia 
da política cultural. Não se trata de criticar tipos ou formatos de intervenção estatal 
na cultura, mas de questionar os fundamentos da linguagem da política cultural. Em 
diferentes momentos das histórias políticas e sociais dos diferentes países a política 
cultural é colocada como réu, julgada e deve encontrar repertórios nos quais se 
apoiar para se defender; deve se justificar para continuar uma linguagem de ação 
válida. Ela está a todo tempo em teste.  

 
 
 
 

6.2. MOMENTOS E MOVIMENTOS DA CIRCULAÇÃO NO BRASIL 
“Não seria exagero afirmar que, com a experiência do Departamento de 

Cultura, começa a haver, no Brasil, a noção do que seja propriamente uma política 
cultural”.  Esta afirmação abre um dos capítulos finais da pesquisa de Roberto 
Barbato Jr. (2004) Sobre o Departamento de Cultura do Município de São Paulo, 
comandado por Mario de Andrade entre 1933 e 1938. Ele prossegue dizendo que 
isso se justifica pelas atribuições do departamento, dadas pelo Ato 1.146, de 1936, 
como segue: 

“a) estimular e desenvolver todas as iniciativas destinadas a favorecer o movimento educacional, artístico e cultural; 
b) promover e organizar espetáculos de arte e cooperar em um conjunto sistemático de medidas, para o desenvolvimento da arte dramática e, em geral, da 

música, do canto, do teatro e do cinema; c) por ao alcance de todos, pelos serviços de uma estação radio-difusora, palestras e cursos populares de organização literária ou científica, cursos de 
conferências universitárias, sessões literárias e artísticas, enfim, tudo o que possa contribuir para o aperfeiçoamento e extensão da cultura; 

d) criar e organizar bibliotecas públicas, de forma a contribuir eficazmente para a difusão da cultura em todas as camadas da população; 
e) organizar, instalar e dirigir parques infantis, campos de atletismo, piscina e estádio da cidade de São Paulo, para certames esportivos nacionais ou internacionais; 
f) fiscalizar todas as instituições recreativas e os divertimentos públicos, de caráter permanente ou transitório, que forem estabelecidos no Município; 
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g) recolher, colecionar, restaurar e publicar documentos antigos, material e dados históricos e sociais, que facilitem as pesquisas e estudos sobre a cidade de 
São Paulo, suas instituições e organizações em todos os domínios da atividade.”  
A questão é que estes são os objetivos do Departamento, e não de uma 

política externa ou não-coincidente a ele. Barbato Jr, assim como outros 
pesquisadores brasileiros (Botelho, 2007) viram na atuação de Mario de Andrade e 
seu projeto algo de assombrosamente inovador: pensar cultura de forma ampla e 
utilizar de estruturas estatais para apoiá-la, estruturas que ganharam peso mesmo 
sem o Departamento, no apoio à criação do SPHAN. Isaura Botelho considera as 
duas experiências como expressões de uma mesma época:  

“Creio ser o primeiro exemplo de uma política pública de cultura no sentido que encaramos hoje, dando conta de todo o universo da produção cultural em 
sentido abrangente (esporte, turismo, culinária, design, por exemplo) e incluindo em suas preocupações todas as camadas da população, inclusive a infantil.”.(Botelho, 2007:3)  
Em nota, a autora justifica: 

“Considerando que uma política pública se formula a partir de um diagnóstico de uma realidade, o que permite a identificação de seus problemas e necessidades. 
Tendo como meta a solução destes problemas e o desenvolvimento do setor sobre o qual se deseja atuar cabe então o planejamento das etapas que permitirão que a 
intervenção seja eficaz, no sentido de alterar o quadro atual. Para ser conseqüente, ela deve prever meios de avaliar seus resultados de forma a permitir a correção de rumos e de se atualizar permanentemente, não se confundindo com ocorrências 
aleatórias, motivadas por pressões específicas ou conjunturais. Não se confunde também com ações isoladas, carregadas de boas intenções, mas que não têm 
conseqüência exatamente por não serem pensadas no contexto dos elos da cadeia criação, formação, difusão e consumo. (...). Nesse sentido, estribar-se em pesquisas sócio-econômicas para melhor conhecer seu “objeto” é importantíssimo. O 
Departamento de Cultura realizou inúmeras pesquisas sobre a cidade e sua população claramente ultrapassando o universo específico da cultura.” (Botelho, 
2007: 3-4).  
A Constituição de 1934 dizia em seu artigo 148: “Cabe à União, aos Estados 

e aos Municípios favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das 
letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio 
artístico do País, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual.” São 
muitos os estudos sobre as relações entre intelectuais e poder no anos 1930, 
sinalizando para a formação de um campo cultural marcado pelo estreitamento 
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dessas relações e pela construção de um modernismo nacionalista108. A atuação do 
ministro Gustavo Capanema à frente do MEC é emblemática. É comum que nela se 
reconheçam atributos ou “ares” de política cultural109. Assim como o Brasil, Argentina 
e Colômbia viveram, na década de 1930, transformações nas práticas estatais 
relacionadas à cultura (Calabre, 2013).  Mas isso não significa que elas fossem, a 
essa altura, pensadas ou feitas como as políticas culturais que conhecemos hoje.  

Na discussão sobre a criação do Departamento comandado por Mario de 
Andrade, do SPHAN, ou mesmo no dispositivo constitucional citado, não se falava 
em política cultural.  Da mesma forma que a ampliação do conceito de cultura e seu 
vanguardismo são caros a uma discussão historiográfica específica, assim também 
ocorre com a política cultural, principalmente quando vincula o domínio da cultura a 
uma ação com as características esperadas de uma política pública. Ao estender 
retroativamente ou mesmo espacialmente o que pode ser reconhecido como política 
cultural, ignora-se a especificidade dessa linguagem e quão importantes e frutíferas 
podem ser as outras linguagens de ação pública cultural.  

Os termos usados por Mario de Andrade e seu colega Paulo Duarte, com 
quem discutia a concepção e a condução do Departamento, eram outros. “Inspirado 
nos dispositivos constitucionais que legislam sobre a proteção dos municípios aos 
sistemas educativos, o governador da cidade criou um organismo que reflete as 
exigências culturais da capital.”110.  Quando perguntado sobre o que motivou a 
criação do órgão, Fabio Prado, o prefeito, contou que “O Departamento de Cultura 
traz consigo uma agravante de origem: a premeditação. Era uma ideia que não 
podia deixar de ser bem recebida no São Paulo novo, no São Paulo pós revolução, 
onde as iniciativas culturais se desenvolvem com o vigor das lavras na terra roxa.”111 

                                                           
108 Ver VELLOSO, Mônica Pimenta. Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo. Revista de Sociologia e 
Política, n. 09, p. 57-74, 1997 e SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Helena Maria Bousquet; COSTA, Vanda 
Maria Ribeiro. Tempos de capanema. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
 
109 Marcos Napolitano, ao comentar um texto de José Miguel Wisnik, diz “Nos anos 30, quando do momento da 
reformulação da identidade nacional, esse jogo adquiriu ares de política cultural, permitindo um pacto sócio-
cultural que garantia a eficácia de uma dupla estratégia: a autenticidade "nacional-popular" para o mundo 
político/intelectual e o prestígio do sambista pelo reconhecimento das elites.” (2000) 
110 Entrevista de Mario de Andrade ao jornal O Estado de São Paulo. 21/02/1936, p. 57. Reproduzido em Calil e 
Penteado, 2015 p. 56-63.  
111 Entrevista do prefeito Fabio Prado ao jornal O Estado de São Paulo. 01/03/1936. Reproduzido em Calil e 
Penteado, 2015, p. 65-91. 
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O Departamento, por sua vez, é orientado por “normas prefixadas”; uma de 
ter finalidade cultural e não pedagógica, como sistema complementar ao sistema 
educativo, principalmente como complemento à Universidade de São Paulo recém 
criada - “A Universidade precisava ter institutos colaboradores da sua obra 
formidável” disse Fabio Prado em  entrevista ao jornal Estado de São Paulo, em 
1936112. A segunda norma era cuidar principalmente do “moço e da criança”, para a 
formação de um  

“homem brasileiro, o ser geral e coletivo, capaz de conservar a nossa entidade 
nacional. Não se trata de nenhum anti-individualismo sonhador, mas propriamente de uma pesquisa dos nossos caracteres essenciais, da acentuação ou correção deles, e da sua generalização, que só poderá dar-se tradicionalizando mais e principalmente 
coletivizando mais o indivíduo nacional.”113   
A experiência de Mario de Andrade é importante para situar adequadamente 

o argumento da tese. Propor que o que ele fazia não era política cultural não é um 
demérito ou uma forma de apequenar sua inovação. Pelo contrário, trata-se de 
propor que coisas extraordinárias foram feitas sem política cultural e podem 
continuar a ser feitas, ainda que esta permaneça uma linguagem importante nas 
ações públicas culturais. Mesmo porque relações entre Estado e cultura não são, de 
fato, novidade. Antes de uma certa prevalência de fóruns privados como os salões 
de arte nos quais artistas encontravam seus patronos e mecenas (por exemplo, a  
Villa Kyrial) e outros mecenatos privados, as diferentes formas de cultura e, mais 
explicitamente, arte, tiveram diferentes tipos de vínculo com estados, governantes e 
suas estruturas de governo.  

