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Existe um debate profundo sobre a forma de tratar os direitos coletivos e os direitos individuais. Da mesma forma, em alguns casos,
as condutas são individuais e os direitos, muitas vezes, são difíceis
de precisar.
O processo de redação dessa carta em Barcelona foi um exercício
que, mais do que sua concepção, permitiu, em minha opinião, estabelecer uma metodologia de trabalho aplicável aos direitos culturais.
Por isso, o processo participativo manifestou de forma muito explícita a necessidade de manter um sistema de acompanhamento que
permitisse ir avançando em formulações mais precisas, conforme
as expressões que surgissem no processo. Também incorporaram
a possibilidade de estabelecer uma unidade de acompanhamento
técnico e o projeto de criar uma figura de mediação, como existe
em outros setores da vida social e econômica, que pudesse exercer
um papel parecido com o do “defensor do povo espanhol” ou do
ombudsman especializado nesses assuntos.
Apresentei essa experiência baseado em uma releitura desses
documentos que ficaram arquivados por questões do destino.
Considero que esforços como esse, ou outros parecidos, são interessantes para ir incorporando os direitos culturais à prática da
gestão das políticas culturais. A grande dificuldade de dar o salto
dos conceitos abstratos e grandiloquentes para a prática pode ser
mais observada no campo das políticas culturais locais. Agora que
as diferentes crises tendem a impor soluções globais, sem representatividade nem legitimidade, talvez devamos insistir em uma
resposta baseada no trabalho nas proximidades.

Remanescentes de quilombo: Dona Maria Santinha mostra santo Honofre, Fazenda São José da Serra, em Valença, RJ, 2000. Foto: Antônio Gaudério/Folhapress
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Em 26 de março de 2009, o Conselho dos Direitos Humanos das
Nações Unidas, composto de representantes de 47 Estados, adotou
a resolução que estabelece o mandato de um especialista independente sobre direitos culturais. Isso finalmente daria aos direitos
culturais o reconhecimento como direitos humanos “reais”. Durante
longo tempo, os direitos culturais foram considerados como a “Cinderela da família dos direitos humanos”1, por serem frequentemente
negligenciados e ignorados. Agora, Cinderela encontrou seu príncipe (ou príncipes) no especialista independente, que deve trabalhar mais sobre esses direitos a fim de ajudar os Estados a melhor
promovê-los e protegê-los.

1
NIEC, H. (Ed.). Cultural
rights and wrongs – A collection of essays in commemoration of the 50th
anniversary of the Universal Declaration of Human
Rights. Paris: Unesco Publishing, 1998. p. 176.

.73

Que direitos são realmente direitos culturais e por que eles necessitam de um especialista independente para aprimorar sua implementação? Como esse mandato se relaciona com outros trabalhos
aplicáveis que ocorrem nas Nações Unidas sobre direitos culturais?
Abaixo primeiramente vem a descrição do mandato do especialista independente. Em seguida, a categoria dos direitos culturais
é introduzida com base na perspectiva da lei internacional dos
direitos humanos, incluindo os direitos que pertencem a essa categoria, como também diversas questões que causam o subdesenvolvimento conceitual e a problemática implementação dos
direitos culturais. Depois disso, são descritos vários progressos na
área dos direitos culturais conquistados dentro das Nações Unidas.
Tendo isso por base, são dadas diversas recomendações quanto
à possível interpretação do mandato do perito. Essa contribuição
adota uma abordagem jurídica, concentrando-se nos instrumentos do direito internacional e em sua implementação, já que esse é
o principal território do especialista independente.
O mandato do perito no campo dos direitos culturais

Todos os mandatos podem ser encontrados no
site do Alto Comissariado
para os Direitos Humanos:
www.ohchr.org.

2

3
Independent expert in
the field of cultural rights.
Documento da ONU. A/
HRC/10/L.23, 26 mar. 2009,
parágrafos 9.a-9.d.

4
I Várias respostas dos Estados sobre as minutas das
propostas podem ser encontradas no Documento
da ONU A/HRC/10/60, Promotion of the enjoyment of
the cultural rights of everyone and respect for cultural
diversity. Relatório do Alto
Comissariado para os Direitos Humanos, 27 jan. 2009.
A sessão na qual o mandato
foi adotado está resumida
em: Documento da ONU
A/HRC/10/29, Report of the
human rights council of its
tenth session, 20 abr. 2009,
parágrafos 191-196. Ver também press release Council
establishes new expert in
field of cultural rights, ONU,
26 mar. 2009.
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O Conselho dos Direitos Humanos (doravante Conselho) assumiu
os “procedimentos especiais” de sua antecessora, a Comissão dos
Direitos Humanos. O termo “procedimentos especiais” abarca vários mecanismos que, de forma independente, analisam a situação
dos direitos humanos em um país específico ou um determinado
tema dos direitos humanos. As atividades concretas compreendem:
responder a reclamações individuais; fazer os chamados “apelos urgentes” aos Estados para que ponham fim às violações dos direitos
humanos; visitar os Estados e realizar estudos sobre os países ou as
situações; e dar conselhos e assistência técnica em nível local. Os
mandatos são cumpridos por indivíduos – denominados “relator especial”, “representante especial do secretário-geral” ou “especialista
independente” – ou grupos de trabalho. Os titulares dos mandatos
apresentam relatórios ao Conselho e fazem recomendações para
melhorar a situação. Atualmente há 30 mandatos temáticos e oito
mandatos por país. São apoiados pelo Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Direitos Humanos, em Genebra2.
O mandato do especialista independente no campo dos direitos culturais (doravante especialista) foi estabelecido por um período de três
anos. A doutora Farida Shaheed, do Paquistão, foi nomeada pelo Conselho como primeira titular do mandato. Suas atribuições são as seguintes:
– identificar as melhores práticas no campo da promoção e da proteção dos direitos culturais em nível local, nacional e internacional;
– identificar possíveis obstáculos à promoção e à proteção dos direitos culturais e fazer propostas e recomendações ao Conselho de
possíveis ações a esse respeito;
– cooperar com os Estados na promoção de medidas em nível local,
nacional e internacional, a fim de promover e proteger os direitos
culturais e apresentar propostas concretas para melhorar a cooperação no âmbito sub-regional, regional e internacional;
– estudar a relação entre os direitos culturais e a diversidade cultural

