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GT-8  Cultura, Capitalismo e Socialismo 

 

O tema “cultura”, como formulado e desenvolvido pela UNESCO – Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, exerceu crescente influência nas 

três últimas décadas na definição das políticas culturais de diversos Estados Nacionais 

latino-americanos
2
, além de orientar as ações de organizações não governamentais e 

setores da indústria cultural. A Instituição tem exercido destacado papel na ampliação 

do conceito de cultura, e procura manter uma rede hegemônica no plano ideológico e 

cultural internacional. A influência obtida ocorre graças ao imbricado caminho de 

articulação de organizações não governamentais, grupos empresariais e agências 

culturais dos Estados nacionais, e das inúmeras conferências, encontros e reuniões 

promovidos.  

A UNESCO  “naturalizou” conceitos e uma terminologia como também suscitou 

novos temas e enfoques em pesquisas nas áreas de Ciências Sociais. Termos como 

diversidade, pluralismo e direitos culturais, multiculturalismo, políticas culturais, 

identidades locais, gestão cultural, bens e serviços culturais, entre outros, apresentam-

se na atualidade como uma espécie de força material, no sentido de orientar 

entendimentos e  propor “soluções” para conflitos e tensões políticas, étnicas e sociais. 

Temas que não eram relacionados à cultura, na abordagem clássica nas Ciências 

Sociais, passaram a sê-lo, ao exemplo de cultura e economia, cultura e desenvolvimento 

sustentável, cultura e combate às desigualdades sociais, e cultura e direitos culturais.  

 A ideologia nas formulações da UNESCO, como verificamos em seus 

documentos, constitui um universalismo que tem sua produção no campo de 

intelectuais, especialistas e técnicos que orientados pela perspectiva de “humanização 

das relações sociais” trazem as preocupações do  imperialismo. Como resposta para a 

construção da coesão social, da paz e da harmonia entre os povos e grupos sociais, ela 
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apresenta como proposta o direito à diferença e o respeito à diversidade cultural. O 

“pluralismo cultural”  se desenvolveria nas políticas culturais pelos diversos Estados, na 

medida em que reconheçam, promovam e protejam as expressões e manifestações 

própria da diversidade. O desenvolvimento do conceito nesse sentido é verificado na 

análise de documentos da Organização (UNESCO, 1982, 1989, 2001 e 2005). Por sua 

vez, torna-se chave interpretativa para os conflitos, desavenças e intolerâncias.  

Possivelmente o anseio por paz, tolerância e igualdade seja uma  profunda 

aspiração do povo palestino, como também dos moradores que foram expulsos do bairro 

Pinheirinho (São José dos Campos – SP), dos sem-teto e sem-terra por tantos territórios, 

dos trabalhadores empregados, desempregados e imigrantes africanos, latino-

americanos, europeus, gregos  e estadunidenses. No entanto, essas aspirações originam-

se das contradições vividas nas relações sociais e determinadas pela contínua produção 

e reprodução de interesses antagônicos entre Capital e Trabalho. São essas contradições 

que pautam soluções: lutas, mobilizações, revoltas e revoluções motivadas por 

necessidades e reivindicações mais sentidas e  articuladas ou não a projetos 

revolucionários.  

As iniciativas da UNESCO, por meio de suas conferências, encontros regionais e 

comissões de especialistas, condensam complexas relações de força política e 

ideológica internacional. Por meio de seus especialistas apresentam preocupações e 

propostas que, em última instância são mediadas por interesses do imperialismo em seu 

conjunto como também pelas contradições inter imperialistas em fase de suas 

recorrentes crises políticas e econômicas acentuadas a partir da década de 1970. Em 

meio a esse quadro político internacional, ao nosso entender, as agências multilaterais, 

como a UNESCO, recorreram cada vez mais à idéia de paz e harmonia entre os povos, 

nações e grupos minoritários. Podemos citar três coordenadas como exemplos: a) 

disputa político-ideológica entre imperialismo e bloco socialista, nas tensões 

decorrentes da Guerra Fria, e também as guerras de libertação nacional na África; b) 

conflitos inter-imperialistas em  disputas de interesses  por mercado, inclusive para a 

voraz indústria cultural estadunidense, que se acentuou nas últimas décadas; c) 

predominância estadunidense, após o colapso político do Bloco Soviético, sobre os 

crescentes conflitos políticos, étnicos e de nacionalidades por meio de inúmeras 

intervenções militares para garantir a geopolítica imperialista.  
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A UNESCO
3
, desde sua fundação, aspirou ao projeto de “comunhão universal” 

entre os homens (e mulheres) por meio da circulação de valores da paz. Os princípios 

gerais que a orientam encontram-se na Declaração universal dos direitos do homem 

(ONU,1948): os direitos e as liberdades políticas “sem distinção alguma de raça, cor, 

sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra índole, origem nacional ou 

social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição” (art.2). É um 

projeto norteado pela ideologia humanista demarcado pelas conseqüências das duas 

guerras mundiais e pelo impacto do terror do racismo nazifascista. Mas essa visão 

harmônica de uma comunidade intelectual e política continha profundas fissuras, logo 

em sua fundação, basicamente em torno de dois projetos de mundo antagônicos que 

pautaram e pautam as explicações e soluções sobre as misérias humanas: capitalismo ou 

socialismo. 