O “intendente de arte” das cortes renascentistas, uma espécie de arquiteto, 
era o especialista que corporificava a expansão da autoridade central sobre as 
guildas na construção; o posto, no século XVI, tinha a importância de um mestre-
consultor do território e representava  

“mais a função de um funcionário de governo do que de um servidor da casa do 
príncipe. As grandes somas em dinheiro, que eram movimentadas através de seu posto e que não eram apenas dinheiro privado do príncipe, mas também dinheiro 
público proveniente de impostos, o colocavam sob o controle da administração financeira, que muitas vezes criava sua própria comissão especial para questões de 
construção. (...) O intendente de arte esboçava ou avaliava os projetos para todas as 

                                                           
112 Ibid. 113 Entrevista de Mario de Andrade ao jornal O Estado de São Paulo. 21/02/1936, p. 62.. Reproduzido em Calil e 
Penteado, 2015 p. 56-63 
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construções públicas do território do príncipe; ele podia exigir carta branca e a mão de obra que desejasse, bem como requisitar os pedreiros necessários para cada 
projeto. (...) às vezes, também os proprietários privados tinham de submeter seus projetos para aprovação” (Warnke, 2001:252).  
Com toda essa responsabilidade, o posto exigia autoridade e habilidade 

artística dos candidatos, que deveriam ser expressos em seus documentos de 
nomeação. Leonardo da Vinci, por exemplo, teve que escrever sua própria carta de 
nomeação, na qual alegava poder, em tempos de paz, se equiparar a qualquer outro 
na arte da construção, transportar água, trabalhar com mármore, metais, argila e 
pintura que “podem ser exibidos a todos, quem quer que sejam” (Leonardo apud 
Warnke, 2001: 252). O intendente era o posto mais alto dentro de uma hierarquia de 
postos – pintores, escultores, carpinteiros – e eram responsáveis por monumentos 
públicos, retratos, esculturas e outras obras públicas.  
 A novidade do Século XX e, especificamente, em sua segunda metade, não é 
a existência ou o fortalecimento da relação entre coisas reconhecidas como cultura e 
Estado. Entra no jogo uma nova forma de pensar, expressar e colocar em prática 
essa relação. Evidentemente, o projeto de Mario de Andrade nos parece muito mais 
próximo a um arquétipo de política cultural do que os pintores da corte do século XVI 
e isso acontece pois havia na ação de Mario preocupação “cultural” e não apenas 
artística ou educacional; havia diversificação de “serviços” do Departamento na 
cobertura das diferentes áreas; havia intenção de articulação intergovernamental e 
de crescimento institucional, uma preocupação ferrenha com a identidade nacional, 
mas tudo isso inserido numa lógica distinta de uma política cultural. O “Instituto”, 
como era chamado reiteradamente não só o Departamento, mas os projetos 
estaduais e nacionais que não vieram, eram institutos com pessoas que trabalhavam 
– e muito – pela cultura, sem que isso implicasse em noções de coerência, ciclos, 
formulação ou diretrizes futuras.  

O ato que a instituiu, proclama a existência de coisas no tempo presente, 
coisas que foram tomando forma antes do ato e foram por ele formalizadas. A 
linguagem do ato é presente, enquanto a linguagem da política envolve um ciclo de 
temporalidades: apoia-se na visibilidade de informações presentes e passadas 
(diagnósticos, demandas) para orientar o futuro de maneira coerente, como uma 
espécie de garantia que sobrevive às estruturas.  O que estava sendo mobilizado 
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por Mario de Andrade e sua turma era um “projeto de departamento”, cheio de 
“sonhos”, uma “bobagem deliciosa”, um  

“trabalho louco. Uma febre de pesquisas, paleógrafos espiolhando gatafunhos do século XVI; engenheiros construindo uns parques novos; o coral paulistano duro de 
nascer; a biblioteca municipal fazendo coisa que não fazia há anos: comprando livros. Todos exaustos e contentes.” (Duarte, 1985 [1971]: 53).   
Essa linguagem descontraída, sonhadora, inovadora, experimentadora e 

ousada pouco tem a ver com a noção mais formal, metódica e técnica da política 
cultural como foi usada décadas mais tarde – ainda que uma e outra tenham 
relações inegáveis no que tange a concepção abrangente de cultura que se aliou à 
linguagem da política cultural ao longo da década de 1970.  
 É mais fácil visualizar a diferença de usos e sentidos ao comparar a 
linguagem empregada por Mario nos anos 1930 com o depoimento de Aloísio 
Magalhães, então ex-superintendente do IPHAN e presidente da Fundação Pró-
Memória, em 1981: 

“Meu caro deputado Fernando Coelho, a política cultural – e aí se entenda política na sua verdadeira acepção – o conceito de visão de conjunto, a aproximação 
dos fenômenos como uma linha de apreciação correta, não existia no Brasil, ou existia de maneira fragmentada e compartimentada, dentro de divisões setoriais e com pouca aproximação do fenômeno em conjunto. É esta a nossa luta. (...) Então, 
sendo as políticas verdadeiramente a carência maior, esta tentativa de visão de conjunto, esta tentativa de compreensão abrangente desses fenômenos todos, que 
até então isolados lutavam com maior ou menor força pela sobrevivência, é o que está sendo levado a efeito a partir de concepções pensadas, dialogadas com o Ministro Eduardo Portella.” (Magalhães, 1985: 137-8). 
Magalhães participou das duas reuniões de preparação para a Conferência 

do México (MONDIACULT), no mesmo ano de 1981, e não viveu para presenciar 
sua realização. Faleceu numa reunião de ministros de cultura dos países latinos em 
Pádua, Itália, um mês antes (13/06/1982). Magalhães também foi membro do 
Bureau do Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO e constituía um elo 
importante do Brasil com as discussões em curso na rede da organização. O desejo 
de aprofundamento de uma “identificação de base” e de “olhar para dentro de si 
mesmo, na procura de uma maior compreensão do pluralismo brasileiro” 
(Magalhães, 1985: 215) era uma questão para a qual certamente ele encontrou 
espaço de diálogo nas reuniões em que participou, resultando no reforço que a 
questão identitária teve na reflexão coletiva de 1982.  
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Para além disso, há na fala de Magalhães algo de inconfundivelmente 
tributário à trajetória da linguagem da política cultural: a visão de conjunto, 
abrangente, de fenômenos. As décadas de 1970 e 80, não coincidentemente, são 
aquelas nas quais os estudos expressamente dedicados a políticas culturais 
começam a aparecer em diferentes cantos do mundo – ela está se constituindo 
como linguagem dotada de repertório de ação próprio. A política cultural, na fala de 
Magalhães, é um objeto diferente de sua secretaria, de seus projetos pessoais, de 
sua pessoa ou mesmo do governo. A política cultural passa a ter uma existência 
independente de seu local de origem, de seu departamento, de suas mobílias e de 
suas pessoas.  

Se a comparação entre os dois momentos faz a diferença tão clara, o período 
entre uma e outra foi o de hibridismos, modificações e negociações mais sutis entre 
os usos possíveis e os fóruns que ocupava. No capítulo 5, a análise de publicações 
mostrou que a expressão política cultural, antes de ser apropriada e reformulada nos 
anos 1960 e 70, era usada para referir-se a posições diplomáticas ou a orientações 
gerais de países em contexto internacional. Pois bem, a UNESCO é um organismo 
internacional cheio de diplomatas. Ainda que ela tenha trabalhado para promover o 
uso do termo fora desse círculo, apoiando sua vinculação a ações práticas nas 
definições que foram difundidas ao longo dos anos 1970, a motivação para tanto – 
além do estímulo dos países membros, consultores, especialistas e outros 
envolvidos – poderia estar relacionada a uma dinâmica própria do campo das 
relações internacionais.  

No Brasil, bem como em outros países da América Latina, começou a circular 
nos anos 60 e 70 uma noção de política cultural inspirada por discussões que 
passavam pela França e pela UNESCO, calcadas na responsabilidade estatal pela 
regulação e promoção de ações culturais que alavancassem as identidades 
nacionais. Por aqui, é somente em 1961, na criação do Conselho Nacional de 
Cultural, que o termo “política cultural” é cristalizado em lei como atribuição do 
recém-criado colegiado. A justificativa para criá-lo, segundo o texto do Decreto 
50.293 de 1961, é justamente a necessidade de uma política:  

“CONSIDERANDO a necessidade da criação de um órgão de orientação da política cultural do Govêrno, (...)São atribuições do Conselho Nacional de Cultura (a) 
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estabelecer a política cultural do Govêrno, mediante plano geral a ser elaborado, e programas anuais de aplicação”  
Novamente, em 1966, quando transformado em Conselho Federal de Cultura, 

é reiterada textualmente a vocação do órgão como formulador de uma política 
cultural; dado que compete a ele “formular a política cultural nacional”. Na prática, 
ele só conseguiu fazer isso nos primeiros meses, pois uma reformulação na 
legislação federal limitou as atribuições dos conselhos setoriais. Apesar disso, por 
meio de seus pareceres, desempenhou um importante papel de assessoramento e 
normatização perante o MEC (Calabre, 2009). O órgão alcançou grande legitimidade 
nos três níveis de governo, já que suas reuniões e conferências foram marcadas por 
ampla participação e alto grau de reciprocidade (Maia, 2010). A criação de 
conselhos estaduais e municipais foi fortemente estimulada: a destinação de 
recursos do órgão por convênio aos estados e municípios passou a exigir, a partir do 
I Encontro Nacional de Conselhos de Cultura, que o Estado conveniado dispusesse 
de um conselho de cultura próprio, obrigando-o a criá-lo. As Casas de Cultura, por 
sua vez, estariam atreladas aos conselhos municipais, tornando este outro 
mecanismo de estímulo (Costa, 2011). Como resultado, órgãos colegiados se 
espalharam rapidamente no país.  