em estreita cooperação com os Estados e outros atores pertinentes,
em especial com a Unesco, a fim de melhorar cada vez mais a promoção dos direitos culturais3.
Embora a resolução sobre a especialista tenha sido adotada sem votação formal, ela foi debatida de maneira firme no Conselho4. A resolução foi proposta por Cuba e apoiada por China, Irã, Coreia do Norte,
Síria e Belarus, que não são países com um bom histórico no que diz
respeito a direitos humanos. A maioria dos países europeus teve uma
atitude crítica em relação ao mandato, considerando-o desnecessário
e potencialmente sobreposto a outros mandatos. Se esse posicionamento é acertado, ou não, depende da interpretação do mandato,
que está intimamente ligado à compreensão dos “direitos culturais”.
Que direitos são culturais?
Antes que a especialista possa identificar as melhores práticas e os
possíveis obstáculos no campo dos direitos culturais, é necessário
primeiramente determinar quais são esses direitos, que constituem
uma das chamadas categorias dos direitos humanos. As categorias
originam-se dos títulos de dois tratados internacionais dos direitos
humanos adotados em 1966: o Pacto Internacional de Direitos Civis
e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (Pidesc). A divisão entre as diferentes categorias
dos direitos humanos – civil, política, econômica, social e cultural
– não implica que uma categoria dos direitos humanos seja mais
importante que outra. Nos preâmbulos de ambos os pactos, consta
uma declaração de que todos os direitos humanos são inter-relacionados, interdependentes e igualmente importantes – e isso também
é reafirmado na resolução da especialista. No entanto, na prática, os
direitos culturais têm recebido menos atenção e, consequentemente, são menos desenvolvidos em termos de conceituação legal do
que os direitos civis, políticos, econômicos e sociais. Apesar de haver
hoje em dia mais atenção dada aos direitos culturais por parte de
acadêmicos e organizações da sociedade civil5, os Estados muitas
vezes continuam relutantes ou ignorantes sobre como implementar
esses direitos. Portanto, há razão suficiente para ter uma especialista
que possa dar incentivo aos direitos culturais.
A dificuldade em determinar a abrangência dos direitos culturais é
causada principalmente pela complexidade do conceito de “cultura”. Ela pode ser definida de maneira limitada como equivalente a
produtos culturais, tais como artes e literatura, ou de maneira ampla como um processo ou um “modo de vida”, que inclui língua,
religião e costumes. Uma definição muito usada de cultura é “[...] o
conjunto de características distintas espirituais, materiais, intelectuais e emocionais da sociedade ou de um grupo social, [...] [que]
compreende, além da arte e da literatura, estilos de vida, modos
de convivência, sistemas de valores, tradições e crenças”6. Essa ampla noção de cultura tem uma dimensão objetiva e subjetiva. A
dimensão objetiva está refletida nas características visíveis, como
língua, religião e costumes, ao passo que a dimensão subjetiva está
refletida nas atitudes compartilhadas, nos modos de pensar, sentir

5
Ver, por exemplo, a Déclaration des droits culturels,
redigida pelo Grupo de Friburgo de peritos e lançada
em Genebra em 8 maio 2007.
Disponível em: http://www.
unifr.ch/iiedh/fr/publications/
declaration-de-fribourg. Publicações acadêmicas pertinentes: DONDERS, Y. M. Towards
a right to cultural identity?
Antuérpia: Intersentia, 2002;
DONDERS, Y. M. The legal framework of the right to take
part in cultural life. In: DONDERS, Y. M.; VOLODIN, V. (Ed.).
Human rights in education,
science and culture: legal developments and challenges.
Paris: Unesco: Ashgate Publishing, dez. 2007. p. 231-272;
FRANCIONI, F.; SCHEININ, M.
(Ed.). Cultural human rights.
Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008; HANSEN, S.A. The
right to take part in cultural
life: towards defining minimum core obligations related
to article 15.1.a of the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights. In:
CHAPMAN, A.; RUSSELL, S.
(Ed.). Core obligations: building a framework for economic, social and cultural rights.
Antuérpia: Intersentia, 2002. p.
279-304; MARKS, S. Defining
cultural rights. In: BERGSMO,
M. (Ed.). Human rights and
criminal justice for the downtrodden – Essays in honour of
Asbjorn Eide. Leiden: Martinus
Nijhoff Publishers, 2003. p.
293-324; MEYER-BISCH, P. (Ed.).
Les droits culturels, une catégorie sous-développée de
droits de l’homme. Actes du
VIIIe Colloque interdisciplinaire sur les droits de l’homme.
Fribourg: Éditions Universitaires, 1993.

