
  

General coordinator Manuel Gama [mea0911@gmail.com] supported by FCT [SFRH/BPD/101985/2014] 
www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com 

 

Cultural Cooperation Networks Creative Laboratory 
 

2CN-CLab 2016 – 3rd ACTION 
 

I Congresso Internacional de Comunicação e Pensamento 

Simpósio 08 

Redes de Cooperação Cultural como Espaços de Desenvolvimento 

 
Fernanda Pinheiro (fp.fernandapinheiro@gmail.com) 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Portugal 

 

Mestranda em Gestão Artística e Cultural pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Portugal). 

Licenciada em Música pela Universidade Federal de Pernambuco (Brasil). 

Mais informações em http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4337116H9. 

 

 

Manuel Gama (mea0911@gmail.com) 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Portugal 

 

Post-doctoral FCT Research Grant Holder at the Communication and Society Research Centre of Social Sciences 

Institute of the University of Minho, at the Faculty of Communication Sciences of the University of Santiago de 

Compostela and at the School of Communications and Arts University of São Paulo. 

PhD in Cultural Studies, MA in Arts Education, Degree in Arts Management. 

Researcher at the Communication and Society Research Centre of Social Sciences Institute of the University of Minho 

since 2011, Lecturer at the Polytechnic Institute of Viana do Castelo since 2009, CEO of Dois Pontos Cultural 

Association since 2001, Theater Director, Arts Manager and Actor since 1994.  

Keywords: Arts Education, Arts Management, Cultural Mediation, Cultural Policies, Cultural Networks. 

More information: http://orcid.org/0000-0002-5950-1956. 

 

 

 

 

 

http://comunicacionypensamiento.org/programa_a.ht
mailto:fp.fernandapinheiro@gmail.com
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4337116H9
http://orcid.org/0000-0002-5950-1956


 

2CN-CLab 
 

3rd ACTION 2016 
March, 11th – 11:30 – Symposium 

 

Faculty of Communication, University of Seville, Spain 
 

General coordinator Manuel Gama [mea0911@gmail.com] supported by FCT [SFRH/BPD/101985/2014] 
www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com 

Cooperação Cultural: Da Declaração da Unesco ao Europa Criativa 

Esta investigação faz parte da pesquisa que desenvolvo no âmbito do Mestrado em Gestão Artística e Cultural, e tem 

como foco a presença portuguesa na linha de financiamento para projetos de Cooperação Europeia, do Subprograma 

Cultura do Programa Europa Criativa (PEC). 

O conceito de cooperação é definido como a ação que objetiva o auxílio mútuo das partes envolvidas. De acordo com 

Birou (1978), cooperar é agir em conjunto visando atingir um mesmo fim, neste sentido, pode ser analisado a partir 

de diferentes prismas. Por uma perspectiva sociológica, tendo como meta o auxílio mútuo e a concretização de um 

trabalho em comum a cooperação efetiva-se quando existem interações sociais entre pessoas ou grupos. Por um viés 

econômico, através de associações e do cooperativismo, a cooperação torna-se uma maneira de organizar e agir para 

que, mais uma vez, seus agentes possam alcançar benefícios comuns. Um terceiro ponto de vista, apresentado por 

Birou, é a cooperação no âmbito internacional onde surge como um apoio econômico recíproco e um auxílio técnico, 

porém, sem “qualquer intenção dominadora do país que assiste”, e novamente com o objetivo de crescimento e 

desenvolvimento comuns. 

A partir deste conceito e dos diferentes prismas pelos quais a cooperação pode ser observada, refletir sobre esta no 

âmbito cultural torna-se um exercício interessante, uma vez que pode enquadrar e desenvolver-se em todos os pontos 

anteriormente citados. Para tanto, na tentativa de realizar uma revisão da trajetória da cooperação cultural na UE e 

proporcionar uma reflexão conceitual sobre a cooperação cultural no PEC, iniciar-se-á por uma breve apresentação e 

análise de um importante episódio, considerado por González e Montserrat (2007) como o marco oficial do 

nascimento da cooperação cultural, a Declaração dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional, aprovada na 

14ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 

1966. 

