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Resumo: As autoras apresentam o contexto segundo a qual houve a emergência das 

indústrias criativas e a diversidade de conceitos que hoje existe em torno deste tema. 

Questões-chave conceituais são apresentadas trazendo a contribuição de importantes 

autores e instituições envolvidas com a temática. É também abordada a relação entre 

cultura e desenvolvimento e sua aplicação no território.  

 

O século passado foi marcado por profundas mudanças nos campos políticos, sociais, 

culturais e tecnológicos cujos efeitos seguem nos tempos atuais. Uma das 

transformações projeta-se sob os efeitos da chamada desmaterialização dos processos 

produtivos que passaram a incorporar com mais vigor a informação e o conhecimento 

na produção de bens.  

A supremacia dos conteúdos imateriais, simbólicos, e intangíveis nas relações sociais dá 

substância para a chamada economia do conhecimento, ou nova economia, trazendo 

implicações importantes para Sociedade da Informação. Entende-se que o referido 

cenário é especialmente profícuo para possibilidades criativas em que a cultura se insere 

de forma estratégica.  

Tanto como causa, como também efeito das mudanças culturais do Século XX, vale 

lembrar o processo histórico recente segundo o qual o conceito da economia criativa 

surgiu, revelando grande importância no debate das tendências do setor de serviços das 

economias mundiais. Da economia da arte à economia da cultura, do lazer, do 

entretenimento e, mais recentemente, à concepção de termos como a “economia da 

experiência”. 

A importância cada vez maior deste conceito de indústrias criativas surge associada às 

abordagens que identificam seu grande potencial de geração de emprego, 

produtos/serviços e riqueza; daí sua crescente importância no campo do conhecimento, 

do mercado e das políticas públicas governamentais, até porque, trata-se do setor 
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emergente mais dinâmico em nível internacional. Segundo dados das Nações Unidas, 

o setor chega a movimentar US$ 1,3 trilhão por ano, representando aproximadamente 

7% do Produto Interno Bruto - PIB mundial. 

Para limitar e fazer convergir o objeto deste estudo, pesquisou-se e trouxemos 

referências e conceitos trabalhados atualmente em âmbito mundial para contextualizar 

nosso recorte da cadeia audiovisual. O estado da arte das publicações nesta área está 

aqui representado por quatro referências a autores e instituições que tem se 

especializado na leitura contemporânea da Economia Criativa de forma complementar. 

O primeiro texto a que fazemos referência é o de Ana Carla Fonseca Reis, Evolução 

Histórica: da indústria criativa à economia criativa – pequeno panorama global (REIS, 

2008), importante discussão conceitual e histórica sobre o tema. Ana Carla apresenta a 

origem do conceito das indústrias criativas que teria surgido em um projeto australiano, 

em 1994, intitulado Creative Nation, ainda que tenha sido mundialmente conhecido pela 

iniciativa no Reino Unido de se criar o Department for Culture, Media and Sport 

(DCMS) do Reino Unido, em 1997. Para a pesquisadora, o mérito do projeto inglês 

baseia-se no fato do mesmo ter incitado “reflexões sobre as mudanças profundas e 

estruturais que se operam no tecido socioeconômico global e nos embates culturais e 

políticos”. Ela exemplifica tais problematizações citando a revisão do sistema 

educacional; as novas propostas de requalificação; valoração do intangível cultural por 

parte de instituições financeiras; e um reposicionamento do papel da cultura na 

estratégia socioeconômica e até mesmo a revisão da estrutura econômica, de cadeias 

setoriais para redes de valor.  

Segunda Ana Carla Fonseca Reis, as primeiras publicações sobre este tema datam de 

2000, destacando-se Richard Caves, John Howkins, Seltzer Bentley e Richard Florida. 

Entretanto, concordamos com a autora quando esta argumenta que até hoje não existe 

uma definição unânime e consolidada sobre o que chamamos de Economia Criativa.  