6
Unesco Universal Declaration on Cultural Diversity. Preâmbulo. Paris, 2 nov. 2001.
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e agir. Até que ponto todos esses aspectos podem ser traduzidos
em reivindicações legais? Os aspectos objetivos encontram proteção, por exemplo, na liberdade de pensamento e de religião e na
liberdade de expressão, mas os aspectos subjetivos não são fáceis
de traduzir em direitos substantivos (substantive rights). Outro fator
complicador é a dimensão individual e coletiva da cultura. As culturas são desenvolvidas e moldadas pelas comunidades, das quais
os indivíduos participam e com as quais se identificam construindo
sua identidade cultural pessoal. A questão é como essa dimensão
coletiva pode ser convertida em termos jurídicos, já que a maioria
das disposições das leis internacionais dos direitos humanos apresenta um caráter individual.
7

Os instrumentos regionais dos direitos humanos
incluem a Carta Africana
dos Direitos Humanos e
dos Povos (1981), a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (1969)
e o Protocolo de São Salvador (1988), a Convenção Europeia de Direitos
Humanos (1951) e a Carta
Social Europeia (1996). Os
direitos culturais também
são destacadamente incluídos em instrumentos
legais sobre as minorias
e os povos indígenas. Ver,
por exemplo, a Declaração
da ONU sobre os Direitos
das Pessoas Pertencentes
a Minorias Nacionais ou
Étnicas, Religiosas e Linguísticas (1992) e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas
(2007).

Os direitos culturais são mencionados no título do Pidesc. Entretanto, o texto desse tratado não oferece clareza no que se refere a quais
disposições no tratado pertencem à categoria dos direitos culturais.
Na verdade, nenhum instrumento legal internacional proporciona
uma definição de “direitos culturais” e, consequentemente, diferentes listas poderiam ser compiladas contendo disposições legais internacionais que poderiam ser rotuladas de “direitos culturais”. Podese pensar em um grupo de direitos culturais restritos que contém
esses direitos que se referem explicitamente à “cultura”, como o direito de participar da vida cultural, conforme declarado no Artigo 27
da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e no Artigo
15.1.a do Pidesc, ou o direito de membros das minorias de fruição
da cultura, conforme declarado no Artigo 27 do PIDCP. Pode-se também tomar uma abordagem mais ampla, pela qual os direitos culturais incluem os acima mencionados, mas também outros direitos
humanos que têm ligação com a cultura. Poder-se-ia defender que
quase todo direito humano está ligado à cultura, mas os especificamente expressos aqui são os direitos a autodeterminação, liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de associação e
educação. Eles estão inseridos em muitos instrumentos universais e
regionais de direitos humanos7.

Uma importante exceção
é o direito à autodeterminação no Artigo 1 do Pidesc e no Artigo 1 do PIDCP, que é definido como
um direito dos povos. A
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos
(1981) inclui o direito coletivo dos povos ao desenvolvimento cultural (Artigo
22). A Declaração da ONU
sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007) inclui
direitos coletivos à autodeterminação e à autonomia
cultural (Artigos 3 e 4).

No que diz respeito aos temas dos direitos culturais, a maioria desses direitos em instrumentos internacionais de direitos humanos é
definida como direitos individuais8. Entretanto, o exercício dos direitos culturais está profundamente relacionado a outros indivíduos
e comunidades. O Artigo 27 do PIDCP, que garante o direito dos
membros das minorias de fruir sua cultura, inclui de maneira explícita que as pessoas podem fazê-lo “[...] em comunidade com outros
membros de seu grupo [...]”. Outros direitos culturais, como o direito
individual de participar da vida cultural (Artigo 15.1 do Pidesc), não
incluem uma referência assim específica, mas fica claro que esse direito é geralmente exercido juntamente com outros membros de
uma comunidade cultural. Em outras palavras, os direitos culturais
contam com uma importante dimensão coletiva. Não fica claro, porém, como essa dimensão coletiva deve ser concretizada em termos
jurídicos. As comunidades culturais deveriam poder reivindicar ou
invocar direitos culturais como uma coletividade? Se assim for, como
deveriam ser garantidas a representação e a participação de indivíduos dentro dessas comunidades? Quem determina o que é a cultura

8

Exposição Memória do Futuro. Detalhe da obra Reflexão, de Raquel Kogan. Itaú Cultural, São Paulo, SP, 2007. Foto: Cia de Foto
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EHRM [Tribunal Europeu
de Direitos Humanos], 10
jul. 1998, Sidiropoulos e
outros v. Grécia (Requerimento Nº 26695/95);
EHRM, 2 out. 2001, Stankov
e a Organização Unida
Macedônica Ilinden v. Bulgária (Requerimentos Nºs
29221/95 e 29225/95); e
EHRM, 20 dez. 2001, Gorzelik e outros v. Polônia (Requerimento Nº 44158/98).

9

EHRM, 25 set. 1996, Buckley
v. Reino Unido (Requerimento Nº 20348/92) e EHRM, 18
jan. 2001, Chapman v. Reino
Unido (Requerimento Nº
27238/95).

10

Documento da OEA
OEA/Ser/.l/V/II.66, doc. 10,
rev. 1, Yanomami indians
in Brazil (Caso Nº 7615, Res.
da Comissão Interamericana Nº 12/85, 5 mar. 1985).
11

CIDH, Comunidade Indígena Mayagna (Sumo) de
Awas Tingi v. a República
da Nicarágua, Comissão Interamericana dos Direitos
Humanos (Ser. C) Caso Nº
79 (julgamento de 31 ago.
2001).
12

Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Comentário Geral Nº 4,
The right to adequate housing (Artigo 11.1), 13 dez.
1991, parágrafo 8.g.

13

Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Comentário Geral Nº
14, The right to the highest
attainable standard of health (Artigo 12), 11 ago.
2000, parágrafo 12.c.

14

Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Comentário Geral Nº
12, The right to adequate
food. (Artigo 11), 12 maio
1999, parágrafos 7, 8 e 11.

15
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de uma comunidade que necessita ser promovida e protegida? Que
instituições, legais e outras, de âmbito nacional, deveriam tratar dessas
questões? Há aspectos que a especialista tem de tratar, sem dúvida.

e as respectivas obrigações dos Estados. Esses não podem ser determinados para uma categoria inteira de direitos humanos; em vez
disso, têm de ser estudados cláusula por cláusula.

