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1. Síntese

Este estudo foi encomendado pelo CESE à Culture Action Europe e à Agenda 21 para a Cultura.

Oferece uma panorâmica dos fatores de desenvolvimento das cidades na UE relacionados com a

cultura e a identidade através de uma análise seletiva qualitativa e quantitativa de estudos no domínio

público. A cultura é analisada de forma temática em termos da sua utilização como motor para o

crescimento económico, como instrumento para reconverter as cidades, para a integração e a inclusão,

e como pilar da identidade europeia dentro e fora da Europa.

A metodologia para a elaboração do relatório incluiu uma revisão da literatura existente sobre estes

quatro temas. Foi lançado um convite público às cidades e outras partes interessadas para que

fornecessem provas e exemplos de boas práticas, que foram depois analisados pela equipa de

investigação como estudos de caso.

Na introdução indica-se o contexto político e económico atual: a ascensão de partidos nacionalistas

antieuropeus, a pressão sobre as cidades e as sociedades europeias causada pelo afluxo de pessoas que

fogem da guerra e da miséria no Médio Oriente, em África e noutras zonas de conflito, bem como os

efeitos persistentes da recessão de 2008. Pela primeira vez numa geração, os valores fundamentais da

integração europeia encontram-se seriamente ameaçados. Observa-se que existe uma simbiose entre a

cultura herdada do espaço urbano e as pessoas que aí vivem, trabalham e por aí passam; um processo

que influencia a identidade de cada cidade.

É de notar que a população das cidades está a aumentar, tanto em termos absolutos como em relação

às zonas rurais. No âmbito deste aumento, também se verifica um incremento das zonas urbanas com

características multiculturais e com uma diversidade de habitantes que contrasta acentuadamente com

as cidades mais pequenas e aldeias.

A combinação de identidades numa mesma cidade (e nos seus bairros) é fundamental para a imagem e

a prosperidade da própria cidade. O intercâmbio inevitável de ideias e de comportamentos culturais

nas cidades tem um grande impacto positivo na sua energia criativa e na inovação. É assinalada a

preocupação de que os espaços públicos essenciais para este intercâmbio estão ameaçados por uma

combinação de pressões comerciais e de segurança.

Os aspetos económico e social do estudo foram contextualizados através de uma série de dados e

números que ligam a cultura a questões que regem as atividades europeias e que foram extraídos de

fontes do Eurostat, CNUCED, Ernst and Young (EY) e de um estudo sobre diversidade cultural

regional realizado por WWWforEurope.

Estes dados e números demonstraram que a diversidade cultural se distribui de modo irregular entre as

cidades europeias, com uma maior concentração em grandes aglomerações urbanas e na Europa

ocidental e central. A cultura – definida como as artes, a literatura, as tradições, as línguas, os valores

e as crenças – é quase universalmente considerada como um fator essencial para a tolerância e a

integração, enquanto as atividades expressivas decorrentes da mesma são importantes para, pelo
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menos, três quartos da população da Europa, com uma percentagem ainda mais elevada nas pessoas

com um bom nível de habilitações.

A participação cultural é razoavelmente constante em todo o espetro etário, mas os jovens (como seria

de esperar) mostram maior interesse em assistir a eventos comunitários e sociais, ainda que não se

possa dizer o mesmo para todas as formas de arte. Embora uma grande maioria assista a eventos

culturais, a percentagem dos que participam ativamente como amadores é muito menor. O mercado da

cultura continua, porém, a ser um dos mais importantes fatores da saúde económica de uma cidade.

A par da cultura em si mesma encontram-se as indústrias que lhe estão associadas, nomeadamente os

meios de comunicação social, a publicidade, a moda, o design e as publicações em todos os seus

formatos, juntamente com as novas indústrias de jogos de vídeo e as empresas digitais. Se reunidas

enquanto atividades que dependem fortemente da propriedade intelectual para os seus rendimentos,

estas indústrias contribuem com cerca de 39% para o PIB da UE. O impacto das indústrias culturais

através das infraestruturas criadas para permitir o seu desenvolvimento – desde escritórios a centros

culturais, salas de concertos, teatros, cinemas, museus, monumentos e estúdios – faz-se sentir em toda

a cidade, em restaurantes, hotéis, lojas, bares e sistema de transportes.