Para a estudiosa, a essência tão atual e discutida deste conceito parte do seguinte ponto: 

“a novidade reside no reconhecimento que o contexto formado pela convergência de 

tecnologias, globalização e insatisfação com o atual quadro socioeconômico mundial 

atribui à criatividade o papel de motivar e embasar novos modelos de negócios, 

processos organizacionais e institucionais e relações que galvanizam um novo modelo”.  

Ana Carla advoga que efetivamente a Economia Criativa tem vestígios de conceitos que 

se fundem configurando um conceito único: da economia da experiência, detém a 



 
 

 

originalidade; dos processos colaborativos utiliza os aspectos intangíveis na geração de 

valor, fortemente ancorada na cultura e em sua diversidade; da economia do 

conhecimento, partilha-se o foco no trinômio tecnologia/mão-de-obra 

capacitada/geração de direitos de propriedade intelectual (daí o porquê de alguns dos 

autores do setor integram a economia do conhecimento); da economia da cultura, o 

novo termo propõe a valorização da autenticidade e do intangível cultural. Assim, a 

Economia Criativa torna-se um conceito único criado pela fusão de outros.     

Da mesma forma, em outra publicação interessante para a caracterização de nosso 

objeto de estudo, está o texto Repertório de fontes sobre economia criativa de Paulo 

Miguez (2007b), que exatamente explora a infinidade de conceitos e questionamentos 

sobre a definição de indústrias criativas e economia criativa.  

O objetivo de seu artigo foi a organização de fontes de pesquisa sobre a temática da 

economia criativa realizada através da prospecção de fontes em bibliografias 

especializadas, bibliotecas virtuais, instituições de pesquisa, organismos multilaterais e 

agências governamentais.  

Conceitualmente, Miguez entende que ambas as expressões – indústrias criativas e 

economia criativa – tratam do mesmo objeto e podem ser entendidas da seguinte forma: 

“As expressões indústrias criativas e economia criativa são novas. Ainda que ambos os 

termos possam ser alcançados pelo expressivo debate que as várias disciplinas 

científicas travam à volta do que é chamado de “terceira revolução industrial” e, por 

extensão, estejam conectadas com a variada gama de denominações que tentam capturar 

o paradigma de produção da sociedade contemporânea - sociedade pós-industrial, pós-

fordista, do conhecimento, da informação ou do aprendizado – o certo é que, querendo 

significar um setor da economia ou almejando tornar-se um campo específico do 

conhecimento, não deixam de constituir-se em uma novidade bastante recente. Na 

linguagem da academia, pode ser dito, então, que indústrias criativas e economia 

criativa configuram um campo de conhecimento préparadigmático, ainda que em rota 

ascendente e ritmo crescente de constituição.” (MIGUEZ, 2007a) 

Para o autor, a temática da economia criativa e das indústrias criativas chega ao Brasil 

em 2004, durante a XI Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) na qual houve um painel exclusivamente dedicado à 

temática na perspectiva dos países em desenvolvimento. Ele entende que a partir das 

recomendações ali registradas, houve crescente importância da questão na agenda de 



 
 

 

outras organizações do sistema das Nações Unidas – particularmente na Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Unidade Especial para a Cooperação Sul-

Sul do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (SU/SSC) e Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) – e na agenda de 

outras instituições multilaterais. 

O pesquisador alerta que uma análise mais superficial pode levar a crer ser possível 

compreender a economia criativa como ampliação contemporânea da economia da 

cultura, assim como, a economia da cultura, pode ser identificada enquanto extensão 

dos limites que circunscreveram a economia das artes. Porém, é importante lembrar que 

todos estes conceitos são singulares e de alguma forma agregam características 

específicas. 

A partir da compilação do que chamou de repertório das indústrias criativas, Miguez 

recomenda que “não se deve remeter para segundo plano alguns dados que apontam 

para a confirmação das indústrias criativas como um setor individualizado no conjunto 

da economia e, tão importante quanto; como um setor que amplia o raio de alcance das 

relações entre a cultura e a economia”.  

