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A Sra. Margaret F. Delisle é deputada na Assembléia Nacional de Quebec.  Foi conselheira municipal 

da Cidade de Sillery, de 1982 a 1985, e depois prefeita de 1985 a 1994.  Na Comunidade Urbana de 

Quebec foi presidenta do Grande Conselho, de 1986 a 1987, e vice-presidenta do Comitê Executivo, 

de 1991 a 1994.  De 1992 a 1993, foi presidenta da Federação Canadense das Municipalidades.  

Desde novembro de 1994, é porta-voz da oposição oficial em termos de assuntos municipais e das 

questões da Capital Nacional.  

 
 
 

A Sra. Delisle aborda em sua apresentação a política e as prioridades culturais de Quebec.  Em 

primeiro lugar, ela relembra de modo geral a política cultural adotada pelo governo de Quebec em 

1992, que envolve todas as facetas da cultura, e que foi elaborada com a marca da abertura.  

 

Três implicações surgem desta política cultural: uma implicação coletiva relacionada à afirmação da 



identidade cultural, uma implicação referente ao apoio à criação e às artes e uma implicação relativa 

às necessidades dos cidadãos em termos de acesso e participação na vida cultural.  Eis as principais 

preocupações da sociedade quebequense em relação à sua cultura.  

Na implementação desta política cultural, dois organismos autônomos estão encarregados do apoio às 

artes e às indústrias culturais:  o Conselho das Artes e das Letras de Quebec e a Sociedade de 

Desenvolvimento das Empresas Culturais.  

 

As atuais prioridades de ação continuam sendo a diversificação das fontes de financiamento e a 

democratização cultural.  Assim, durante os últimos anos, várias medidas fiscais foram adotadas, sob 

forma de créditos de imposto e isenções.  Recentemente foi criado um Fundo da Cultura e das 

Comunicações, com o objetivo de sustentar o desenvolvimento de novos conteúdos para as vias da 

informação e para a multimídia.  Os esforços do governo se concentram também na ampliação da 

difusão das artes e da cultura a todas as camadas da população e no conjunto das regiões de Quebec.  

 

Em segundo lugar, a Sra. Delisle aborda o tema da inclusão da exceção cultural nos acordos 

comerciais cujo objetivo é permitir a livre circulação e a difusão universal da cultura, e também criar 

algumas condições favoráveis à diversidade e ao pluralismo cultural.   

 

Concluindo, a Sra. Delisle salienta que o pluralismo em matéria de cultura passa por uma exposição 

ampla e aberta à criação em todas as línguas e sob todas as suas formas.  Entretanto, isto não deve 

impedir demonstrar o realismo e a abertura ao diálogo.  Segundo ela, a cooperação interparlamentar 

constitui neste sentido um instrumento que permitirá a criação de novos equilíbrios nas discussões.   
 
 

A Sra. Laura Pavón  Jaramillo é Secretária da Comissão de Cultura do Senado do México.  É 

membro do Partido Revolucionário Institucional desde 1963 e foi, entre outros, secretária-geral do 

Conselho para a Integração da Mulher.  Foi sucessivamente deputada local no Congresso de Estado 

do México, prefeita de Toluca e deputada federal das 53ª e 55ª Legislaturas.  Durante esta última, 

presidiu o Comitê de Administração da Câmara dos Deputados. Na 56ª Legislatura,  senadora 

doEstado do México e presidente da Comissão Protetora dos Direitos da Criança.  
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A Sra. Pavón Jaramillo trata essencialmente do problema da preservação do patrimônio cultural dos 

povos indígenas das Américas no contexto da globalização econômica.  

 

As negociações comerciais em grande escala e a globalização econômica que marcam o fim do 

século não ocorrem sem a criação de sérios conflitos e problemas.  A rápida formação de blocos 

econômicos contém a ameaça de novos protecionismos.  

 

Existe uma tendência a relocalizar o Ser Humano e suas necessidades no centro da noção de 

desenvolvimento.  Neste contexto, são cada vez mais compreensíveis as reivindicações dos povos que 

foram integrados de diversas formas e segundo diferentes mecanismos de dominação a uma unidade 

territorial, política ou cultural.  Porém, o processo de integração econômica em nível mundial deixou 

de lado as reivindicações culturais, conduzindo às vezes a movimentos de extremo nacionalismo.  

Diante do risco que constitui a fragmentação dos Estados, que ameaça o projeto de integração e 

provoca a perplexidade da população, é preciso reafirmar a soberania, a unidade nacional e a 

integridade territorial.  Entretanto, não se deve tirar como conclusão desta afirmação uma idéia 

monolítica da cultura nacional; pelo contrário, deve-se pensar em uma concepção baseada no 

reconhecimento da pluralidade cultural, do respeito das liberdades individuais e da solidificação da 

democracia política, aceitando o fato de que o desenvolvimento não é só um projeto econômico, mas 

também um projeto cultural.  

 

Assim, a reforma constitucional de 1992 reconhece na lei fundamental da República do México o 

caráter pluriétnico e pluricultural da identidade nacional do povo mexicano, cujas origens se 

encontram exatamente na diversidade dos povos indígenas.  Desta maneira, incentivamos a harmonia 

na diversidade, reafirmando o respeito e tolerância, sem distinção de superioridade entre as diversas 

raízes da população.  