O ato constitutivo da Unesco, elaborado em novembro de 1945, contou com um 

comitê de redação que incluía representantes da França, Índia, do México, da Polônia, 

do Reino Unido e dos Estados Unidos da América no qual não tinha assento a União 

Soviética. “Essa  ausência  favoreceu a tese liberal em sua versão estadunidense, ainda  

denominada de doutrina da liberdade de informação, quando foi  introduzido e  

interpretado nos textos a cláusula: „Facilitar a livre circulação de idéias por meio de 

palavras e da imagem‟” (MATELLART, 2005, p.54).  

A concepção de “mundo livre ocidental” imbricava-se na progressiva 

internacionalização e crescente interpenetração dos mercados, dos investimentos diretos 

de gigantescas empresas multinacionais em um campo geográfico altamente 

diversificado, das associações transnacionais de capitais e, inclusive, da formação de um 

mercado mundial de capitais dirigidos por organismos, como Banco Mundial, Fundo 

Monetário Internacional e outros. 
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O reordenamento geopolítico internacional, tendo como centralidade a hegemonia 

imperialista estadunidense, é a base a partir da qual se constituiu a UNESCO, dentro do 

Sistema da Organização das Nações Unidas. No transcorrer das décadas, especialmente 

a partir da década de 1970, os imperialismos europeu e japonês passaram a exercer mais 

pressões e diferenciações nas formulações da Instituição. Especialmente em recorrência 

ao que ficou definido como “equidade de fluxos informacionais” e, mais recentemente, 

por dentro das formulações sobre o direito ao acesso à diversidade e expressões 

culturais por meios dos bens e serviços culturais.  

 

A formulação do conceito de cultura na UNESCO 

 

Nas pesquisas sobre a história da Instituição existe relativo consenso sobre as 

mudanças e ampliação ocorridas no conceito de cultura (STENOU, 2007; UNESCO, 

2005; MATTELART, 2006).  

 Ainda no início da década de 1960 o conceito seguiu referências restritas ao 

campo artístico e literário, muito próximo da concepção iluminista. No transcorrer 

daquela década, no entanto, registram-se a ênfase em aspectos que seriam designados 

posteriormente como “diversidade cultural”. O direito de existência de minorias étnicas, 

religiosas e lingüísticas é formulado e proclamado no Pacto internacional dos direitos 

civis e políticos (UNESCO, 1966b), e fundamenta o direito à vida cultural, como a 

pratica da própria religião e uso da própria língua. Também proclama “a liberdade de 

procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, 

independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em 

forma impressa ou artística, ou qualquer outro meio de sua escolha”  (art.19 e 20). 

Também desenvolveu enunciados sobre as salvaguardas sobre o patrimônio cultural, 

natural e material, como a Declaração de princípios da cooperação cultural 

internacional (1966) quando dispõe “a cooperação cultural” como “um direito e um 

dever de todos os povos e de todas as nações, que devem compartilhar o seu saber e os 

seus conhecimentos” (art. 5). 

As transformações no conceito guardam uma história, observou Williams (2009, 

2007) ao analisar as mutações ocorridas na idéia de Cultura. Também podemos dizer 

que o conceito guarda um tensionamento com a materialidade das relações sociais e se 

imbrica nas lutas ideológicas e políticas internacionais. As observações que Williams 
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realizou sobre o alargamento do termo Cultura produzido na sociologia a partir da 

segunda metade do século XX serve em nossa discussão. Para ele ocorreu convergência 

prática entre o sentido antropológico e sociológico de cultura, por um lado, entendido 

como “modo de vida global” distinto, dentro do qual se desenvolveu um “sistema de 

significações” orientando a atividade social e, por outro lado, o sentido mais 

especializado de cultura com ênfase em um sistema de significações geral como 

“atividades artísticas e intelectuais”, ainda que a partir de então incorporando outras 

“práticas significativas”, “desde a linguagem, passando pelas artes e filosofia, até o 

jornalismo, moda e publicidade”, que “constituem esse campo complexo e 

necessariamente extenso” (WILLIAMS, 1992, p.13). A própria indicação dessas novas 

áreas que comporiam as atividades artísticas e intelectuais indicava o impacto das 

relações articuladas com a chamada indústria cultural.  