No estudo dividiu-se este impacto em três categorias: uma perspetiva restrita da cultura, limitando-a

apenas às artes e ao património; uma perspetiva mais abrangente que engloba também as indústrias

culturais; e uma perspetiva alargada, que inclui o impacto nas operações comerciais que beneficiaram

do tráfego económico gerado. No estudo são apresentados em detalhe vários exemplos, que vão desde

o caso de Bilbau e as suas iniciativas de política cultural que geraram 5,5% do PIB da cidade,

passando pelos efeitos positivos do Festival de Jazz da Úmbria em 2007, à repercussão do ano em que

Salamanca foi Capital Europeia da Cultura em 2002, que se calcula ter gerado mais de 700 milhões de

euros para a economia espanhola.

Para além do seu impressionante impacto financeiro, a cultura – em especial, as subcategorias das

artes e do património – tem um valor em termos de expressão humana que transcende os benefícios

económicos da mesma. Este valor não é insignificante e é cada vez mais útil às economias que veem

diminuir a sua base de recursos naturais e de indústrias transformadoras. A cultura estimula o turismo

tanto quanto o mar e o clima e também é o catalisador à volta do qual outras indústrias de serviços se

podem reunir e desenvolver.

Esta prova de natureza económica sustenta, mas não basta para explicar o papel que a cultura

desempenha como instrumento na reconversão das cidades, ajudando-as a reinventarem-se como

centros dinâmicos e atrativos. As cidades sempre souberam isto, mas foi neste século que começaram

a utilizar cada vez mais a cultura para lhes dar uma vantagem concorrencial em relação aos seus

rivais, não só na sua própria região ou país, mas em toda a Europa e no resto do mundo. Foi

igualmente utilizada por cidades mais pequenas para desviar a atenção das capitais nacionais e

regionais, o que lhes permitiu promover a sua essência e o seu caráter distintivo.

Parte-se do princípio de que a transformação urbana exige não apenas investimentos em
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infraestruturas físicas, mas também em competências sociais e competências obtidas através da

educação e da aprendizagem ao longo da vida, em redes internas e em capital social mais forte. Neste

sentido, importa dar especial atenção à participação ativa dos cidadãos enquanto cocriadores da

revitalização, passando de processos do topo para a base para outros processos mais equilibrados, em

que a renovação cívica substitui a abordagem mais limitada da reconversão urbana.

Chama-se a atenção para quatro processos em que a revitalização urbana e a cultura são

indissociáveis: a revitalização urbana impulsionada pela cultura, utilizando edifícios e projetos

artísticos para redefinir um zona e atrair outras empresas; a revitalização cultural que utiliza a

integração da vida cultural na estratégia para uma zona; a cultura e a revitalização, em que a cultura

faz parte da estratégia, mas não é um elemento integrante da mesma; e a revitalização impulsionada

por artistas, através da implantação de estúdios de artistas e galerias de arte que tornam uma zona

mais atrativa e moderna para viver. O estudo salienta que é importante que os habitantes de um bairro

ocupem um lugar central nos esforços de revitalização do mesmo. Adverte para o risco de

homogeneização social e «aburguesamento» se as cidades considerarem a cultura simplesmente como

forma de converter zonas degradadas em zonas de moda e ordenadas. Embora esta abordagem possa

melhorar a aparência e as estatísticas de uma zona, na verdade leva os problemas para outro local,

uma vez que o aumento dos preços das rendas de casa obriga os inquilinos, a quem a revitalização

deveria ajudar, a abandonar a zona.

Em diversas partes, o relatório invoca a questão de se é melhor tratar a cultura, tanto contemporânea

como patrimonial, em termos da sua própria importância ou como contributo para outros benefícios

sociais e económicos. Sugere-se que, por um lado, as estratégias que excluem a dimensão cultural têm

apenas êxito superficial, por outro lado, é a longo prazo, ao valorizar a cultura em si mesma, que esta

desempenha o papel mais positivo na medida em que contribui para a vida e a reputação de uma

cidade. Além disso, valorizar a cultura em si mesma implica proporcionar espaços às organizações

culturais, investimento contínuo e visibilidade, dado que os benefícios se perdem quando o apoio é

visto como uma medida extraordinária ou limitado no tempo.