O Conselho representou o início de uma sucessão de esforços no intuito de 
sintetizar os anseios para a área de cultura em formulações estruturadas 
inicialmente em planos, e posteriormente em políticas (Calabre, 2009). 
Institucionalizar significava não apenas amarrar burocraticamente os órgãos 
federais, mas negociar e formular as ações futuras para a área. Em 1967, o conceito 
de política cultural utilizado pelo órgão era explicado como: 

“[...]o conjunto sistemático de providências a serem tomadas pelo poder público para a preservação, a expansão e a difusão da cultura, nos termos estabelecidos pelos artigos 171 e 173 da Constituição da República, que asseguram a liberdade às ciências, às letras e às artes, e consideram como dever do Estado o amparo à 
cultura”. (Revista Cultura, nº 1, 1967:8 apud Costa, 2011).  
Em novembro de 1969, o CFC entrega o texto do Plano Nacional de Cultura 

para apreciação do Ministro Jarbas Passarinho. O então presidente do CFC defende 
seu projeto em entrevista: “O Plano Nacional de Cultura traça as linhas iniciais da 
política que a União deve executar, visando assegurar à inteligência criadora 
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brasileira os elementos essenciais à sua projeção e fixar a própria ação criadora e 
coordenadora” 114. O documento unia no mesmo texto plano e política, quase como 
sinônimos de ações que se realizariam por meio das ações previstas naquele texto. 

Foram apresentados anteprojetos de planos e diretrizes para políticas em 
1968, 1969 e 1973. Porém estes projetos não chegaram sequer a serem votados 
pelo Congresso Nacional (Costa, 2011; Maia, 2012). Desde a criação do CFC até 
1976, quando um grupo de trabalho constituído a pedido do então ministro do MEC 
Ney Braga conseguiu ter aprovado seu documento-síntese, houve uma contínua e 
crescente preocupação e defesa por parte de diferentes atores no estado com o 
assunto da cultura, inclusive com uma campanha para a criação um órgão executivo 
autônomo dedicado à cultura. O documento de 1975 assim se apresenta: 

“Constitui a Política Nacional de Cultura o conjunto de diretrizes que orientam e condicionam a ação governamental, não como dirigismo, mas como instrumento de estímulo e formação. Respeita o Estado a liberdade de criação e procura incentivar 
e apoiar o desenvolvimento da cultura, impulsionando os meios ou instrumentos que estimulam suas diferentes manifestações.”115 
Estabeleceu-se, neste enunciado, uma distinção entre dois tipos de política 

cultural. Uma delas, a ser evitada, estaria associada aos regimes autoritários   e 
seria cerceadora da liberdade de criação. A segunda, na qual se diz pertencer a 
política proposta, é a de um “instrumento de estímulo e de formação”; um 
mecanismo garantidor de certas finalidades. Além das atividades relacionadas 
diretamente à consecução dos seus objetivos, o documento dá destaque à 
necessidade de promover estudos e pesquisas, formar profissionais, contratar 
especialistas, coordenar as atividades dos órgãos citados e também das unidades 
federadas e outros entes do governo federal, dentre os quais estão o MRE e a 
Secretaria de Planejamento e, por fim, as universidades “que se constituem como 
focos capazes de contribuir para o surgimento do espírito científico e criativo, 
associando análises e pesquisas”116.  

                                                           
114 O Estado de São Paulo. “Passarinho recebe o plano de cultura”. 20/02/1970, p. 11. 
115 Brasil/MEC, 1975. Diretrizes para uma política nacional de cultura. Disponível no repositório digital do MEC. 
Grifo da autora.  
116 Ibid. 
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Aquela política cultural envolvia encontros regionais, coleta de dados, 
sistematização, síntese, e a coordenação de diversos agentes para chegar ao plano. 
O planejamento e a administração do Plano Setorial no qual a política se desdobra 
envolve sistemas de informações estatísticas; de informações para 
acompanhamento, avaliação e controle; de informações documentárias e 
bibliográficas, e mecanismos de financiamento de educação e cultura, se 
organizando em ações “preventivas”, de “maximização” e “corretivas”117. A política 
cultural deixou de ser um aspecto genérico dos regimes de governo, sem atores 
identificados, para nomear e vincular uma rede de agentes e saberes que lhe 
conferem objetividade e coerência por meio de métodos e práticas específicas.  

A gestão de Ney Braga frente ao MEC foi marcada por uma intensa 
reformulação administrativa, com a criação de novos órgãos para a cultura 
(Conselho Nacional de Direito Autoral, Conselho Nacional de Cinema, Campanha de 
Defesa do Folclore Brasileiro e a Fundação Nacional de Arte). O ministro, segundo a 
avaliação de Sergio Miceli, foi pioneiro tanto na formulação de diretrizes para a área 
quanto na previsão de modalidades de cooperação horizontal, com outros órgãos 
federais, e vertical, nos estados e municípios (1984). Para Calabre (2009), os 
discursos, palestras e demais exposições públicas de Braga ressaltam a importância 
da construção de uma política cultural, tornando-o um grande porta-voz da 
linguagem da política cultural. Dentre os trechos transcritos por Calabre, Braga faz 
referência à necessidade de ‘ações sistemáticas”, da “especificação precisa de sua 
política”, como uma forma de “respeitar a índole do povo brasileiro; colaborar com a 
cultura nacional, apoiá-la e incentivá-la; e preservar as características regionais em 
busca do sincretismo nacional” (Braga, 1974; 1975 apud Calabre, 2009).  

Desde então, outros movimentos de institucionalização se sucederam até a 
efetiva criação do Ministério da Cultura. A criação da Secretaria de Assuntos 
Culturais, no âmbito do MEC em 1978, traz para dentro do Ministério a atribuição:  

“A Secretaria de Assuntos Culturais tem por finalidade planejar, coordenar e supervisionar a execução da política cultural e das atividades relativas à cultura em 
âmbito nacional e prestar cooperação técnica e financeira às instituições públicas e 

                                                           
117 MEC, 1975b. II Plano setorial de educação e cultura (1975-1979). Disponível no repositório digital do MEC. 
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privadas, de modo a estimular as iniciativas culturais.” (Decreto nº 81.454, de 17 de Março de 1978).  
Para Isaura Botelho, a recém-criada secretaria  
“trazia em seu bojo as concepções presentes nas recomendações dos diversos encontros promovidos pela UNESCO (...) Por vezes tem-se a sensação de ter havido uma reprodução mecânica dos textos produzidos nos diversos encontros da 
UNESCO. Muitos congressos tinham como referência principal a situação de países africanos recém-libertos da situação colonizada, (...) extremamente diferente da situação brasileira, sociedade bem mais complexa em termos de desenvolvimento”. 
(Botelho, 2001).  
A nova política da Secretaria traduziria para o contexto nacional o mote da 

dimensão cultural do desenvolvimento e envolveria ações culturais para população 
de baixa renda, privilegiando peculiaridades locais e regionais com ares de política 
social. O princípio de “identificação comunitária” seria colocado em prática por meio 
de levantamentos de características culturais das comunidades e suas motivações, 
para compor um projeto maior de desenvolvimento para o país.  

É nesse contexto que se insere a citação anterior do discurso de Aloísio 
Magalhães: no Brasil a linguagem da política cultural teve um percurso específico, 
mas também circularam repertórios em articulação nos diferentes fóruns nos quais a 
política cultural era debatida ao redor do mundo. Os enunciados irradiados pela 
UNESCO tiveram diferente aderências em cada situação política particular e 
encontraram iniciativas que já estavam se desenvolvendo localmente.  

6.2.1. NOVOS PÚBLICOS 

Mas a mobilização da política cultural no Brasil não aconteceu só dentro da 
estrutura estatal. Aos poucos, ela formava outros públicos. Em 1978, o Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro sofreu um grave incêndio, que destruiu a quase 
totalidade de seu acervo. Mas as notícias, opiniões e comentários da época não se 
restringiram a lamentar o ocorrido.   O debate que se iniciou não tratava o incêndio 
como um acidente, e sim como reflexo da possível incapacidade das organizações 
privadas em gerir seus acervos: era um problema, nomeadamente, de política 
cultural. Artistas, organizados na célula nacional da Associação Internacional de 
Artes Plásticas, cuja central fora criada pela UNESCO, se julgaram apartados da 
política do museu e reivindicaram espaço; críticos de arte clamaram pela formulação 
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de uma política cultural abrangente e houve quem colocasse a culpa nos “cargos 
amadorísticos” de direção do museu.  

