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P : Pessoas e Planeta
A cultura é o conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Abrange, além das artes e das letras, os modos de vida e de convivência, os sistemas de valores,
as tradições e as crenças. A cultura encontra-se no centro dos debates contemporâneos sobre a identidade, a coesão
social e o desenvolvimento de uma economia fundada no saber.
(Adaptado da Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural, UNESCO).

Segundo a Convenção sobre a Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais da UNESCO de 2005, “a «Diversidade
cultural» refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as
culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão.
Tais expressões são transmitidas entre e dentro dos grupos e
sociedades.”

Trocado por miúdos

Transmite-se pelo vestuário, religiões, linguagem, danças ou
outras tradições que emanam de cada sociedade em particular.

Cultura é a forma como falamos uns com os
outros, como vivemos com as nossas famílias,
a nossa língua, as nossas roupas, aquilo que
comemos, a música que ouvimos, o que
fazemos nos tempos livres, as festividades,
as regras, em suma, é a forma como vivemos.
Felizmente, há muitas culturas, muitas
diferenças no mundo inteiro entre culturas,
o que permite ficarmos todos mais ricos
quando conhecemos outras pessoas.

Respeitar a diversidade cultural é respeitar os direitos humanos
e as liberdades fundamentais. Sobretudo, o direito das pessoas
que pertencem às minorias.
Promover a cultura das minorias e não reprimi-la é também
uma forma de conservá-la, impedindo que elas se extingam e
fazendo com que a diversidade seja mantida, permitindo dessa
forma o diálogo e a troca de experiências entre os povos.
Nesse sentido, quando se fala em multiculturalismo pretendese abranger não só as minorias étnicas como também a
todos os indivíduos, quer estejam inseridos em sociedades
multiculturais ou uniculturais. Pretendendo-se desta forma,
eliminar os preconceitos e os ideais racistas.

A cultura não é só artes… Cultura é o modo
de vida de um povo ou nação, que mostra a
forma de sentir, pensar e agir. Cultura é tudo
aquilo que é produzido pelas pessoas, e não
pela natureza.

“A diversidade cultural é tão
necessária para a humanidade como a
biodiversidade para a natureza.”

Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade

Sabias que...
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Existe uma Declaração Universal em que se reconhece que a
diversidade cultural é património comum da Humanidade?
Existem mais de 6900 línguas faladas no Mundo? Portugal é o
nome dado à laranja em várias línguas? Laranja em romeno se
diz portocale, em búlgaro portokalov, em grego é portokalioú e
em turco portakal...
As práticas culturais que não respeitem os direitos humanos
nem o valor da dignidade humana devem ser alteradas?
O 9º mês do calendário islâmico é o mês do Ramadão, onde se
pratica o ritual de jejum?
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O ano novo nepalês e chinês não se comemoram a 1 de janeiro?

Cultura
Passar à ação...

Desafio: durante o próximo mês, fala com pessoas de 5 países
diferentes.
Faz uma visita guiada do projecto Migrantour, no bairro da
Mouraria, promovido pela Associação Renovar a Mouraria:
http://www.renovaramouraria.pt/visitas-gratuitas-paraescolas-ha-mundos-na-mouraria/

Vídeos

The Value of Heritage - UNESCO
https://youtu.be/K1_f-GqaHHo
What is culture ?
https://www.youtube.com/watch?v=57KW6RO8Rcs

Participa nas festividades das diferentes nacionalidades
que vivem na tua cidade ou eventos interculturais, como por
exemplo, o Festiva Todos, em Lisboa

Para saber mais...

Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/
diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_pt.pdf

“A cultura é o que somos.
A cultura molda a nossa
identidade.”
UNESCO
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UNESCO Cultura e Desenvolvimento
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-anddevelopment/

“Nenhum desenvolvimento poderá ser
sustentável se excluir a cultura.”
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