Outra forma de abordagem dos direitos culturais é por meio de um
trabalho mais minucioso sobre a dimensão cultural dos direitos humanos. Embora alguns direitos humanos possam, à primeira vista,
parecer não ter uma relação direta com a cultura, a maioria deles
tem importantes implicações culturais. Vários órgãos internacionais
de supervisão reconhecem a dimensão cultural das disposições
dos direitos humanos. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
determinou, por exemplo, que o direito à liberdade de associação,
conforme incorporado no Artigo 11 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, também protege as organizações culturais9. O Tribunal Europeu também reconhece a dimensão cultural do direito
ao respeito pela vida privada (Artigo 8 da Convenção Europeia), ao
declarar que viver em caravana faz parte do modo tradicional de
vida dos ciganos, que está, em princípio, protegido por essa disposição10. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já fez várias
recomendações sobre os povos indígenas e a proteção de sua cultura em relação ao direito à saúde11. O Tribunal Interamericano de Direitos Humanos determinou que o direito à propriedade apresenta
uma dimensão coletiva que tem de ser respeitada pelos Estados em
conformidade com os costumes indígenas12.

Direitos culturais e práticas culturais

O Comitê das Nações Unidas de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais fez um trabalho mais minucioso a respeito dos aspectos culturais dos direitos a habitação, saúde e alimentação. Determinou que
o direito à habitação adequada implica, entre outros, que a construção das casas, os materiais de construção e as políticas de apoio
“[...] devem permitir, de maneira apropriada, a expressão da identidade cultural e a diversidade de habitação”13 Com relação ao direito
à saúde, o Comitê determinou que “[...] todos os centros de saúde,
bens e serviços têm de ser [...] culturalmente apropriados, isto é, demonstrar respeito à cultura dos indivíduos, das minorias, dos povos e
das comunidades [...]”14. Quanto ao direito à alimentação adequada,
o Comitê declarou que as garantias fornecidas deveriam ser culturalmente apropriadas e aceitáveis15. A dimensão cultural dos direitos
humanos, em particular como os Estados devem lidar com ela na
prática, no entanto, não está bem detalhada.
Em resumo, os direitos culturais compreendem uma ampla gama de
disposições sobre direitos humanos provenientes dos instrumentos
legais dos direitos humanos que desempenham um papel na preservação e no desenvolvimento das culturas. Certamente, é necessário que a especialista elucide esses direitos mais profundamente e
promova sua implementação. Entretanto, a questão é até que ponto
a especialista pode intervir em todos esses direitos, como também
na dimensão cultural dos direitos humanos. Isso não parece apenas
impossível, mas também indesejável, como será mais fundamentado a seguir. Ou seja, o mandato deveria ir mais além de nomear e
classificar direitos culturais específicos. Muito mais importante é o
detalhamento da abrangência e do teor normativo desses direitos

Outra questão em relação aos direitos culturais pertinentes à especialista é a existência de práticas culturais que, na verdade, infringem os
direitos humanos. Às vezes se teme que os direitos culturais possam
ser usados para justificar práticas que, por exemplo, apoiam a posição
de subordinação das mulheres, refletida em práticas como casamentos forçados, mortes por honra, mutilação genital e purificação da viúva, como também a discriminação em relação à apropriação de terras,
herança e divórcio. As questões legais que aqui entram em cena são
direitos humanos conflitantes e limitações dos direitos humanos.
A situação em que dois direitos humanos podem estar potencialmente em conflito não é específica dos direitos culturais. Muitos
direitos humanos podem estar inerentemente em conflito em determinadas situações. Um famoso exemplo é o caso do desenho
animado dinamarquês que, em 2006, demonstrou a tensão entre a
liberdade de religião e a liberdade de expressão. Essas situações não
podem ser resolvidas na prática com a rejeição de um desses direitos. Tampouco se pode privilegiar a priori um direito em favor de outro. Isso requer uma avaliação independente, por exemplo, por parte
de órgãos independentes de supervisão, como tribunais, para determinar que direito prevalece sobre outro em uma situação específica.
Ao mesmo tempo, o exercício dos direitos culturais, como quaisquer
outros direitos humanos, pode ser limitado pelos Estados16. O marco
legal geral dessas limitações encontra-se descrito no Artigo 29.2 da
Declaração Universal dos Direitos Humanos: “[...] no exercício de seus
direitos e liberdades, todos devem se sujeitar apenas a essas limitações, de acordo com o estipulado pela lei, com a finalidade exclusiva
de assegurar os devidos reconhecimento e respeito pelos direitos
e pelas liberdades de terceiros e de cumprir os requisitos justos de
moralidade, ordem pública e bem-estar geral em uma sociedade
democrática [...]”. Disposições semelhantes podem ser encontradas
na maioria dos instrumentos de direitos humanos. Às vezes, condições específicas de limitação são acrescentadas a uma disposição
em particular. Por exemplo, o direito à liberdade de religião (Artigo
18 do PIDCP) prevê que: “a liberdade de uma pessoa de manifestar
sua religião ou suas crenças pode sujeitar-se apenas a essas limitações tanto quanto estipulado pela lei e considerado necessário para
proteger a segurança pública, a ordem, a saúde, os padrões morais
ou os direitos fundamentais e as liberdades de outros”. O direito à
liberdade de expressão (Artigo 19 do PIDCP) prevê que esse direito
carrega consigo deveres e responsabilidades especiais e pode “[...]
portanto, estar sujeito a determinadas restrições; porém, essas somente deverão existir conforme determinadas por lei e consideradas
necessárias: a) para respeito aos direitos ou às reputações de terceiros; b) para proteção da segurança nacional ou da ordem pública ou
da saúde pública ou dos padrões morais”.