Uma assembleia foi prontamente organizada para discutir a catástrofe e 
artistas e intelectuais de SP elegeram comissão para representá-los: "O movimento 
não se restringirá a uma campanha pela recuperação do museu destruído - a partir 
deste fato, pretende-se lançar uma campanha nacional pela formulação de novas 
diretrizes da política cultural brasileira"118. Ela é convocada também quando a ação 
de determinadas instituições e grupos parece insuficiente:  

"Os resultados dos seminários, colóquios e discussões já realizados nos grandes centros econômicos do Brasil, [que objetivaram o estudo da precariedade das 
instituições culturais] jamais lograram êxito. A falta de recursos financeiros, a inexperiência e a ausência de uma política cultural, somadas ao vandalismo de uma 
gama de experts em arte formam um quadro desconcertante. Não há uma política cultural abrangente que determine responsabilidades, distribua provimentos econômicos criteriosamente e fiscalize o vandalismo desenfreados dos 'experts' 
gananciosos que se apropriaram da produção artística popular, como dos santeiros, em fase de extinção no país."119  
Dentro e fora do Estado, a política cultural ganhou as ruas e corredores, ou ao 

menos a voz de quem estava debatendo cultura naquele período.  A política cultural 
passou a ser convocada por públicos não governamentais como solução para 
problemas na organização da cultura. A cultura de protesto dos anos 1960 adotaria 
esse novo vocabulário somente na medida em que pudesse ser utilizado para 
reivindicar do Estado posições e atitudes consistentes com a nova noção de política 
cultural à qual estavam atreladas as ideias de objetividade e desenvolvimento – e 
devidamente desvinculadas da posição de censor público autoritário à qual era 
associada anteriormente.   

 
 
 
 

                                                           
118 Folha de São Paulo, “Artistas definem apoio à reconstrução do MAM”. 14/07/1978, Folha Ilustrada, p. 39   
119 Folha de São Paulo, “Na reconstrução do MAM, as mesmas contradições”. Folha Ilustrada, 30/07/78, p. 57 
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6.3. A POLÍTICA CULTURAL E AS OUTRAS LINGUAGENS DE 
AÇÃO PÚBLICA CULTURAL 
 
As linguagens sociais não têm fronteiras rígidas. Seus repertórios são 

dinâmicos e refletem a interação e negociação com outras linguagens. Nesse 
processo de convivência, as linguagens afetam umas às outras, seja em processos 
de apropriação, aprendizado e tradução ou naqueles que precisam melhor suas 
diferenças e especificidades, mascarando territórios distintos. No cotidiano das 
ações culturais públicas, é comum que elas se encontrem: o programa Cultura Viva, 
lançado pelo governo federal em 2004, parte da ideia de que ações culturais que já 
existem no seio de comunidades e grupos culturais podem ser incentivadas e 
reconhecidas como pontos ou pontões de cultura. As organizações submetem plano 
de trabalho contendo as ações que serão realizadas para candidatura que, se 
aprovada, possibilita a transferência de recursos por meio de convênios, mas não 
delimita o que será incentivado.  

A despeito da inovação da iniciativa, considerada um marco por reconhecer 
ações que normalmente estavam marginalizadas dos mecanismos estatais 
tradicionais de incentivo e apoio institucional, ela teve como consequência a 
transformação da ecologia dessas organizações. Muitas delas não tinham equipe de 
gestão e tinham dificuldade em atender todas as exigências de prestações de 
contas, ficando irregulares. Outras, originalmente pequenas, tiveram que ampliar ou 
capacitar suas equipes para terem em seus quadros profissionais adequados às 
exigências do programa (Medeiros et al, 2011). O edital, os documentos de 
prestação de contas, o mecanismo do convênio, são todos aparatos da linguagem 
burocrática característica do Estado, e a obtenção do apoio por essas comunidades 
e grupos estava condicionada a essa interação e aprendizado. Na interação das 
duas linguagens – a de cada um dos grupos e a do Estado – existem assimetrias. 
Nesse caso o grupo tende a se adaptar ou a perder o benefício.  

Ainda que o surgimento de um programa como esse represente um olhar 
estatal mais atento às diferentes formas de fazer cultura, procurando englobar um 
segmento até então marginalizado de seu apoio institucional, todo reconhecimento 
institucional e apoio financeiro, seja do Estado ou da iniciativa privada, coloca em 



 

239  

contato linguagens distintas e processos de negociação entre elas. No caso do 
financiamento estatal, essa linguagem pode ser a da política cultural.   

Em alguns casos, esse confronto idiomático pode levar os agentes culturais – 
entendidos aqui como quaisquer pessoas ou grupos culturalmente ativos – a 
adaptar-se a outras linguagens. Em outro trabalho, colegas e eu relatamos uma 
imersão de campo feita a um grupo de cultura popular no Recife, onde uma equipe 
de pesquisadores do CEAPG conversou com brincantes do maracatu. Eles 
relataram ser comum que os mestres de cultura popular tivessem outras profissões 
ou dificuldade no acesso ao ensino formal, mas isso não seria um problema:   

“Suas expectativas em relação aos governos, no entanto, não é a de profissionalização, 
ou seja, de obter remuneração para que pratiquem as ações culturais; tampouco desejam qualquer tipo de proteção – afinal, são iniciativas que resistiram inclusive à 
marginalização e repressão do Estado. O que entendem ser necessário é a preservação dessas ações, o que se daria a partir do fomento ao terreiro dos mestres de cultura popular; que eles possam continuar existindo.” (Bittencourt et al, 2015: 8)  

Nos últimos anos, no entanto, o processo de prestação de contas dos editais 
tem levado alguns grupos a enfrentarem processos judiciais. O modo de dar 
visibilidade às suas ações não tem sido adequado para a manutenção de sua 
relação com governos. 

Para o pesquisador George Yudice, que estuda há muito tempo circuitos 
independentes de cultura, as comunidades têm seus próprios “gestores orgânicos”, 
como nos terreiros de candomblé no Brasil, clubes garífunas ou nas festas patronais 
da América Central120. Em lugares onde não há outro caminho para viabilização da 
atividade cultural como em algumas regiões da América Latina, a diversidade de 
atores propicia a formação de sistemas de autogestão e auto-subsídio (Yudice, 
2002). 

Mas não são apenas comunidades tradicionais que têm desentendimentos 
idiomáticos com a linguagem da política cultural. O direcionamento de um edital de 
financiamento, dentro, por exemplo, de uma política de ampliação da criação de arte 
socialmente engajada, preocupa em situações nas quais os artistas se vêem 

                                                           
120 Entrevista de George Yudice ao blog Acesso. 2014. Disponível em http://www.blogacesso.com.br/?p=7077. 
Acessado em 24/01/2016.  
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dependentes do Estado, como relata Munira Mirza, membro do Arts Council da 
Inglaterra 

“The problem with Government funding these days is that it often comes with strings attached. The conventional narrative about the arts sector in Britain is that, 
since the 1980s, it has become more ‘commercialised’ and ‘market-driven’. In fact, the opposite seems to be true. Whilst artists and arts managers may speak the 
language of ‘performance measurement’, ‘market share’ and ‘return on investment’, they are more dependent than ever upon the state. In terms of funding and policy 
direction, politicians have extended their reach into the arts beyond the traditional ‘arm’s length’ envisaged in the post-war period. The close relationship between state and artist may be unintended but it presents worrying developments. This new 
instrumentalism driven by the state, raises questions about how subisidy is increasingly decided. If the arts are valued for their role in tackling social problems, 
what happens to those individuals and organisations that fail to meet the targets set by their  funders? If they cannot attract big (or diverse) enough audiences, or if they cannot prove they have reduced crime or boosted local industry, do they lose their 
support?” (Mirza , 2006: 18) 
 
A negociação entre linguagens pode gerar também aprendizagem, 

intercâmbio, tradução e aproximação de repertórios. As chamadas indústrias 
culturais vivem recorrendo à linguagem da política cultural, quando encaixam seus 
projetos em editais de financiamento ou fomento; por vezes driblando suas amarras, 
buscando na dinâmica do mercado respostas que a linguagem coerente da política 
cultural não tem. O surgimento e crescimento dos conglomerados de comunicação 
certamente escapa ao modelo de uma política cultural, como o empreendedorismo 
de um Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados, fundador do Museu de 
Arte de São Paulo e da TV Tupi. Essa outra linguagem, do grande mercado de 
comunicações de massa, também afeta aquela da política cultural. Se nos debates 
da UNESCO havia oposição clara entre os partidários da livre circulação de produtos 
culturais e os que defendiam sua proteção e regulação estatal, no dia-a-dia essas 
posições podem não ser tão claramente distintas. A Fundação Roberto Marinho 
idealizou e empreendeu o projeto do Museu do Futebol. Não obstante, este hoje 
pertence ao Governo do Estado de São Paulo e integra o Sistema Estadual de 
Museus.    

Em escalas variadas, os diferentes setores envolvidos na economia da cultura 
encontram as políticas culturais ocasionalmente, de acordo com diferentes 
necessidades de apoio, financiamento, proteção e regulação de suas atividades. 
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Além disso, a profissionalização do setor, permitindo aos indivíduos e grupos melhor 
gestão cultural de seus produtos e serviços, é acompanhada pela crescente 
presença de cursos relativos à administração de projetos culturais – linguagem 
criada essencialmente dentro dos governos para que iniciativas possam obter 
financiamento. A intermediação entre Estado e agentes culturais tem incentivado o 
desenvolvimento de um setor especializado na tradução da linguagem local daquela 
produção ou criação cultural à linguagem que a legitima a obter benefícios públicos 
– os produtores culturais e as empresas especializadas em formatar projetos.  