A reinvenção de zonas urbanas e espaços degradados ou abandonados recebe um impulso forte

quando os artistas e as organizações culturais têm a liberdade de utilizar a sua imaginação. Estes

ajudam os cidadãos e as empresas a redescobrir territórios, muitas vezes com uma nova sensibilidade

para o ambiente e o bem-estar da comunidade. Embora as infraestruturas para os edifícios culturais

convencionais continuem a ser importantes, a ênfase desloca-se no sentido de proporcionar

instalações básicas para que se possam criar e desenvolver outras iniciativas culturais mais informais

e orgânicas – um processo que atrai especialmente os jovens, que estão em melhores condições para

fornecer a energia virada para o futuro que uma cidade necessita para competir. Tal ajudará também a

proteger a cidade de planos de modernização destrutivos e coercivos que desenvolvem as cidades sem

prestar atenção à história e às tradições locais: ações bem intencionadas que deixam frequentemente

as cidades menos dinâmicas do que antes e que têm de ser repensadas após alguns anos.

Aquando da conceção de novos espaços para melhorar a qualidade da vida urbana, a cultura é o

elemento fundamental que torna o processo inovador e sustentável. Quando as cidades que receberam
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o título de Capital Europeia da Cultura seguiram esta via, a sua renovação demonstrou sobreviver ao

programa original durante um período de tempo considerável. De igual modo, as cidades mencionadas

nos exemplos de boas práticas confirmam esta observação.

Ao considerar a cultura como um instrumento de integração e de inclusão, o estudo refere que um

número significativo de organizações intergovernamentais a reconheceu deste modo, incluindo a

própria UE. A UNESCO coloca o diálogo intercultural no centro das suas políticas em matéria de

inclusão. Com efeito, este é considerado um fator crucial para que as migrações se realizem sem

agitação social grave. O projeto da UE de planos de ação nacionais para a inclusão social salienta o

papel que o setor cultural pode desempenhar para reduzir o risco de exclusão. Do mesmo modo, a

ação conjunta da UE e do Conselho da Europa na criação de uma rede de cidades interculturais ilustra

a confiança no potencial de tais políticas. A necessidade de reforçar a inclusão intercultural ultrapassa

o âmbito de cidades agradáveis e prosperidade saudável e vai até ao dever de proteção, fazendo tudo o

que for possível para evitar a frustração que nasce da exclusão e conduz ao mal-estar e ao terrorismo.

Pese embora o claro imperativo de utilizar a cultura como parte do processo de integração e de

redução de conflitos e o seu reconhecimento por parte dos responsáveis políticos, é necessário mais

investigação e uma avaliação eficaz dos instrumentos. Embora existam boas provas empíricas e

isoladas de projetos, assim como uma tomada de consciência de que o contrário do diálogo

intercultural, a separação hostil, é manifestamente mais perigosa, há que fazer mais para poder dispor

de recursos e de vontade política adequados à medida dos desafios. Uma parte do estudo é consagrada

às declarações de relatórios internacionais que ligam estreitamente as noções de direitos humanos,

cidadania e inclusão cultural.

O estudo sugere que, embora as artes e as indústrias culturais estejam na vanguarda de muitos setores

da economia, há ainda muitos progressos a fazer para que as políticas em matéria de género e

necessidades especiais possam ser consideradas satisfatórias. Tal aplica-se igualmente às próprias

atividades culturais e aos projetos em que estas atividades são utilizadas para fins de revitalização ou

educação. No entanto, existe um grande potencial para que o setor cultural lidere, como mostram os

exemplos de boas práticas.

O contributo da cultura para a identidade europeia e o seu alcance é maior do que o das iniciativas

emblemáticas na Europa ou da diplomacia cultural no resto do mundo. A identidade tem lugar num

contexto global, o que faz com que necessariamente escape às fronteiras definidas, muitas vezes para

desagrado dos governos. Para além da luta entre identidade regional, nacional e europeia que

envenena o debate político (e que conduz a tensões na interpretação de sítios do património), nas

cidades vivem muitas pessoas que consideram a sua identidade múltipla e flexível. Estão

perfeitamente seguras da sua identidade, mas expressam-na de formas imprevisíveis e que vão contra

a preferência das autoridades por uma categorização fácil.