16
A não ser que esses direitos pertençam às normas
de ius cogens ou direitos
inderrogáveis. O direito à
liberdade de religião (Artigo 18 do PIDCP) é mencionado no Artigo 4 do
PIDCP como um direito
cujo mérito não pode ser
tirado, mesmo em tempos
de emergência, da mesma
forma que o direito à vida
(Artigo 6 do PIDCP), a proibição da tortura (Artigo 7
do PIDCP), a proibição da
escravidão (Artigo 8 do
PIDCP), igualdade perante
um juiz e presunção de
inocência (Artigo 15 do
PIDCP) e o direito ao reconhecimento perante a
lei (Artigo 16 do PIDCP). A
proibição de tortura e de
escravidão também são
normas de ius cogens.
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Ver Documento da ONU
A/RES/48/104, UN declaration on the elimination of
violence against women,
20 dez. 1993, Artigo 4.f e
4.j. Ver também o relatório
do relator especial sobre a
Violência contra a Mulher
a respeito da relação entre
cultura e violência contra
a mulher: Documento da
ONU A/HRC/4/34, Intersections between culture and
violence against women,
17 jan. 2007.
17

Ver DONDERS, Y. M., op.
cit., 2002 p. 103-105 en 338
(nota 6 pág 75).
18

Artigo 5 CEDAW. Ver
também Artigo 2.2 do
Protocolo à Carta Africana
sobre os Direitos Humanos e dos Povos referente
aos Direitos das Mulheres
na África (2005): “Os Estados Signatários deverão
comprometer-se a modificar os padrões de conduta
social e cultural de homens
e mulheres [...] com vistas a
conseguir a eliminação de
práticas culturais e tradicionais prejudiciais e todas
as outras práticas que se
baseiam na ideia de inferioridade ou superioridade
de qualquer um dos sexos
[...]” Ver também PACKER,
C. Using human rights to
change tradition. Antuérpia: Intersentia, 2002, capítulo 7; HANSEN, 2002, p.
288-289 (nota 6 pág 75).
19

Documento da ONU A/
HRC/10/L.23, parágrafo 4
(nota 4 pág 74).
20
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Isso, no entanto, deixa a questão sem resposta quanto ao que fazer
com as atividades ou práticas culturais – não confundir com direitos
culturais – que estão em conflito ou limitam a fruição dos direitos humanos. As práticas culturais são muito diversificadas, o que torna impossível fazer declarações gerais sobre sua aceitabilidade em relação
aos direitos humanos. A abrangência de seu possível conflito com os
direitos humanos depende do contexto específico do caso. No entanto, práticas culturais que estejam claramente em conflito com a dignidade humana e com as normas internacionais de direitos humanos
não podem ser justificadas com uma alegação de defesa dos direitos
culturais17. Embora as comunidades culturais possam ter certa parcela
de liberdade para organizar sua estrutura interna e suas instituições,
elas devem sempre garantir e respeitar os direitos e a liberdade de
seus membros individualmente, inclusive o direito de participar dos
processos de tomada de decisões que determinam e desenvolvem
a vida cultural da comunidade, como também o direito e a liberdade
de sair da comunidade. Também devem respeitar os direitos de seus
membros de participar de forma geral da sociedade, por exemplo, por
meio da educação, das eleições e do trabalho18.
Fica claro que as mudanças nas práticas culturais apresentam grande
êxito se tiverem origem dentro da própria comunidade cultural e não
forem impostas de fora. Contudo, isso não desobriga os Estados da
responsabilidade de encontrar formas de promover essas mudanças.
Como se vê inserido na Convenção da ONU sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979): “os Estados
Signatários deverão tomar todas as medidas apropriadas: a) para modificar os padrões sociais e culturais de conduta de homens e mulheres, tendo em vista lograr a eliminação de preconceitos e de práticas
costumeiras e de todas as outras que se fundamentem na ideia de
inferioridade ou de superioridade de ambos os sexos ou de papéis
estereotipados para homens e mulheres [...]”19. Além disso, os Estados
devem promover ativamente os direitos à liberdade de expressão e
de informação, como também os direitos à educação e à participação
política, a fim de conscientizar as pessoas a respeito das normas universais dos direitos humanos e dar-lhes a oportunidade de mudar as
culturas partindo de dentro.

maneira imprópria para negar a universalidade dos direitos humanos e
justificar práticas culturais questionáveis. Esse parágrafo reafirma uma
ideia geral, mas não especifica situações ou práticas. A especialista certamente se defrontará com questões complexas quanto a práticas culturais,
seu relacionamento com os direitos humanos e o papel do Estado.
Progressos importantes dentro das Nações Unidas no campo
dos direitos culturais
Na resolução, é explicitamente solicitado à especialista que coordene seu trabalho e evite sobreposição com organizações intergovernamentais e não governamentais, com outros procedimentos especiais do Conselho, com o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais e com a Unesco. Dentro do sistema das Nações Unidas,
foram alcançados progressos importantes que têm relação direta
com o trabalho da especialista.
Comunidade Yuba, Mirandópolis, SP, 2009. Foto: Humberto Pimentel

Em outras palavras, a fruição dos direitos culturais pode ser limitada
pelos Estados, desde que isso seja feito por lei para alcançar um objetivo legítimo. Por exemplo: para impedir que o exercício ilimitado
dos direitos culturais coloque em sério perigo os direitos de terceiros
ou de uma sociedade como um todo. Exemplos disso são expressões criativas que prejudicam a sociedade ou certas comunidades,
ou atividades culturais que utilizam expressões racistas ou discriminatórias. O fato de justificar-se ou não certa limitação dos direitos
culturais depende das circunstâncias reais.