Além do conflito e da troca entre linguagens, há movimentos para criar 
circuitos alternativos alimentados por outras linguagens. A organização coletiva, a 
autogestão e as ações em rede são comuns em novas organizações de arte 
contemporânea, música e ativismo cultural. Para a crítica de arte Claire Bishop 
(2005), a expansão desse tipo de ação é tamanha que até os críticos estão 
mudando seus critérios – antes predominante estéticos – para apreciarem também 
os processos que levam às novas dinâmicas e arranjos de criação, interação e 
circulação engendradas pelas novas propostas artísticas. A expansão recente das 
bienais independentes – que já existe no Brasil desde 1951 – e um novo modo de 
comissionamento dos trabalhos artísticos, dedicado à produção de arte experimental 
engajada na esfera pública marcam uma “virada social” na arte, que  

“tends to happen outside museums or galleries, although this is not always the case. Because much of the art is collaborative and focuses on constructive social change, it is rarely commercial or object based – two things that are seen as elitist 
and consumerist.”121 
Coletivos, projetos e espaços de arte não-institucionais, nos quais os artistas 

tomam as decisões de criação, produção e gestão, com foco na participação de 
diferentes públicos ou a intervenção em diferentes realidades (“participatory art”) se 
tornaram frequentes. 

No Brasil, exemplos não faltam. Há coletivos iniciados com a divisão de 
ateliês, como Bijari (SP), Urucum (Macapá), outros focados na mobilização conjunta, 
como o coletivo de fotógrafos urbanos Rolê (SP), e viabilização econômica de sua 
produção, criação de circuitos alternativos e independentes para circulação cultural. 
                                                           
121 Tate Glossary. “Social Turn”. Disponpivel em http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/s/social-turn. Acessado em 24/01/2016.  
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Parte crítica institucional, parte meio de sobrevivência, hoje o circuito independente 
conta com diversos espaços geridos por artistas e para artistas, como o caso da 
pioneira Casa da Xiclet, em São Paulo, e os mais recentes, como o Ateliê 397 e 
Pivô, em São Paulo, são laboratórios para novas formas de concepção, difusão, 
comercialização e consagração de arte. O  Pivô (SP) se apresenta como 

“um espaço de arte autônomo e sem fins lucrativos, que dedica mais atenção às particularidades de cada projeto e propicia possibilidades de atuação mais flexíveis aos artistas e pesquisadores convidados. (...) E sua missão talvez seja justamente 
repensar um modelo institucional para as artes visuais no Brasil – que, ao mesmo tempo em que assegure a autonomia criativa dos artistas, assuma responsabilidades 
com seu entorno, para assim quem sabe estender essa autonomia de pensamento ao público visitante. (...) O PIVÔ busca novos modelos de gestão e financiamento, articulando parcerias e oferecendo alternativas de apoio a artistas, críticos, curadores 
e produtores culturais em esfera nacional e internacional.”122 
Em se tratando de música, a rede de coletivos Fora do Eixo, fundado em 

2006 em Cuiabá, tinha como proposta inicial conectar núcleos independentes de 
produção musical e artística fora do eixo Rio-SP. As bandas iniciantes, quando 
fazem shows pelo Fora do Eixo, não pagam passagem, hospedagem e alimentação 
-  ficam nas casas Fora do Eixo. Em contrapartida, abrem mão do cachê e o dinheiro 
arrecadado nas apresentações financia o coletivo.  Críticos do movimento alegam 
que o que financia de fato a rede é dinheiro captado por meio de editais de fomento 
e contribuições dos colaboradores para além do cachê.  

Formas alternativas de trabalho e financiamento também estão presentes em 
start-ups criativas e projetos que recorrem ao crowdfunding. Na tentativa de se 
tornarem independentes de grandes investidores ou de dinheiro público, tem sido 
cada vez mais comum o financiamento coletivo de projetos, seja para o lançamento 
de discos, para uma turnê, para a fabricação de novo produto, ou para uma ideia 
inovadora na qual pessoas podem apostar contribuindo com um montante em 
dinheiro e depois recebendo recompensas. A plataforma “Queremos!”, por exemplo, 
arrecada junto a apreciadores a verba necessária para viabilizar apresentações ao 
vivo de suas bandas e músicos favoritos.  

Na mesma linha de que “só paga quem gosta e o quanto quer” há rádios de 
internet totalmente não comerciais, sem patrocínio, sustentadas apenas por 
contribuições de ouvintes. A internet possibilitou uma série de versões das relações 
                                                           
122 Extraído de http://www.pivo.org.br/sobre/. Acessado em 24/01/2015.  
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mais diretas entre fazedores de cultura e apreciadores, tirando da cena investidores, 
mecenas, patrocinadores estatais e comerciais. Recentemente, uma editora foi 
criada no Rio de Janeiro com o objetivo de produzir livros totalmente gratuitos para 
download no site. Para os idealizadores, isso significa mais liberdade para abordar 
os conteúdos criticamente. Para viabilizar os trabalhos, operam colaborativamente.  

O crescimento destas iniciativas também penetra e influencia a esfera de 
ação estatal. O Sistema Nacional de Informações Culturais foi concebido pelo 
Governo Federal como parte do Sistema Nacional de Cultura (SNC), criado por 
emenda constitucional: 

“Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção 
conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos 
culturais.”123   
O SNC é o articulador federativo do Plano Nacional de Cultura, criado pela Lei 

12.343/2010, responsável por garantir e reforçar políticas culturais subnacionais. 
Segundo o texto, compete ao ao MinC, “formular políticas públicas e programas que 
conduzam à efetivação dos objetivos, diretrizes e metas do Plano”, além de 
incentivar, proteger, regular, coordenar, dinamizar uma série de ações culturais, 
entre elas, “incentivar a adesão de organizações e instituições do setor privado e 
entidades da sociedade civil” a integrarem o Sistema Nacional de Informações 
Culturais (SNIIC). O objetivo inicial do SNIIC era 

“desenvolver uma base consistente e contínua de informações relacionadas ao setor cultural e elaborar indicadores culturais que contribuam tanto para a gestão das 
políticas públicas da área, quanto para fomentar estudos e pesquisas nesse campo “ (BRASIL, 2010)  
O SNIIC foi construído como uma plataforma colaborativa na qual agentes 

culturais se inscrevem e são responsáveis pelo conteúdo informado. O módulo inicial 
do SNIIC foi chamado de Registro Aberto da Cultura,   

“O SNIIC é precursor no uso intensivo da colaboração aberta para a composição de 
uma base de dados pública. Seu conceito de implementação aproxima elementos da 
web semântica e dos arranjos de transparência fundamentados no modelo ‘open 

                                                           
123 BRASIL (2013). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 05/01/2015. Grifo da autora.  
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data’ (dados abertos), com as potencialidades da participação direta da sociedade civil através de interfaces típicas das mídias sociais.”124  
O SNIIC introduz no âmbito das ações governamentais uma lógica distinta à 

da política cultural que o criou, o que pode levar a conflito de expectativas. Enquanto 
de uma política cultural costuma-se esperar coerência, consistência e coordenação, 
a informação produzida por um sistema de informação colaborativo tem o objetivo de 
capilarizar a produção de informação e descentralizar a responsabilidade sobre o 
conteúdo.  O sistema colaborativo seria incapaz de fornecer dados para indicadores 
de gestão, como era esperado. Por outro lado, ele pode fornecer um panorama 
muito mais amplo e dinâmico sobre atores e atividades culturais.  

Em relação aos cadastros, tanto agentes culturais não estatais quanto os 
responsáveis por equipamentos e órgãos dos entes federativos deveriam cadastrar-
se no sistema, vinculados a seu CPF, com igual responsabilidade sobre os 
conteúdos. Essa simetria pode gerar insegurança por parte de gestores públicos 
acostumados à gestão centralizada de informações “oficiais” sobre as quais são 
responsáveis. 

Em 2015, o Registro Aberto foi substituído por uma plataforma similar, 
também colaborativa, que havia sido produzida pelo Instituto TIM para o município 
de São Paulo. Após um acordo com o MinC, o Instituto TIM tem oferecido a 
plataforma para estados e municípios do Brasil sem nenhum custo, com o propósito 
de integrá-los futuramente ao SNIIC. A implementação do SNIIC introduz 
adicionalmente um novo ator que, além de oferecer uma solução técnica e 
metodológica, conduz sua própria articulação política na estratégia de oferecimento 
e integração da plataforma, o que também conflita com a ideia de coordenação 
centralizada no MinC e altera a dinâmica do Sistema Nacional de Cultura como um 
todo.  

Além dos campos já disponíveis no Registro Aberto da Cultura, a plataforma 
de Mapas Culturais do Instituto TIM é geo-referenciada e pretende agregar novos 
módulos de informação de modo a facilitar contato entre oferta e demanda cultural: 
responsáveis por espaços teatrais poderiam, por meio da plataforma, entrar em 
                                                           
124 Notícia no website institucional do SNIIC. 13/05/2013. http://sniic.cultura.gov.br/2014/05/13/versao-1-0-do-registro-aberto-da-cultura-rac-e-nuvem-da-cultura/. Acessado em 24/01/2016.  
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contato com grupos de teatro, dança ou outros para se apresentarem em seu 
espaço, e vice-versa: artistas poderiam buscar espaços ociosos para exibirem seus 
trabalhos e fazerem apresentações, sem a necessidade de intermediários.  