Outra contribuição de Miguez se dá em torno de alguns questionamentos sobre o escopo 

dos conceitos como o porquê do o setor de patrimônio não compor compõe o conjunto 

indústrias criativas, e como deveria ser o tratamento das manifestações culturais já que 

estas não geram propriedade intelectual por ser criação coletiva, logo não-autorais, 

ainda que elas configurem um setor econômico de monta.  

Em meio a estas questões, Miguez cita Stuart Cunnigham e John Hartley
3
. Como 

estudiosos que tem contribuído sobremaneira para o enfoque de problematizações 

relevantes no campo das indústrias criativas, particularmente no plano conceitual. 

Outro autor que trazemos como complemento para esta análise, Sérgio Xavier, 

jornalista e gestor de projetos culturais, extrapola a questão conceitual e descritiva sobre 

estes novos termos e em seu texto Cultura digital e redes colaborativas: oportunidades 

para empreendedores criativos (XAVIER, 2008), trata do impacto do mercado nos novos 

negócios da economia criativa. 

Sérgio Xavier entende que há novos modelos de negócios possíveis nos tempos 

contemporâneas com a emergência das indústrias criativas. Tais oportunidades seriam 

diferentes dos padrões vivenciados até então. Seria um modelo com bases colaborativas, 
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que exige uma visão mais abrangente, como também a própria revisão do conceito de 

concorrência. A concorrência eletrônica seria notadamente sempre global. Basta um 

clique para acessar concorrentes e parceiros. Xavier identifica como positivos os novos 

canais de relacionamento direto com os clientes, os quais permitiriam aperfeiçoar os 

produtos de forma constante. Por isso, para o estudioso, conhecimento de ponta é 

essencial. (XAVIER, 2008) 

Neste contexto, faz-se mister gerenciar as incertezas de forma constante. Aos 

empreendimentos, exigem-se planos mais dinâmicos e de curto prazo. As mudanças dos 

mercados seriam agora mais efêmeras, impactantes e genéricas. Habilidades gerenciais 

estariam circunscritas à agilidade e flexibilidade, em contraposição à reatividade. 

O texto de Sérgio Xavier faz coro com a nova forma de tratamento que a economia 

criativa ganha a partir da definição da Conferência da UNCTAD de 2004. 

Supachai Panitchpakd, secretário-geral da UNCTAD de 2008-2009, advogava que as 

indústrias criativas estão na vanguarda do crescimento da economia mundial nos 

últimos anos. Ele explica que o termo da forma como utiliza, engloba a produção e 

distribuição de bens e serviços que usam capital intelectual como principal componente 

– estão no cruzamento das artes, da cultura, dos negócios e da tecnologia. Completa 

citando que “as indústrias criativas implicam a interação de setores tradicionais que 

fazem uso intensivo da tecnologia e estão voltados para os serviços: desde a arte 

folclórica, dos festivais, livros, pinturas e das artes da interpretação até à indústria 

cinematográfica, da radiodifusão, animação digital e videojogos, bem como a campos 

mais voltados para os serviços, atividades arquitetônicos e de publicidade. Todas estas 

atividades utilizam amplamente habilidades criativas e podem gerar lucro através do 

comércio e dos direitos de propriedade intelectual”. (UNCTAD, 2008) 

Panitchpakd apresenta dados de pesquisa da UNCTAD que revela que a indústria 

criativa configura-se como um dos mais dinâmicos setores no comércio mundial. 

Durante o período 2000-2005, o comércio de bens e serviços criativos aumentou uma 

média anual sem precedentes de 8,7%. As exportações mundiais de produtos criativos 

chegaram a US$ 445,2 bilhões em 2005, enquanto em 1996 eram de US$ 234,8 bilhões.  