Com a UNESCO é possível verificar duas décadas depois algo semelhante ao que 

observou Williams nas Ciências Sociais. O momento no qual se cristalizou essa 

passagem do conceito encontra-se no início da década de 1980, período no qual é 

incorporada a idéia de modo de vida, mas também economia e políticas culturais.   

A ampliação do conceito de cultura, como a  UNESCO tem desenvolvido, 

resultou de um percurso inicial na década de 1970 e que, na década seguinte, marcou 

um primeiro momento desse percurso por meio do documento Declaração do México 

sobre políticas culturais (1982). Na outra ponta, na primeira década do século XXI, os 

documentos Declaração pela diversidade cultural (2001) e Convenção para 

preservação e promoção da diversidade e expressão cultural (2005) sintetizaram o 

debate sobre o alargamento conceitual e formulação de políticas culturais.  

A Declaração do México sobre as políticas culturais (1982), resultado da 

Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, recomendava “multiplicar as ocasiões de 

diálogo entre a população e os organismos culturais”, especialmente por meio da 

descentralização geográfica e administrativa. O documento sintetiza as contradições 

daquela conjuntura política ao manifestar a preocupação com “a comunidade das 

nações” que confrontaria “sérias dificuldades econômicas”, sendo que “a desigualdade 

entre as nações é crescente” e ocorreriam “múltiplos conflitos e graves tensões” que 

ameaçariam a paz e a segurança (UNESCO, 1982, art.2). O grande desafio seria 

“harmonizar os conflitos internacionais” a partir da valorização das culturas locais, de 

grupos minoritários e de povos, considerando sua diversidade. Nessas novas condições, 
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pela primeira vez, cultura foi considerada “como o conjunto dos traços distintos, 

espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou grupo 

social  e que engloba, além das artes e das letras, os  modos de vida, as maneiras de se 

viver junto, os sistemas de valores, as tradições e as crenças” (idem, art.3). A identidade 

cultural emerge como “conjunto de valores único e insubstituível” que possibilitaria por 

meio da tradição e formas particulares de expressão de cada povo a preservação de suas 

características. Na diversidade cultural se constituiriam valores universais entre os 

povos que não seriam subjugados por nenhum universal abstrato.  

  O quadro político e econômico internacional, portanto, teve grandes 

transformações na década de 1970, com alterações acentuadas na abordagem dos órgãos 

imperialistas, como a UNESCO. Nessas condições os conceitos de cultura, diversidade 

e direitos culturais sofreram ênfases e modulações temáticas que registraram os 

momentos diferenciados na luta ideológica e política internacional a partir de 

problemáticas e contextos históricos. Citamos a derrota que os EUA sofreram na Guerra 

do Vietnã (1964-1975) constituiu na opinião pública internacional um grande repúdio 

ao belicismo estadunidense. Por outro lado, o processo de descolonização e 

independência política de países africanos incluiu novos Estados Nações. Abriu-se um 

momento particular da crise capitalista internacional que teve como sintoma mais 

imediato a chamada crise do petróleo e a quebra da paridade dólar/ouro. 

Entre a década de 1980 e 1990, outros documentos detalharam as propostas 

formuladas. O documento que introduz a discussão sobre as culturas populares, 

Recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional popular (1989), ressaltou 

que essas devem ser protegidas porque expressam a identidade grupal, reconhecendo 

que elas evoluem e se transformam, recomendando aos países membros que apóiem as 

investigações e o registro dessas manifestações. Em 1998, a Conferência de Estocolmo 

sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento postulou a política cultural como 

chave para o desenvolvimento sustentável tendo como enfoque a diversidade cultural. 

A política cultural passou a desempenhar papel destacado no sentido de reforçar 

as identidades dos povos, por meio de suas tradições, e desta maneira reforçando a 

coesão social. O princípio da política cultural orienta-se pela diversidade cultural e pelo 

desenvolvimento humano. Mas ainda nas formulações a perspectiva de diversidade 

cultural refere-se centralmente aos povos em territórios nacionais.  
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As conferências e encontros no final da década de 1990 e década de 2000 indicam 

as novas preocupações que se associam aos temas anteriores. Eles expressam e 

sintetizam o longo debate ocorrido e canalizado pela UNESCO no sentido de 

normatização, oficialização e dilatação conceitual.  