Antes de debruçar-se sobre a declaração em si, é fundamental considerar o contexto sociopolítico que compunha 

parte do instável cenário pós-guerra. Autissier (2005), afirma que a ideia de cooperação surgiu da vontade, e também 

da necessidade, de eliminar a guerra do continente europeu, sobretudo em um momento onde “encontramos nas 

diferenças culturais uma explicação fácil para os conflitos”. Após as duas grandes guerras mundiais e diante do 

cenário por elas causado, percebeu-se a importância da construção de elos e do crescimento de parcerias visando, 

além de uma recuperação econômica e social, a manutenção da paz através do desenvolvimento mútuo das nações. 

Dessa maneira, em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), e em 1946, a UNESCO, contudo, 

passaram-se vinte anos até a proclamação da Declaração dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional. Esta 

por sua vez, objetivando que governos, autoridades, organizações, associações e instituições que desenvolvem 
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atividades culturais pudessem alcançar a paz e o bem-estar expressos na Carta das Nações Unidas (UNESCO, 1966). 

Corroborando com a definição de Birou para o termo cooperação, a declaração indica que a cooperação cultural 

internacional, seja bilateral, multilateral, regional ou universal, deve desenvolver-se para o benefício mútuo das nações 

envolvidas e para o estabelecimento de ligações estáveis entre os povos. Além destes, no primeiro artigo, destacam-se 

os ideais de respeito, valoração e proteção das diferentes culturas, assim como o direito e o dever, que cabe a cada 

povo em desenvolvê-la. 

Dessa maneira, Gonzaléz e Montserrat (2007) afirmam que a partir desta declaração, a prática em prol da 

cooperação cultural internacional foi adotada por inúmeros países, o que inclui boa parte da UE. Apesar deste 

acontecimento, Dantas (2007) afirma que a UE só ingressa de fato na “plataforma da cooperação cultural” a partir do 

apoio concedido as Capitais Europeias da Cultura, em 1985 (que será apresentado mais adiante). 

Para melhor compreender a cooperação cultural na UE é preciso olhar um pouco para trás e rever o percurso longo 

da formação e consolidação da própria. Segundo Dantas (2007), os “aspectos culturais” estavam presentes desde as 

primeiras etapas do projeto europeu, apesar da ausência de regulamentos próprios. Naquele momento, a cooperação 

cultural era considerada “apenas ‘bem-vinda’” nos Tratados de Bruxelas, 1948, e acordos de Paris, 1954. 

O tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, documento que oficializa o que mais tarde instituiu-se como 

a UE, assinado em 1951, não faz qualquer menção à preservação ou promoção da cultura. Segundo Klaic (2007), 

apenas em meados de 1970 iniciaram os primeiros debates acerca da cooperação cultural multilateral entre os 

estados membros, através de uma reunião informal com os ministros da cultura que, em 1988, culminou em uma 

declaração de princípios e aspirações. 

Antes deste último fato, em 1985, a Comunidade Econômica Europeia (CEE) instituída pelo tratado de Roma, 

assinado em março de 1957, iniciou um programa intergovernamental intitulado Cidade Europeia da Cultura com o 

objetivo de conjecturar o espírito de uma cultura europeia. Em 1999, o Parlamento Europeu e o Conselho da União 

Europeia, em Jornal Oficial, criaram a ação comunitária Capital Europeia da Cultura cujo objetivo é, de certa forma, 

continuar o antecessor European City of Culture. Em 2015, a iniciativa completou 30 anos e já foi decidido em 

Conselho uma nova ação que garantirá a continuidade do programa entre os anos de 2020 e 2033 

Com a expansão da Comunidade Europeia, em áreas de atuação e número de estados membros, a discussão sobre o 

papel da cultura no desenvolvimento de uma identidade europeia fortemente marcada pela diversidade cultural, 

conquistou cada vez mais espaço nos tratados, acordos e encontros. Apesar de todas estas iniciativas, apenas em 

1992 com o Tratado de Maastricht – que instituiu a Comunidade Europeia (TCE) –, a cultura passa a ser considerada 

de responsabilidade da UE. 
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Neste tratado, a então Comunidade Europeia tem como responsabilidade contribuir “para o desenvolvimento das 

culturas dos Estados-membros, respeitando a sua diversidade nacional e regional, e pondo simultaneamente em 

evidência o patrimônio cultural comum” (Tratado de Maastricht, 1992, p. 50). Além disso, a Comunidade deve 

também incentivar a cooperação internacional entre os países membros e terceiros, apoiando no primeiro caso, 

quando necessário, a difusão, a conservação e a salvaguarda da cultura, do patrimônio cultural e da história dos 

povos europeus, intercâmbios culturais de caráter não comercial, e a própria criação no âmbito artístico e literário.  