O mandato da especialista enfatiza que ninguém pode invocar a diversidade cultural para infringir os direitos humanos ou para limitar
sua abrangência20. Esse parágrafo foi acrescentado na última sessão
do Conselho antes da adoção da resolução. Os Estados ocidentais
exigiram-no, pois temiam que essa resolução pudesse ser usada de
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Procedimentos especiais do Conselho
É impressionante que o Conselho dos Direitos Humanos tenha adotado um novo mandato de um especialista independente, já que
a tendência parecia ser a de que os Estados quisessem diminuir o
número de mandatos dos procedimentos especiais. Durante uma
discussão sobre os procedimentos especiais após o estabelecimento do Conselho, foi dada ênfase a mais eficiência e menos sobreposição21. Vários mandatos por país – de Belarus, Cuba, Congo e Libéria – foram cancelados, apesar de isso ter ocorrido mais por razões
políticas do que por motivo de eficiência. O número atual de 30
mandatos temáticos parece grande, levando em consideração que
o Pidesc e o PIDCP contêm um total de 42 direitos substantivos. Entretanto, vários mandatos têm um caráter mais geral, como o relator
especial dos direitos humanos e terrorismo, o relator especial sobre
os defensores dos direitos humanos e o especialista independente
dos direitos humanos e extrema pobreza. Tendo em mente que os
direitos culturais vêm sendo negligenciados há muito tempo e que
existe muita incerteza sobre sua abrangência e conteúdo, não há
objeção de princípios ao estabelecimento desses novos mandatos.

21
Ver Documento da ONU
A/RES/60/251, The Human Rights Council, 15
mar. 2006), parágrafo 6:
“Determina também que
o Conselho assumirá, revisará e, onde necessário,
aprimorará e racionalizará
todos os mandatos, mecanismos, funções e responsabilidades da Comissão
dos Direitos Humanos visando manter um sistema
de procedimentos especiais [...]”. Este parágrafo foi
discutido na quinta sessão
do Conselho dos Direitos
Humanos; ver Documento
da ONU A/HRC/5/17 (6 jun.
2007), Intersessional openended intergovernmental
working group on the implementation of operative
paragraph 6 of General Assembly resolution 60/251
established pursuant to
Human Rights Council decision 1/104, Non-paper
on special procedures, preparado sob a autorização
do facilitador, H.E. senhor
Thomás Husák (República
Tcheca), 17 abr. 2007.

É notável, porém, que se suponha que essa especialista não deva
tratar de um direito específico ou um tema transversal, mas de toda
uma categoria de direitos humanos. Os direitos culturais poderiam
talvez ser considerados um tema; no entanto, é difícil imaginar que
um procedimento especial fosse estabelecido por direitos políticos
ou econômicos. Como descrito acima, não há nem mesmo um acordo geral sobre quais direitos são direitos culturais. Em outras palavras,
quais direitos recaem no mandato da especialista? Não é óbvio que
ela trabalhe com o amplo grupo dos direitos culturais, incluindo, por
exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de religião e o direito
à educação, pois esses direitos têm seu próprio relator especial. Ademais, a especialista deve levar em conta o trabalho do relator especial
sobre povos indígenas, que também lida com direitos culturais. Isso
levaria a solicitar que ela se concentrasse no reduzido grupo de direitos culturais, como o direito de participar da vida cultural (Artigo 15.1
do Pidesc). Ao fazê-lo, a especialista deve considerar a atuação do Comitê das Nações Unidas dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Comitê das Nações Unidas dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais
O Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (doravante
Comitê) monitora a implementação do Pidesc por meio da análise
dos relatórios periódicos de Estado e da adoção de recomendações.
No futuro, o Comitê também terá a possibilidade de lidar com comunicados individuais. O protocolo facultativo que estabelece esse
procedimento, no entanto, ainda não entrou em vigor22. O Comitê
também adota os Comentários Gerais, nos quais proporciona uma
elucidação sobre a abrangência e o teor das disposições do tratado
e as respectivas obrigações dos Estados. Embora os Comentários
Gerais não tenham força vinculante legal, eles formam uma importante fonte de interpretação das disposições do tratado.

Documento da ONU A/
RES/63/117, Optional protocol to the International
Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights,
10 dez. 2008.
22

Semana Santa em Ouro Preto, MG, 2010. Foto: Humberto Pimentel
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23
Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Comentário Geral Nº
21, Right of everyone to
take part in cultural life (Artigo 15, parágrafo 1.a), 21
dez. 2009.

24

Ibidem, parágrafo 55.

25

Idem.

26

Ibidem, parágrafo 19.