A Declaração universal sobre diversidade cultural (2001) destaca a diversidade 

como patrimônio comum da humanidade; o pluralismo cultural apresenta-se como 

dimensão de reconhecimento da diversidade, visto que  compreende  respostas políticas 

que possibilitam “a inclusão e a participação de todos os cidadãos [e] garantem a coesão 

social, a vitalidade da sociedade civil e a paz” (art. 2). Seria fonte de desenvolvimento 

porque entendido não somente como crescimento econômico, mas também meio de 

acesso à existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória. O documento 

destaca a questão dos “bens e serviços culturais”,  esses pensados como mercadorias 

distintas de outras, “uma vez que seriam portadoras de identidade, valores e sentido” 

(art.8). As políticas culturais visariam assegurar “a livre circulação das idéias e das 

obras”, criar condições propícias para “a produção e a difusão de bens e serviços 

culturais diversificados, por meio de indústrias culturais que disponham de meios para 

desenvolver-se nos planos local e mundial” (art.9). Especialmente nos “países em 

desenvolvimento” e “países em transição”, seriam estimuladas as “indústrias culturais” 

que fossem viáveis e competitivas, com o objetivo de enfrentarem os “desequilíbrios” 

“no fluxo e no intercâmbio de bens culturais” (art.10).  

A Declaração  restringiu  a discussão sobre  diversidade cultural à esfera de 

circulação de mercadorias. Neste sentido recomendou o estímulo às indústrias culturais. 

Ocorreu então uma retração conceitual se considerarmos a amplitude conceitual com 

que se apresentou na década de 1980, quando ressaltava a cultura também como “modo 

de vida”. Dentro dessa perspectiva ganhou sentido as “parcerias” entre os setores 

públicos, privado e sociedade civil, não mais considerando o papel exclusivo do Estado 

na constituição e desenvolvimento das políticas culturais, como também não o 

descartando inteiramente. Para garantir “a preservação e promoção da diversidade 

cultural”, conviria “fortalecer a função primordial das políticas públicas, em parceria 

com o setor privado e a sociedade civil” (art.11). 

A Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões 

culturais (2005) anunciou a preocupação de “proteger e promover a diversidade das 

expressões culturais” e de “integrar a cultura como elemento estratégico nas políticas 
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nacionais e internacionais de desenvolvimento”, como proteção contra a liberalização 

comercial que levasse a “desequilíbrios entre países ricos e países pobres”. Desta forma 

reafirmava o direito soberano dos Estados em “implantar as políticas e medidas que eles 

julgarem apropriados para a proteção e a promoção da diversidade das expressões 

culturais em seu território”.  

 

Imperialismo, ideologia e hegemonia  

 

A UNESCO não se limitou a estabelecer padrões regulatórios e jurídicos para a 

circulação da produção de bens simbólicos, resguardando as especificidades culturais 

locais, contra a homogeneização cultural (UNESCO, 2005). Diversas pesquisas 

(VIEIRA, 2009; ALVES, 2010; STENOU, 2007) verificam esse caráter humanista da 

Organização, especialmente relatando o importante papel na proteção e promoção do 

pluralismo cultural.  Se essa é uma dimensão presente nas formulações da entidade, a 

dimensão articuladora da Instituição, ao nosso entender, condiz com o ativo papel 

ideológico-cultural que ela exerce em tempos de crise crônica do Capital, com especial 

ênfase no período posterior aos levantes populares que colapsaram o Bloco Soviético no 

Leste Europeu e que são marcados pela intensificação de conflitos regionalizados que 

tiveram como marca a voracidade geopolítica imperialista. Encobre (vela) os distintos e 

antagônicos interesses, ideais, princípios, modos de viver e visões de mundo. É uma 

perspectiva imperialista sobre as relações sociais, seus conflitos, guerras e revoluções.   

A dominância imperialista, em tempos de crises do capital e de insubordinação 

dos trabalhadores e das classes subalternas, exige uma permanente procura da retomada 

da hegemonia no plano internacional. Ao exemplo das iniciativas da UNESCO, a 

hegemonia se expressa também no plano da linguagem por meio de lemas, palavras de 

ordem, temas, controvérsias, explicações sobre o passado e o presente e reinterpretações 

da história. É o que a UNESCO tenta realizar. Como práxis em processo, a hegemonia 

altera-se quando as condições históricas se transformam.  A idéia de hegemonia sugere 

que uma determinada classe domine e subordine significados, valores e crenças a outras 

classes. Nesse sentido, a linguagem tem relevância na produção e reprodução da 

hegemonia na sociedade. Por sua vez, uma hegemonia viva é sempre um processo. É 

um complexo vivido de experiências, relações e atividades com pressões e limites 

específicos e mutáveis. Ela não existe de maneira estática na forma de dominação; exige 
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continuadamente ser renovada, recriada, defendida e alterada. “A proeminência de 

alternativas políticas e culturais, e de inúmeras formas de oposição e de luta, é 

importante não apenas em si mesma, mas como traço indicativo do que um processo 

hegemônico deve operar e controlar na prática” (WILLIAMS, 2009, p.112-3).  
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