Há que dizer que a União Europeia tem reconhecido, de modo geral, que a identidade não é algo que

se pode impor a indivíduos. O programa das cidades europeias da cultura tornou-se, de certo modo,

numa forma de acolher a diversidade inerente e incluí-la numa definição deliberadamente vaga da
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identidade europeia. Por conseguinte, essa identidade é apresentada como sendo a soma total das

identidades culturais de todas as pessoas que vivem na Europa, e não das culturas oficiais dos

Estados-Membros da UE. Por conseguinte, as cidades são mais úteis para divulgar a imagem da

Europa como um espaço cultural inclusivo do que as nações, desejosas de promover a sua própria

história territorial. As cidades, por conseguinte, tornam-se atores culturais autónomos no conjunto do

universo europeu e desenvolvem estratégias que lhes conferem importância a nível local e

internacional, em vez de uma importância essencialmente nacional, como teriam feito há um século.

As redes culturais demonstraram ser um instrumento eficaz para atrair parceiros de fora das fronteiras

da Europa e difundir projetos através das fronteiras dos Estados-Membros. A mobilidade no domínio

da cultura é, muitas vezes, mais natural e mais fácil de organizar do que a mobilidade laboral ou

política, graças à capacidade de profissionais criativos para desenvolver o seu trabalho a nível

internacional. As redes de cidades têm sido particularmente ativas em conjugar esforços

além-fronteiras e colocar os intercâmbios e a cooperação culturais no centro dos planos que elaboram.

As recomendações que aparecem no final do estudo agrupam-se em quatro pedidos gerais, a saber,

que a UE reconheça os direitos culturais como fundamentais para o desenvolvimento humano, aceite a

cultura como uma necessidade para o desenvolvimento sustentável, apoie o intercâmbio entre culturas

com vista a fomentar o desenvolvimento social e económico e reforce as decisões das cidades sobre a

cultura para configurar o nosso futuro.

Entre estas recomendações, pede-se uma visão da cultura, não como resultado de organizações

culturais, mas como um elemento dinamizador dos cidadãos, mediante a utilização de espaços comuns

para o diálogo e o intercâmbio. Faz-se uma advertência para o facto de os direitos culturais poderem

por vezes ser utilizados como um obstáculo aos direitos humanos mais amplos, defendendo práticas

que, na realidade, têm mais a ver com restrições e controlo sociais do que com a liberdade de

expressão cultural. Sublinha-se que as cidades devem utilizar as políticas culturais para eliminar esses

obstáculos.

A sustentabilidade está a tornar-se um elemento crucial da política económica e social das cidades, e

devia ser normal considerar a cultura como um pilar autónomo nesse contexto. Há uma ligação

natural entre a cultura e os demais domínios da sustentabilidade. De forma similar, uma política da

cultura sólida terá um impacto positivo nas iniciativas privadas e públicas, o que se deve refletir nas

estratégias de coesão e nas medidas destinadas a aumentar o crescimento económico.

As recomendações apelam a todos os níveis do governo que coloquem o diálogo com a sociedade

civil no centro do processo decisório, o que levará a um verdadeiro diálogo intercultural. As

iniciativas de indivíduos e de grupos comunitários a nível local são essenciais para o processo e

devem ser devidamente apoiadas.

Promover o intercâmbio cultural para aumentar a mobilidade é considerado importante para promover

um sentido de identidade europeia que transcende os rótulos nacionais. As cidades, que já pensam em

termos de redes e procuram oportunidades para alargar a cooperação, estão numa posição privilegiada
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para tal. Estão também bem colocadas para ajudar os indivíduos e os grupos comunitários a

desenvolver projetos transfronteiras.

As redes de cidades devem ser encorajadas a aumentar a sua cooperação a nível internacional, tanto

dentro como fora da UE, o que deve ser encarado não apenas como uma política de apoio ao

desenvolvimento sustentável, mas também como uma política que vê a migração e a mobilidade como

parte da solução para as pressões atuais, e não como um problema. As organizações culturais estão

numa posição privilegiada para tornar este desejo uma realidade. Se bem que as infraestruturas são

importantes, são menos valiosas do que o trabalho realizado dentro das mesmas.

Por último, as cidades devem estar habilitadas a repensar as suas políticas com a cultura como ponto

de partida. As estratégias de revitalização devem ter como objetivo levar as comunidades periféricas

para o centro, invertendo a geografia social das cidades. A segurança pode ser reforçada ao incentivar

a utilização criativa dos espaços públicos para o diálogo. Os edifícios culturais podem desempenhar

um papel considerável neste sentido se forem locais abertos e acolhedores e espaços naturais de

encontro.
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