Tanto é assim que, em 2009, o Comitê adotou um Comentário Geral sobre uma das disposições mais importantes dos direitos culturais: o direito de participar da vida cultural (Artigo 15.1.a do Pidesc)23.
Esse direito é também especificamente mencionado na resolução da
especialista. As discussões no Comitê – compostas de especialistas
independentes de várias formações e disciplinas – mostraram a variedade de questões envolvidas na abrangência e na implementação desse direito. O Comitê finalmente escolheu uma abordagem
ampla na interpretação da abrangência, do conteúdo e das obrigações dos Estados quanto ao direito de participar da vida cultural e
colocou esse direito no marco da promoção da diversidade cultural.
No Comentário Geral, o Comitê descreve os termos “vida cultural” e
“participação”. Também define as principais obrigações dos Estados,
como incluir medidas legais e outras para garantir a não discriminação e a igualdade de gênero, o respeito ao direito de identificar-se
ou não com uma ou mais comunidades e o direito de mudar essa
escolha; eliminar as barreiras que inibem ou restringem o acesso a
sua própria cultura ou outras culturas; e possibilitar – e incentivar – a
participação de pessoas pertencentes a grupos minoritários, povos
indígenas ou outras comunidades na elaboração e na implementação de leis e políticas que os afetem24.
O Comitê também insta o Estado “[...] a respeitar e proteger o direito
de todos de se envolverem em suas próprias práticas culturais ao
mesmo tempo em que respeita os direitos humanos, o que significa respeitar, em particular, a liberdade de pensamento, crença e
religião; a liberdade de opinião e expressão; o direito da pessoa de
usar a língua de sua escolha; a liberdade de associação e assembleia pacífica; e a liberdade de escolher e de fundar estabelecimentos educacionais”25. A questão das práticas culturais também está
incluída na parte sobre as limitações. O Comitê argumenta que as
limitações ao direito de participar da vida cultural “[...] podem ser
necessárias em certas circunstâncias, em especial no caso de práticas negativas, inclusive aquelas atribuídas aos costumes e às tradições, que infringem outros direitos humanos”26.
Embora o mandato da especialista seja mais amplo do que meramente o direito de participar da vida cultural, esse é um dos
mais proeminentes direitos dentro do mandato. Ao lidar com
esse direito, a especialista deve seguir a interpretação dada pelo
Comitê, conforme expressa nesse Comentário Geral, e seu trabalho nos relatórios de Estado, como também o procedimento dos
futuros comunicados individuais.
Unesco
A mais conhecida organização intergovernamental que trata dos direitos culturais é a Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (Unesco). A resolução sobre a especialista menciona três documentos da Unesco que são importantes para o mandato. O primeiro é a Declaração da Unesco sobre os Princípios de
Cooperação Cultural (1966). Esse foi o primeiro instrumento internacional no qual se declara que cada cultura tem uma dignidade e um
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valor que devem ser protegidos e preservados e que cada povo tem
o direito e o dever de desenvolver sua cultura27. Embora não seja
legalmente vinculante, essa disposição é um importante ponto de
partida para o trabalho da especialista.
O segundo é a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural,
adotada pela Conferência Geral da Unesco em 200128. Os direitos
culturais são mencionados no Artigo 5, intitulado “Direitos culturais
como um ambiente que possibilita a prática da diversidade cultural”.
Essa disposição prevê que:

27
Declaration of Principles
of International Cultural
Cooperation. Paris, 4 nov.
1966, Artigo 1.

28
Unesco Universal Declaration on Cultural Diversity.
Paris, 2 nov. 2001.

Os direitos culturais são elementos integrantes dos
direitos humanos, que são universais, indivisíveis e interdependentes. O florescimento da diversidade criativa requer a completa implementação dos direitos
culturais, conforme definido no Artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Artigos 13
e 15 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Socais e Culturais. Portanto, todas as pessoas têm o
direito de expressar-se e de criar e disseminar seu trabalho na língua de sua escolha, e especialmente em
sua língua materna; todas as pessoas têm o direito à
educação e à capacitação de qualidade que respeitem plenamente sua identidade cultural; e todas as
pessoas têm o direito de participar da vida cultural
de sua escolha e de conduzir suas próprias práticas
culturais, sujeitas ao respeito pelos direitos humanos
e pelas liberdades fundamentais.

Essa disposição afirma a importância dos direitos culturais e menciona especificamente vários direitos. Comparando com a lista de
direitos culturais descrita anteriormente, estão faltando os direitos
à liberdade de religião e à autodeterminação. Esses direitos causaram uma polêmica política e, por isso, não foram incluídos. Embora
essa declaração tampouco seja legalmente vinculante, ela confirma
a ideia de que os direitos culturais encerram um grande grupo de
direitos humanos.
O terceiro documento é a Convenção da Unesco sobre a Proteção e
Promoção da Diversidade de Expressões Culturais, adotada pela Conferência Geral da Unesco em 2005 e em vigor desde março de 2007.
Esse tratado já foi ratificado por 110 Estados29. O pano de fundo da
Convenção é que, de acordo com seu preâmbulo, atividades, bens
e serviços culturais têm um valor econômico e cultural e, portanto,
não devem ser considerados como meras questões comerciais. De
acordo com o Artigo 1, a finalidade da Convenção é “[...] reafirmar os
direitos de soberania dos Estados para manter, adotar e implementar políticas e medidas que considerarem apropriadas à proteção e
promoção da diversidade de expressões culturais em seu território”.

Informações sobre as ratificações da Convenção
podem ser encontradas
no site www.unesco.org.
Acesso em: 4 maio 2010.
29

Embora a Convenção não pretenda ser um tratado sobre direitos
humanos ou culturais, nela se reconhece a importância dos direitos
humanos para a diversidade cultural. O Artigo 2.1, por exemplo, declara que a diversidade cultural só pode ser protegida e promovida
se os direitos humanos estiverem garantidos. Também inclui que
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Ver DONDERS, Y. M. The
Unesco Convention on the
Protection and Promotion
of the Diversity of Cultural
Expressions and Cultural
Rights: included or ignored? In: KONO, Toshiyuki;
WOUTERS, Jan; VAN UYTSEL, Steven (Ed.). The Unesco Convention for the Promotion and Protection of
Diversity of Cultural Expressions. Antuérpia/Oxford: Intersentia, 2010. 14 p.