Com estas novas e oficialmente declaradas responsabilidades para com a cultura, somadas a iniciativas como a 

declaração Novas Perspectivas para a Acção da Comunidade no Domínio da Cultura, começam a surgir novos 

programas culturais como Caleidoscópio 2000 e Ariene, em 1996, voltados respectivamente ao âmbito de projetos 

artísticos e culturais e à literatura. Outros importantes programas surgiram nos anos que seguiram, entre eles, Rafael, 

destinado ao campo do patrimônio cultural, e o programa-quadro Media II, ambos em 1997. E por fim, em 1999 é 

instituído o programa Connect, visando desenvolver ações que reunissem a educação e a cultura. (Dantas, 2007, pp. 

86-87). 

Seguindo a linha cronológica destes acontecimentos, a Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais – ocorrida em 2005 na 33ª Conferência Geral da UNESCO em Paris – surge como um 

importante marco para a cultura a nível Global. Entre os princípios diretores que norteiam a Convenção, identificam-se 

o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, a soberania dos Estados, a igual dignidade e o respeito 

por todas as culturas, a solidariedade e cooperação internacionais, a complementaridade dos aspetos económicos e 

culturais do desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, o acesso equitativo, e por fim, a abertura a outras 

culturas e o equilíbrio desta. 

Acerca do tema cooperação, identificou-se que, objetivando a criação de um ambiente favorável a promoção da 

diversidade das expressões culturais, os Estados envolvidos devem facilitar o diálogo sobre política cultural entre si, 

reforçar as capacidades estratégicas no setor público ao que diz respeito aos intercâmbios e as parcerias com 

sociedade civil, entidades não-governamentais e setor privado. Além destes, devem também promover a utilização de 

novas tecnologias, incentivar o compartilhamento de informações e a celebração de acordos de coprodução e co-

distribuição. Tudo isso visando o fortalecimento da cooperação bilateral, a nível regional e internacional. 

Diante do modesto, porém sólido, crescimento das ações em prol da cultura e da cooperação cultural dentro da UE, 

em Novembro de 2007 é publicado em Jornal Oficial da União Europeia a resolução sobre uma Agenda Europeia para 

a Cultura. Neste documento, o Conselho expressa que tal iniciativa representa um passo importante na continuação 

do desenvolvimento da cooperação no âmbito cultural. Dessa maneira, foram adotados três objetivos estratégicos, os 
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quais, no âmbito da cooperação, destaca-se a “Promoção da cultura como elemento vital nas relações internacionais 

da União”. Neste contexto, as ações previstas para este objetivo incluem, entre outros, o incentivo à continuidade “da 

cooperação entre instituições culturais dos Estados-Membros da UE”, e a promoção da já mencionada Convenção da 

UNESCO sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, contribuindo para a implementação 

internacional da mesma. 

Dessa maneira e respaldado por três décadas de intensas mudanças e conquistas no setor cultural e criativo, em 

Dezembro de 2013 é criado o PEC. Implementado em Janeiro de 2014 e em vigor até Dezembro de 2020, tem como 

objetivo apoiar os setores culturais e criativos, anteriormente subsidiados pelos programas Media, Media Mundos e 

Cultura. 

Sob influência de princípios como os da Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais, da Agenda Europeia para a Cultura, da Estratégia Europa 2020, o PEC traz como objetivos 

gerais a salvaguarda, o desenvolvimento e a promoção da diversidade cultural e linguística europeia, bem como a 

promoção do património cultural. Almejando proporcionar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, objetiva 

também incentivar a competitividade do setor audiovisual e dos setores culturais e criativos europeus de modo geral. 

O Programa, atualmente em seu terceiro ano de execução, apresenta diversos resultados em termos de iniciativas e 

projetos apoiados. Sendo a cooperação transnacional uma das prioridades deste programa – decisão que implicou 

em alterações substanciais, quando comparado aos antecessores MEDIA e Cultura – têm sido identificadas inúmeras 

parcerias estabelecidas entre diferentes países, redes e plataformas transnacionais, além de diversas outras ações de 

promoção e apoio a cooperação transnacional na Europa.  


