Declaração de Verona
20 de setembro 2015
Em 2003, a UNESCO, através de sua Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da
Humanidade (PCI), reconhecia o papel central das “comunidades, grupos e indivíduos” no processo de
transmissão de conhecimentos e práticas constitutivas do PCI.
Pela primeira vez na história, foi fornecida aos estados uma ferramenta legal que os permitiria construir
políticas culturais com a finalidade de fazer valer o direito fundamental ao reconhecimento cultural. A
UNESCO escreveu então que “os jogos e esportes tradicionais são parte do patrimônio imaterial e um
símbolo da diversidade cultural de nossas sociedades”.
Em 2006, a UNESCO deu inicio a organização de uma consulta coletiva internacional reunindo os principais
atores envolvidos no processo de salvaguarda e recuperação dos jogos e esportes tradicionais, com o
objetivo de criar uma plataforma internacional para a promoção e desenvolvimento dos jogos e esportes
tradicionais. Esta plataforma participou na criação de uma rede global informal dos jogos e esportes
tradicionais que envolvem as comunidades locais, especialistas, organizações não governamentais e
instituições nacionais e internacionais.
Em 2009, após uma reunião da UNESCO em Teerã, um grupo de especialistas e de organizações não
governamentais internacionais decidiram criar a ITSGA (Associação Internacional de Esportes e Jogos
Tradicionais), uma organização formal representativa da rede global dos jogos e esportes tradicionais.
Paralelamente, nesta sinergia, foram organizadas numerosas reuniões e eventos. Este foi o caso do grande
festival internacional de Tocatì, criado em 2003, em Verona, Itália. Esta reunião anual converteu-se, com o
passar dos últimos anos, em um lugar de encontro para muitos agentes locais, nacionais ou internacionais,
jogadores, crianças e adultos, pesquisadores, docentes, artistas, responsáveis políticos, etc.
Em 2015, na dinâmica do grande movimento de reconhecimento do PCI e do que impulsiona os jogos e
esportes tradicionais e autóctones, representantes de diversas organizações não governamentais nacionais e
internacionais presentes no festival de Tocati, decidiram dar um passo a mais, escrever a declaração de
Verona, que será promovida em todo o mundo.
Esta declaração tem como objetivo ser uma forte recomendação para a introdução dos jogos e
esportes tradicionais e autóctones, e os valores que se transmitem como PCI, nos programas escolares,
de modo “que sejam uma parte integral das estratégias nacionais de desenvolvimento” (UNESCO).
A declaração tem como objetivo promover, entre outros:
- Os atores, na dimensão da criatividade, da confiança em si mesmo, da consciência ecológica e cidadã,
- A diversidade cultural e os valores associados a ela,
- A criação de estruturas que favoreçam o bem estar e a saúde social, como as relações e intercambio
intergeracional, o diálogo intercultural em geral,
- O bom trabalho e as práticas locais, memória das civilizações,
- E mais em geral, os vínculos entre a transmissão do patrimônio cultural imaterial e o desenvolvimento
sustentável.
Organizações signatárias: Associação Internacional de Jogos e Esportes Tradicionais; Fórum Internacional ICH NGOs;
Sociedade Oriental Internacional de Educação Física e Esportes; Associação Pan-Americana de Jogos e Esportes
Autóctones e Tradicionais; Associação Europeia de Jogos e Esportes Tradicionais.