Este caso mostra que mesmo nos lugares onde a política cultural costuma ser 
mais central e mobilizada com mais naturalidade, ela convive com repertórios 
alternativos de ação pública relacionados a cultura, criando um mosaico complexo 
de interações e embates quando colocados em prática. Da mesma forma que 
brincantes de maracatu encontram a política cultural e no encontro performam 
negociações, embates e processos de adaptação, a política cultural encontra as 
outras linguagens e sofre seus efeitos, às vezes modificando suas fronteiras e 
repertórios e em outras reforçando o conflito entre diferentes linguagens.   

 
 
 
 

6.4. MOVIMENTOS DE CENTRALIDADE DA LINGUAGEM DA 
POLÍTICA CULTURAL  
A flutuação do tema da política cultural como objeto de estudos no tempo é 

um indicativo importante da oscilação da centralidade desta linguagem e também do 
seu uso fora de lugares estritamente governamentais.  

Mario de Andrade alega ter recebido cartas de Paris e Praga pedindo detalhes de 
seu Departamento para que inspirasse pares europeus. O objetivo prático primeiro 
dos estudos da UNESCO era organizar e disponibilizar esse conjunto de “recursos 
práticos” cheios de experiências alheias para que fossem recriadas, como linguagem 
e como prática, em outros lugares. Desenvolvendo o argumento de Marta Farah, ao 
dizer que a inovação forma um repertório de alternativas de solução de problemas 
que podem ser consideradas por outros (2008), podemos dizer que o tema da 
difusão da inovação na administração pública se torna também uma questão de 
linguagem. A troca de experiências passa pela translação e tradução de conteúdos 
por meio de documentos que relatam essas experiências e seus resultados, sejam 
relatórios de governo e websites institucionais ou estudos de avaliação internos ou 
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externos. A experiência não viaja no espaço e no tempo sem suporte material, visual 
e verbal.  

A circulação das ideias é uma imagem abstrata para um processo que, quando 
observado localmente, envolve a mediação ativa de linguagens, suportes e 
materialidades. Nas repartições públicas é comum a utilização de “benchmarks” de 
experiências semelhantes em outros estados ou países como ferramenta para ter 
ideias para soluções a serem aplicadas localmente. Essas experiências 
normalmente são acessíveis por meio de relatórios, power points, papers e livros – 
que costumam ser os principais mediadores dessa troca. As experiências dos 
outros, quando acessíveis, circulam e levam consigo interpretações e nuances para 
a linguagem. A leitura que cada um faz da experiência alheia acaba lhes recriando e 
compõe essa grande rede de enunciados sobre política cultural.  

A circulação dos materiais nos quais estão inscritas as experiências locais foi 
usada em diversos momentos da pesquisa como indicador da distribuição de uso de 
certas expressões. Títulos de livros, artigos, notícias de jornal e estudos em registros 
de bibliotecas ou no catálogo integrado da base da Online Computer Library Center 
permitem um olhar mais panorâmico sobre essa distribuição – ainda que seja 
necessário analisar os conteúdos para entender como a expressão é mobilizada 
naquele registro particular.  

O google possui uma ferramenta que contabiliza o percentual de uso de 
palavras e expressões em livros em vários idiomas125.  A precisão dos resultados da 
ferramenta tem sido questionada, pois pode haver falhas no reconhecimento ótico 
de caracteres dos originais escaneados e desequilíbrio nos corpus de textos nos 
quais a busca é feita. Os tipos de textos disponíveis sofreram mudanças ao longo do 
tempo e nas últimas décadas há crescente participação de artigos científicos no 
conjunto. Como a base desta pesquisa não é quantitativa, uma leitura cautelosa e 
qualitativa de alguns gráficos produzidos pela ferramenta126 ajuda a indicar se as 
tendências de difusão de certas expressões em publicações conversam com as 
                                                           
125 Ver Jean-Baptiste Michel*, Yuan Kui Shen, Aviva Presser Aiden, Adrian Veres, Matthew K. Gray, William 
Brockman, The Google Books Team, Joseph P. Pickett, Dale Hoiberg, Dan Clancy, Peter Norvig, Jon Orwant, 
Steven Pinker, Martin A. Nowak, and Erez Lieberman Aiden*. Quantitative Analysis of Culture Using Millions of 
Digitized Books. Science (Published online ahead of print: 12/16/2010) 
126 Na seção de referências estão disponíveis hiperlinks para que sejam acessados os gráficos originais e suas 
ferramentas de leitura no navegador.  
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discussões mapeadas até aqui.  Da mesma forma que com os números de títulos 
em estantes de bibliotecas, essas tendências não espelham o quanto cada um 
desses títulos desencadeou de reações, discussões ou respostas. Mostra apenas 
que houve registros de uso dessas expressões e que as repercussões, os 
conteúdos e os contextos desse uso podem ser objeto de futuras pesquisas.  

O primeiro gráfico compara o uso da política cultural em quatro dos corpus 
disponíveis: francês, espanhol, inglês britânico e inglês dos Estados Unidos.  De 
acordo com os resultados, o uso da expressão cresce entre 1960 e 1985 e tende a 
ser mais usada em francês e espanhol do que em inglês.  

 
Num segundo exercício (Gráfico 4), o uso de expressões relativas aos temas 

que foram se relacionando à política cultural nas discussões da UNESCO (seção 
3.3.) são comparados internamente no corpus francês. A tendência que se 
sobressaiu às outras foi a ascensão da identidade cultural entre 1970 e meados dos 
anos 1980. Política cultural, cooperação cultural, ação cultural e desenvolvimento 
cultural registram trajetórias parecidas até 1985, indicando que compunham o 
repertório de uma mesma linguagem.  

Gráfico 4: Proporção da expressão “política cultural” por corpus do N-Gram viewer. Elaboração própria. 
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Gráfico 5: Expressões no corpus francês do N-gram viewer. Elaboração própria. 

Gráfico 5: Expressões no corpus espanhol do N-gram viewer. Elaboração própria. 

Gráfico 7: Expressões no corpus inglês do N-gram viewer. Elaboração própria. 
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O quadro em relação ao idioma espanhol é semelhante, com a diferença que 
o “desarollo cultural” já vinha sido usado com ascensão constante ao longo do 
século vinte, e teria sido mais usado que a política cultural.   

Já no quadro que pesquisa o corpus da língua inglesa, a cultural policy é 
menos utilizada, tem uma pequena tendência de ascensão entre 1970 e 1980 e 
depois cai. Cultural development também parece ter sido usado com mais 
constância. 

O Gráfico 3 (Seção 5.1.,página 188), que mostra a distribuição de uso do 
termo política cultural em títulos de publicações ao longo do tempo, mostra 
tendências de crescimento em períodos semelhantes.  

Outro indicativo importante é o surgimento centros de pesquisa e publicações 
que se tornaram referência na área. Livros com essa característica começaram a 
aparecer nas décadas de 1990 e 2000, marcando um período de reflexão sobre os 
anteriores. No universo anglofônico, debates iniciais envolveram os benefícios e 
limites da pesquisa crítica para a prática das políticas culturais (Bennett, 1992 e 
1996; Mc Guigan, 1996; Miller e Yudice, 2002). Na Inglaterra, Oliver Bennett fundou 
em 1993 o programa de mestrado MA in European Cultural Policy and Management, 
que deu origem ao Centre for Cultural Policy Studies da Universidade de Warwick, 
em 1999.  

Publicações sobre economia e cultura relacionadas às políticas culturais 
tiveram amplo alcance e sucessivas reedições. São os casos da coletânea de 
artigos editada por Peacock e Rizzo, em 1994, “Cultural Economics And Cultural 
Policies”, do “Économie de la culture”, de Françoise Benhamou, publicado na França 
em 1996; e, em 2002, do “Arts & economics: analysis & cultural policy”, de Bruno 
Frey.  

Nos anos 1990 também foram publicados, na França, os estudos de Phillippe 
Urfalino, “L´invention de la politique culturelle”, de 1996, e de Vincent Dubois, « La 
politique culturelle : genèse d'une catégorie d'intervention publique », de 1999. De 
1994 a 1997 foi publicado o The European Journal of Cultural Policy, que passou a 



 

250  

se chamar The International Journal of Cultural Policy a partir de 1997 e é, até hoje, 
o único periódico internacional nominalmente dedicado ao tema.  
 Cursos, projetos e grupos de pesquisa, departamentos de Universidades e 
textos normativos expressamente dedicados ao tema também são indicativos de que 
a política cultural, no fim do Século 20 e, ainda em inícios do Século 21, é tida como 
uma boa forma de fazer ações culturais. Mas isso não significa, mesmo diante dessa 
trajetória, que tenha se tornado a única maneira. Da mesma forma que antes de seu 
uso ganhar quórum e força nesta acepção, muito foi feito sem ela. Convivem com a 
linguagem da política cultural diferentes formas, muitas vezes próximas e 
relacionadas a ela, outras mais longes e dissonantes, de ação cultural pública. A 
mudança de lugar, de uma posição de formação para uma de centralidade, está 
associada também a transformações em seu repertório e às definições em uso, que 
às vezes sucedem umas às outras e em outros casos se superpõem e convivem 
sendo mobilizadas de acordo com a necessidade do contexto.  