 

Apesar da importância reconhecida dos povos indígenas em termos culturais, eles se encontram 

novamente em posição de desigualdade econômica e social.  É preciso, então, sensibilizar a sociedade 
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à pobreza dos povos indígenas.  Os princípios que devem nos orientar na problemática destes povos 

são os seguintes: o pluralismo, a integridade, a participação e a livre escolha.  Uma atenção toda 

particular deve ser dada à condição das mulheres e dos jovens indígenas, cuja marginalização e 

exploração são com bastante frequência acentuadas.  Também é necessário levar em conta as 

reivindicações agrárias dos povos indígenas, já que um dos elementos fundamentais da identidade 

indígena nas Américas consiste na territorialidade.  

 

Em conclusão, os esforços dos governos em geral, e em particular dos legisladores, devem privilegiar 

a participação dos grupos de cidadãos na preparação das políticas e dos programas relacionados à 

cultura, para que sejam favoráveis aos povos indígenas.  

 
 
 

O Sr. Ramón Francisco Giménez é Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados da 

Nação da República da Argentina.  É professor de Filosofia e de Ciências da Educação.  Dentre suas 

experiências políticas, foi secretário-adjunto da Educação, ministro da Cultura e Educação, deputado 

da Nação, deputado provincial, reitor e fundador da Universidade Nacional de Formosa e ministro 

do Interior.  Como deputado, é membro das Comissões da Educação, das Ciências e da Tecnologia, 

da Legislação Geral e da Defesa Nacional.  

 
 
 

O Sr. Ramón Francisco Giménez concentra sua apresentação na experiência cultural da Argentina e, 

mais particularmente da Província de Formosa, onde numerosas etnias alimentam a identidade 

cultural e a história deste povo.  A identidade cultural argentina é definida, expressa e solidificada pela 

reafirmação da identidade cultural de cada região.  É fundamental para o crescimento dos povos que 

eles conheçam suas origens e que respeitem sua identidade cultural.  

 

Na Província de Formosa, com o advento da democracia a partir de 1983, foi reservado um grande 

espaço ao desenvolvimento social e cultural dos grupos indígenas que até então haviam sido 
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descartados do processo de desenvolvimento nacional e regional.  Ao conceder a estas comunidades a 

qualidade de pessoas de direito público, o Estado favoreceu a preservação social e cultural destes, ao 

mesmo tempo que a melhoria de suas condições econômicas, o que solidifica o envolvimento deles 

no processo de desenvolvimento nacional e regional.  

 

A identidade nacional e seu reconhecimento são essenciais para a elaboração de uma boa legislação 

em termos culturais.  Cada povo tem seus próprios valores e costumes: é isto que faz sua identidade. 

 Os legisladores têm o dever de formular normas que reflitam manifestações, pólos de interesses e 

facetas que compõem o patrimônio cultural emergente e existente.  Também é importante definir o 

papel do setor privado no mundo da cultura, abrir as vias de intercâmbios inter-americanos, através 

das regras de livre circulação dos bens culturais e dos recursos humanos.  

 

É essencial abordar o conceito de "cultura da tolerância" na construção das Américas.  Os 

parlamentares devem legislar para a preservação das culturas, pelo seu enriquecimento e pela sua 

integração respeitando-se a diversidade, a fim de que este agrupamento de cultura dê um caráter 

distinto às Américas.  

 

Finalmente, o Sr. Giménez menciona que é dever dos povos das Américas ouvir os indígenas, que 

exigem o reconhecimento e a garantia do direito inalienável de possuir suas terras, lugar de suas 

esperanças e de sua identidade.  

 
 
 

SÍNTESE DAS DISCUSSÕES  

 

Durante a discussão, após as apresentações feitas pelos conferencistas, muitos participantes 

evidenciam a necessidade de interagir culturalmente, a fim de preservar a identidade cultural, e 

salientam o papel dos parlamentares neste processo.  Entre as experiências citadas, relatamos a do 

México, relacionada ao problema da multiplicidade dos grupos étnicos que falam várias línguas e 
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dialetos e da reforma feita para tornar a lei do Estado compatível com os direitos indígenas.  

 

Um outro tema frequentemente levantado é o da simbiose, dos laços indissolúveis entre a terra e a 

cultura dos povos indígenas.  Neste contexto, é imperioso se questionar o que acontecerá com a 

diversidade cultural no futuro, quando houver integração e globalização do continente no plano 

econômico.  O respeito pela diversidade das pequenas comunidades é vital em um mundo onde a 

marginalização linguística é um elemento da marginalização econômica.  

 

Uma das principais dificuldades em um mundo de homogeneização é a preservação de línguas 

menos faladas.  Esforços para preservar as culturas e as línguas nacionais têm que ser feitos, 

respeitando-se os usos e costumes dos povos indígenas, e também a preservação da integridade 

territorial destes povos deve ser exercida, observando-se a diversidade das pequenas comunidades.   A 

educação é a via que permite a transmissão destas idéias e a sua sobrevivência.  De fato, trata-se do 

meio apropriado para incentivar o respeito ao pluriculturalismo.  

 

Concluindo, conforme sugestão do vice-presidente do grupo de trabalho, foi proposto incluir na 

ordem do dia de uma próxima reunião a formação de um comitê permanente de línguas, culturas e 

comunicações.  

 