30

ninguém pode invocar as disposições da Convenção para infringir
os direitos humanos. Os Estados escolheram deliberadamente usar
o termo “direitos humanos” em vez de “direitos culturais”. Os direitos
culturais poderiam ser interpretados de uma maneira muito limitada
como sendo apenas os direitos dos artistas30. Isso mostra mais uma
vez a confusão entre os Estados sobre que direitos são culturais, razão pela qual a abordagem adotada na Declaração sobre a Diversidade Cultural não foi adotada aqui.
A Convenção, contudo, tem vários vínculos interessantes com os direitos culturais. As medidas enumeradas no Artigo 6 que os Estados
podem tomar para implementar a Convenção mostram semelhanças com as medidas a ser tomadas para desenvolver melhor o trabalho com os direitos culturais. Essas medidas incluem, entre outras, a
geração de possibilidades para criação, produção e disseminação de
atividades e bens culturais, incluindo medidas especiais para a língua na qual isso ocorre. Outras medidas incluem o estabelecimento
e o apoio de instituições culturais públicas e de artistas.

mentação desses instrumentos da Unesco, eles proporcionam pontos de partida e de referência para seu trabalho.
E viveram felizes para sempre?
O estabelecimento do mandato de uma especialista independente
no campo dos direitos culturais significa um importante reconhecimento desses direitos como sendo importantes para a promoção
e a proteção da dignidade humana. Se a ideia de indivisibilidade,
interdependência e inter-relação de todos os direitos humanos for
levada a sério, os direitos culturais devem receber a mesma atenção que outros direitos humanos. Conforme já argumentado acima,
ainda há muitas questões em torno da abrangência e do teor dos
direitos culturais que precisam ser respondidas para melhorar sua
implementação.
No entanto, o mandato foi estruturado de maneira bastante ampla.
A categoria dos direitos culturais compreende muitos direitos humanos diferentes, como também a dimensão cultural dos direitos

Semana Santa em Ouro Preto, MG, 2010. Foto: Humberto Pimentel

Embora a especialista não seja diretamente responsável pela imple-
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humanos. Para a especialista, é impossível abordar todos esses direitos de maneira substancial. Além disso, a resolução fala de um especialista independente no campo dos direitos culturais, não sobre os
direitos culturais. Isso significa que o mandato também implica que
a especialista nomeada tenha de colocar a promoção e a proteção
dos direitos culturais em um contexto mais amplo de diversidade
cultural. Por um lado, isso dá a ela mais espaço para articular e tratar
o mandato com uma perspectiva mais abrangente. Por outro, o risco é levá-lo a um enfraquecimento e/ou sobreposição com outros
mandatos e trabalhos desenvolvidos dentro das Nações Unidas.
Conforme já argumentado aqui, vários outros relatores especiais
tratam direta ou indiretamente dos direitos culturais e os órgãos
de tratados das Nações Unidas também atuam nessa área31. Sob os
auspícios da Unesco, foram adotados diversos instrumentos acerca
da diversidade cultural. O que a especialista pode acrescentar a isso?
Pelo exposto acima, dever-se-ia concluir que a especialista deve
concentrar-se na implementação concreta e prática de um número
limitado de direitos culturais, inclusive a formulação das recomendações sobre a dimensão individual e coletiva desses direitos, nas medidas legais e de políticas que os Estados podem ou devem tomar e
na questão das práticas culturais e dos direitos humanos.
O mandato da especialista independente no campo dos direitos culturais é um bom meio de dar aos direitos culturais o reconhecimento internacional que eles merecem. Também é um bom meio para
melhor elucidar esses direitos. Vários acadêmicos e organizações trabalham com direitos culturais, contudo é tarefa da especialista traduzir algumas das ideias deles em recomendações concretas para
os Estados via Conselho. Para esse fim, a especialista precisa antes
definir e demarcar seu mandato para evitar que ele se torne amplo
demais – e, consequentemente, deixe de ser concreto o suficiente
– e/ou se sobreponha consideravelmente a outros trabalhos desenvolvidos dentro das Nações Unidas. Se ela não o fizer, Cinderela e
seu(s) príncipe(s) arriscam-se a não viver felizes para sempre.

31
À exceção do Comitê
dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, o Comitê de Direitos Humanos
da ONU (PIDCP) trata de
uma série de casos sobre
o direito dos membros das
minorias à fruição da cultura (Artigo 27 do PIDCP),
tendo adotado um Comentário Geral sobre essa
disposição:
Documento
da ONU CCPR/C/21/Ver.1/
Add.5, Comentário Geral
Nº 23, The tights of minorities (Artigo 27), 8 abr. 1994.

Foto: Humberto Pimentel

Encontrando maneiras de
medir a dimensão cultural
nos direitos humanos e
no desenvolvimento
Yvonne Donders e Annamari Laaksonen

Yvonne Donders
Diretora-executiva do Centro de Direito Internacional de Amsterdã
(Acil) e professora-adjunta de direito internacional da Universidade
de Amsterdã.
E-mail: y.m.donders@uva.nl
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Neste trabalho, nossa intenção é analisar a relação entre cultura, direitos humanos – em particular, os direitos culturais – e desenvolvimento e sugerir possíveis indicadores para medir e
qualificar essa relação. Tendo total consciência da vasta produção de material sobre esse tema,
nosso objetivo é trabalhar com resultados e materiais existentes e estudar a possibilidade de
produzir indicadores compreensíveis e quantificáveis. Nesse contexto, vamos nos concentrar
na dimensão cultural de vários direitos humanos específicos conforme inseridos nos instrumentos internacionais de direitos humanos aceitos pela grande maioria dos estados. Predominando sobre a relação entre cultura, direitos humanos e desenvolvimento estão os princípios
de igualdade, acesso e participação. Esses direitos humanos não são apenas questões morais;
são obrigações legais que deveriam nortear os estados em todo o planejamento de políticas,
inclusive na elaboração de políticas culturais. As políticas culturais não devem ser vistas como
uma “caridade” ou algo decorrente do voluntarismo; sua base são os direitos das pessoas e as
obrigações legais dos estados. Neste trabalho, discutimos uma abordagem integrada, por meio
da qual o marco legal proporciona a base para o desenvolvimento de políticas, dando-lhes
mais continuidade e coerência.
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