“‘cultural policy’ should be taken to mean the sum total of the conscious and deliberate usages, action or lack of action in a society, aimed at meeting certain cultural needs through the optimum utilization of all the physical and human 
resources available to that society at a given time” (UNESDOC, 1969) 
A definição trabalhada pela UNESCO em 1967 (e publicada em 1969), por 

exemplo, é mencionada em trabalhos técnicos até hoje – ainda que os 
desenvolvimentos do trabalho da UNESCO tenham levado a outras definições nos 
anos 1980, que dividiriam mais opiniões que a predecessora. No entanto, nos 
relatos as Conferência de 1982 não foi registrada nenhuma definição nova. Isso 
porque o uso do termo mudou. Ao invés de se discutir o que é e o que não é política 
cultural, foram debatidas suas finalidades e posições a respeito de como conduzi-la 
(ver capítulo 4). Estava em debate o que fazer com as políticas culturais do mundo. 
Foram acrescentadas a elas atributos, associações, vínculos, deveres, ações – mas 
sem questionar o que é e se existe. Ela ganhou uso corrente; parecia mais óbvio ou 
natural que ela existisse em muitas formas e em muitos lugares. Em 1982 ela 
ganhou princípios e qualidades, para que fosse formulada com vistas a 
determinados fins. A conferência: 
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“Recommends that Member States: (b) formulate and carry out cultural policies which guarantee that all members of 
society, irrespective of their race, sex, language, religion or financial situation, should be able to participate in cultural activities, receive education and benefit from scientific and technological progress and cultural development on an equal footing and in a 
free way; (UNESCO, 1982: 81)  

Hoje, as definições em uso são muitas e seus enunciantes e públicos também 
são diversos. Podem ser restritas e governamentais como  

“Cultural policy is the expression of a government’s willingness to adopt and implement a set of coherent principles, objectives and means to protect and foster its country’s cultural expression.”127  
Ou pode ser absolutamente aberta e fluida, como  “'the institutional supports that 

channel both aesthetic creativity and collective ways of life” – Miller e Yudice (2002). 
Em 1987, Garcia Canclini define como  

“Entenderemos por políticas culturales al conjunto de intervenciones realizadas por el 
Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener 
consenso para un tipo de orden o de transformación social” (1987:26). 
A centralidade da política cultural não está, individualmente, em nenhuma destas 

definições, mas na historicidade de sua construção e na performatividade de seu 
uso.  

Reconhecer as transformações no uso, na forma e no repertório da linguagem da 
política cultural não é apenas recolocar uma questão historiográfica de “origem”. Isso 
seria reforçar a importância dos mitos de origem – o que não é o caso, pois tentei 
mostrar que a invenção da política cultural não teve sequer inventor: ela resultou de 
uma lenta transformação de elementos que eram usados de maneira diferente em 
situações diferentes. A partir de um determinado período passou a ser objeto de 
esforços para que se construísse um entendimento comum ou prevalente dessa 
linguagem, para que ela permitisse que pessoas de diferentes países e lugares 
falassem sobre as mesmas coisas em termos compreensíveis um ao outro.  

O foco nos momentos – lentos, fluidos e dispersos – de formação ou 
transformação de uma linguagem social serviram para entender a relação entre os 
                                                           
127 Parliament of Canada. The arts and Canada's cultural policy. 1993. Revisado em 1999. Disponível em 
http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/933-e.htm. Acessado em 21/01/2016. 
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enunciados que estão sendo propostos concretamente e modos de falar e fazer que 
começam a circular e aparecer com mais frequência. Retomando a discussão de 
Hacking, da mesma forma que certas categorias de pessoas surgem ao mesmo 
tempo que a necessidade de nomeá-las, a política cultural como conhecemos surge, 
em diferentes fóruns, negociando uma existência própria e produzindo seus agentes. 
Da mesma forma que surgem, podem sumir, esmaecer, ser esquecidas ou 
substituídas por alguma linguagem nova. Embora seja impossível segui-las como 
totalidade, os pequenos pedaços que fui tratando na tese mostram como se 
articulam alguns dos enunciados cotidianos e partes dessas flutuações.  

Na conexão entre as linguagens e seus fóruns próprios – o trabalho da 
UNESCO, o engajamento de pessoas ligadas a ela, a articulação de espaços de 
circulação e debate nos países – é possível ver um desses processos acontecendo.  
A política cultural é reinventada, negociada, tentativamente definida; renegociada, 
estimulada, investida de qualidades; tornada algo objetivo a ser estudado, 
promovido, comparado; até que fosse uma realidade indiscutível digna de ser 
criticada, debatida, acusada, repartida, tão obviamente existente que poderia ensejar 
tantas outras discussões, tantos outros objetivos.  

Enquanto muitos estudos em políticas culturais costumam periodizá-la de acordo 
com seus objetivos ou ideologias dominantes em determinados lugares (ex: 
democratização, acesso, descentralização etc), uma simplificação do meu 
argumento seria situar no tempo, dentre os muitos usos que vão e vêm nas 
trajetórias complexas, irregulares e multidirecionais, os momentos e movimentos 
mais visíveis: 
 
Movimentos de uma política cultural incidental (principalmente até 1960) 

1. “Política cultural” não é um termo em uso corrente. Seu uso é acidental e, por 
isso, com os mais diferentes significados. Antes do século XX é provável que 
todo uso tenha sido deste tipo. Em 1919, por exemplo, Charles C. Adams 
publicou o estudo “A preliminary report on a fish cultural policy for the 
Palisades Interstate Park”, sobre criação de peixes. 
  

2. A expressão “Política cultural” começa a ser usada em contextos 
diplomáticos ou de política internacional, como referência à orientação 
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ideológica de regimes políticos. Fala-se “a política cultural de tal país é 
assim”. Países como o Brasil tiveram departamentos culturais ligados ao 
ministério das relações exteriores. 
 

3. “Política cultural” é apropriada como aspecto crucial de alguns regimes 
nacionalistas (socialistas ou fascistas) e incorporada expressamente em seus 
discursos e projetos. Estruturas de governos nacionalistas têm funções 
relacionadas à cultura em seus departamentos de imprensa e propaganda. 
 

4. Ao mesmo tempo, ações públicas relacionadas às artes e, em alguma 
medida, à cultura, aconteciam de diferentes formas em diferentes lugares. As 
exposições universais, embora tivessem como objetivo primeiro a exibição de 
produtos industriais, se tornaram um grande empreendimento de exposição 
cultural internacional, um desfile de modernidade das nações patrocinado por 
seus industriais e estadistas com a construção de grandes estruturas, como a 
torre Eiffel, para realização dos eventos.  A história das instituições 
museológicas também foi circunscrita por lógicas diferentes antes que os 
museus se tornassem “equipamentos” para uma política cultural. Na 
Inglaterra do século XIX eram vistos como um aparato cívico para tirar os 
frequentadores de pubs das ruas (Bennett, 2005).  

Movimentos de tradução e centralização (de meados da década de 1960 a meados 
de 1980) 

5. Propõe-se que “Política cultural” seja discutida como instrumento de qualquer 
governo, inclusive e principalmente democrático; ela é instrumentalizada e 
tecnicizada. É difícil precisar onde e quando iniciaram essas discussões (a 
primeira de todas), mas elas se tornaram mais conhecidas e divulgadas a 
partir dos anos 1960 (1964, na França e 1966, na UNESCO).  
 

6. Uso instrumental da “política cultural” é estimulado e circula em diferentes 
fóruns, provocando novos engajamentos: experiências, opiniões e posições 
que afetam sua valoração relativa como linguagem de ação.  
 

Movimentos de flutuação de uma linguagem estabilizada   
7. As “políticas culturais” são estudadas, pesquisadas, comparadas, descritas, 

narradas, problematizadas. Num grau mais acentuado de estabilidade, a 
“Política cultural” nomeia periódicos especializados, cursos 
profissionalizantes e universitários, grupos de pesquisa e é tema de 
profissões – especialização/profissionalização. Um primeiro ciclo de estudos 
e interesse acadêmico por políticas culturais aconteceu nos anos 1980, 
refletindo sobre as experiências da década anterior, e outra de meados dos 
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anos 1990 em diante, aportada pela criação de cursos, departamentos e 
fóruns de discussão mais contínua sobre o assunto. 
 

8. “Política cultural” começa a ser mobilizada por diferentes governos, tornando-
se uma linguagem mais ou menos oficial e identificada com sua ação sobre a 
cultura. Esse uso é particular a cada lugar ou país, mas começou a circular 
com mais frequência nos anos 1970, a partir de quando teve altos e baixos 
dependendo da linha de governo dos países. Ainda que a política cultural 
venha sendo mobilizada fora dos governos, em muitos casos estes ainda 
vêem a política cultural como seu instrumento ideal de ação. 
 
 

9. “Política cultural” produz novos públicos, sendo mobilizada fora dos governos 
como linguagem de reivindicação, crítica e ação não governamental.  
 
 

10. Política cultural, ainda que consolidada como forma de falar e fazer ações 
públicas relacionadas à cultura, convive e negocia seu valor relativo com 
outras. Ela é criticada, confrontada, complementada ou ignorada por outras 
linguagens de ação.  

 
Mobilização governamental, não-governamental, acadêmica e cotidiana, de e 

com quem lida com diferentes tipos de ações culturais, passam a se relacionar nas 
situações concretas. Os processos de tradução e os movimentos não são 
exatamente cronológicos, embora a pesquisa de usos concretos torne alguns 
movimentos mais presentes em certos lugares e períodos. Em alguns lugares, os 
usos  7, 8 e 9 se combinam de maneira tão intensa e orgânica que as políticas 
culturais parecem algo natural. Na maior parte dos lugares, esses aspectos oscilam 
e negociam centralidades parciais ou momentâneas para a linguagem da política 
cultural. No outro extremo, outras linguagens se superpõem à da política cultural e 
ela deixa de ocupar esses lugares, perde seu uso principal e fica restrita a 
recônditos pontuais. 

Numa reunião entre gestores públicos, numa discussão acalorada sobre 
informações e estatísticas sobre ações culturais governamentais a serem coletadas 
e disponibilizadas para público e gestores, um deles disse “não podemos construir 
indicadores enquanto não tivermos uma política cultural!”, ao que outro respondeu 
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“sim, sem política cultural é impossível produzirmos qualquer informação, afinal, não 
sabemos o que queremos medir”. O coro aumentou, e o tom era de que o problema 
ali era sempre a falta de diretrizes claras, de orientação, de saber o que quer. 
Alguém interviu tentando acalmar os ânimos: “vocês acham que as pessoas que 
criaram esses museus, essas orquestras, esses teatros, sabiam exatamente o que 
queriam? Há equipamentos e programas que simplesmente funcionam, e funcionam 
muito bem. Isso não basta?”  
 Às vezes a política cultural parece um espaço vazio a ser ocupado, como se 
os problemas de ordem cultural pudessem ser resolvidos ou ajudados por ela. Como 
presença ou ausência, ela é deslocada e movimentada em diferentes lugares, como 
prática e como objeto de estudo. Compreender as particularidades dessa linguagem 
e olhar mais atentamente para as tantas outras existentes é um passo importante 
tanto para a pesquisa quanto para a prática das ações públicas culturais. Isso 
significa, primeiramente, integrar campos e disciplinas que tratam das mais variadas 
formas de ação cultural, convidar ao diálogo estudos de pequenos grupos e 
pesquisas de grande escala, e concepções sobre o fazer de quem está fazendo. E, 
ao fazer isso, considerar simetricamente as narrativas dos interessados e envolvidos 
nas ações culturais, seja o montador da exposição, o crítico de arte, o artesão 
indígena, o fiscal da prefeitura, o espectador de um filme, e os próprios filmes, 
produções, artefatos e materiais que mediam e fazem perdurar no tempo as 
inscrições das negociações culturais.  
 Chamei a atenção para os processos locais de tradução, mediação e 
produção de linguagem que pesquisadores e praticantes realizam cotidianamente. 
Ao mesmo tempo que os processos de cunhagem e transformação das linguagens 
costumam ser lentos, não são abstrações sem local, e sim resultados da conexão 
fluida entre os muitos lugares onde está sendo produzida. Isso faz do local concreto 
de uso dessas linguagens importantes espaços de negociação e contestação.  

Muitas histórias ainda podem ser contadas a partir dos filamentos explorados 
na pesquisa. Algumas a partir do próprio material recolhido e analisado, que renderia 
mais umas tantas teses. Outras seguindo as pistas encontradas até aqui, como o 
papel da UNESCO na conformação de uma linguagem de política cultural 
propriamente brasileira. Optei por uma trajetória de leitura e escrita a muitas mãos; 
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evoquei e articulei ao longo das páginas uma série de enunciados alheios, e quis 
mantê-los dessa forma. Minha narrativa não impõe coerência a esses enunciados 
díspares; a ideia foi justamente apresentá-los da forma mais próxima do original e 
ocupar alguns dos espaços entre eles e não sobre ou por cima deles. Dessa forma, 
é um trabalho que não se encerra na minha escrita e deixa espaço para que outras 
conexões e tramas sejam construídas a partir dele.  

Espero que seja uma provocação, como foi minha apresentação no VI 
Seminário Internacional de Políticas Culturais, em 2015. Alguns membros da plateia 
ficaram consternados quando afirmei que a criação do SPHAN não era uma política 
cultural. Como outras linguagens, instrumentos e modos de ação, sua centralidade 
pode levar a uma certa acomodação das pessoas com referências que as 
consideram “naturais”. É normal que se alguém valora positivamente a experiência 
de criação do SPHAN no Brasil e considera a política cultural o modo mais 
apropriado de se fazer e falar sobre cultura publicamente, queira colocar os dois no 
mesmo pacote. Neste trabalho mostrei que a qualificação da política cultural resulta 
de uma série de investimentos em sua forma e seu conteúdo, operados no uso 
histórico da linguagem e seu repertório. Sua valoração positiva é um componente 
histórico de sua trajetória. Ao invés de pensar apenas nos “tipos” ou “modelos” de 
política cultural, que são estilizações que consolidam sua centralidade, provoco 
pesquisadores, burocratas, artistas, políticos e demais envolvidos em ações culturais 
a, antes de recorrer automaticamente à política cultural, parar para pensar se esse é 
o melhor modo para falar sobre, lidar ou estudar aquela situação concreta e 
considerá-lo diante de uma gama mais ampla de linguagens possíveis para as ações 
públicas culturais.  
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TIQUES%20CULTURELLES%3B%2Cc0%3B%3BPolitiques%20Culturelles%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2Cd%C3%A9veloppemen
t%20culturel%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bd%C3%A9veloppement%20culturel%3B%2Cc0%3B%3BD%C3%A9veloppement
%20culturel%3B%2Cc0%3B%3BD%C3%A9veloppement%20Culturel%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2Cdroits%20culturels%3B%2C



 

271  

c0%3B%2Cs0%3B%3Bdroits%20culturels%3B%2Cc0%3B%3BDroits%20culturels%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2Ccoop%C3%A9r
ation%20culturelle%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bcoop%C3%A9ration%20culturelle%3B%2Cc0%3B%3BCoop%C3%A9ratio
n%20Culturelle%3B%2Cc0%3B%3BCoop%C3%A9ration%20culturelle%3B%2Cc0%3B%3BCOOP%C3%89RATION%20CULT
URELLE%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2Caction%20culturelle%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Baction%20culturelle%3B%2Cc0%3B
%3BAction%20culturelle%3B%2Cc0%3B%3BAction%20Culturelle%3B%2Cc0%3B%3BACTION%20CULTURELLE%3B%2Cc0
%3B.t4%3B%2Cindustries%20culturelles%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bindustries%20culturelles%3B%2Cc0%3B%3BIndustr
ies%20culturelles%3B%2Cc0%3B%3BINDUSTRIES%20CULTURELLES%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2Cd%C3%A9mocratisation
%20culturelle%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bd%C3%A9mocratisation%20culturelle%3B%2Cc0%3B%3BD%C3%A9mocratisa
tion%20culturelle%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2Cidentit%C3%A9%20culturelle%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bidentit%C3%A9%
20culturelle%3B%2Cc0%3B%3BIdentit%C3%A9%20culturelle%3B%2Cc0 
 
 
Gráfico 6 
https://books.google.com/ngrams/interactive_chart?content=cultural+identity%2Ccultural+policy%2Ccultural+policies%2Ccultur
al+development%2Ccultural+industries%2C+cultural+rights%2C+cultural+cooperation&case_insensitive=on&year_start=1920&
year_end=2000&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t4%3B%2Ccultural%20identity%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3B
cultural%20identity%3B%2Cc0%3B%3BCultural%20Identity%3B%2Cc0%3B%3BCultural%20identity%3B%2Cc0%3B.t4%3B%
2Ccultural%20policy%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bcultural%20policy%3B%2Cc0%3B%3BCultural%20Policy%3B%2Cc0%3
B%3BCultural%20policy%3B%2Cc0%3B%3BCULTURAL%20POLICY%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2Ccultural%20policies%3B%2
Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bcultural%20policies%3B%2Cc0%3B%3BCultural%20Policies%3B%2Cc0%3B%3BCultural%20policie
s%3B%2Cc0%3B%3BCULTURAL%20POLICIES%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2Ccultural%20development%3B%2Cc0%3B%2Cs0
%3B%3Bcultural%20development%3B%2Cc0%3B%3BCultural%20Development%3B%2Cc0%3B%3BCultural%20developmen
t%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2Ccultural%20industries%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bcultural%20industries%3B%2Cc0%3B%3B
Cultural%20Industries%3B%2Cc0%3B%3BCultural%20industries%3B%2Cc0%3B%3BCULTURAL%20INDUSTRIES%3B%2C
c0%3B.t4%3B%2Ccultural%20rights%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bcultural%20rights%3B%2Cc0%3B%3BCultural%20Rights
%3B%2Cc0%3B%3BCultural%20rights%3B%2Cc0%3B%3BCULTURAL%20RIGHTS%3B%2Cc0%3B.t4%3B%2Ccultural%20c
ooperation%3B%2Cc0%3B%2Cs0%3B%3Bcultural%20cooperation%3B%2Cc0%3B%3BCultural%20Cooperation%3B%2Cc0
%3B%3BCultural%20cooperation%3B%2Cc0%3B%3BCULTURAL%20COOPERATION%3B%2Cc0 

 
 
 
 
 

 
 