Entre 1996 e 2005, as exportações mundiais de produtos audiovisuais triplicaram e as 

de artes visuais duplicaram. Os recursos obtidos com a produção criativa são 

capitalizados para os direitos de propriedade intelectual, as licenças e a mercadotecnia e 

distribuição. Infelizmente, para os países em desenvolvimento a maioria do lucro no 



 
 

 

setor vai para grandes empresas estrangeiras que detêm a produção e comercialização 

deste conteúdo criativo. Por exemplo, os artistas e produtores jamaicanos de reggae 

receberam apenas 25% da renda mundial obtida por suas gravações. Porém, sabemos 

que tais dados vêm mudando diariamente e se democratizando devido aos 

acontecimentos revolucionários nos novos meios de comunicação e pelo uso da 

Internet.  

A tese de Panitchpakd é de que a maioria dos países em desenvolvimento ainda não é 

capaz de aproveitar suas capacidades criativas para estimular seu próprio 

desenvolvimento. Em sua visão, países em desenvolvimento, em geral, terão de 

melhorar a qualidade em toda a cadeia produtiva de valores, estabelecer mecanismos 

institucionais e financeiros para apoiar artistas e criadores independentes e atrair 

investimentos para facilitar a formação de empresas conjuntas e as co-produções. A 

associação entre o setor e público e privado necessitará ser promovida. Devem, ainda, 

ser criadas oportunidades para o acesso a tecnologias avançadas e para incrementar o 

uso de novos modelos comerciais e de informações, bem como de ferramentas para 

dominar as tecnologias da comunicação para alcançar novos mercados, incluindo o 

comércio Sul-Sul.  

Panitchpakd também lembra restrições em nível internacional, relacionadas com o 

acesso aos mercados e às práticas comerciais não competitivas que surgem na estrutura 

oligopólica do mercado, especialmente, nas indústrias audiovisual e digital. “A 

concentração de canais de mercadotecnia e de redes de distribuição em uns poucos 

importantes mercados; o acesso limitado ao crédito regional e multilateral e a exclusão 

tecnológica em sua opinião se combinam para por em perigo a competitividade das 

indústrias criativas das nações em desenvolvimento”. (UNCTAD, 2008) 

Como recomendação para a capitalização destes países, Panitchpakd afirma que o fato 

desta indústria ser conhecida tanto pela criatividade quanto pelo capital as torna 

particularmente adequadas para países que são ricos em herança cultural e talento 

criativo, mesmo se sofrerem falta de mão-de-obra especializada, infra-estrutura básica e 

investimentos estrangeiros diretos.  

 

Cultura & Desenvolvimento 

Como pudemos observar nos conceitos e referências abordadas, a cultura hoje possui 

diversos significados e interpretações no que diz respeito às mais recentes formas de 



 
 

 

negociação e representação entre ela, o mercado, as novas tecnologias e as novas 

organizações produtivas. 

Consideramos três os papéis da Cultura que merecem destaque pela sua direta 

interferência, positiva ou negativamente, como vetor de desenvolvimento 

socioeconômico local: cultura como identidade formadora de um povo; como marca 

diferenciadora de um território; e como indústria criadora de valor. 

 

Cultura e Identidade 

Gilberto Gil, como representante da cultura de forma artística, empresarial e pública, 

tem uma definição bastante ilustrativa deste termo: “Falamos de cultura como a 

dimensão simbólica da existência social de cada povo, como eixo construtor das 

identidades, como espaço privilegiado de realizações da cidadania e de inclusão social 

e, também, como fato econômico gerador de riquezas.” (UNESCO Brasil, 2003) 

A Recomendação da Década Mundial do Desenvolvimento Cultural, que resultou da 

Conferência do México, em 1982, conceitua “Cultura como o conjunto de 

características espirituais e materiais, intelectuais e emocionais que definem um grupo 

social. (...) engloba modos de vida, os direitos fundamentais da pessoa, sistemas de 

valores, tradições e crenças.”
4
 

Diversos são os conceitos empregados na interpretação do termo. Segundo Schimitt 

(1992) “assim como cada nação tem um conceito próprio de nação e encontra em si 

mesma as notas constitutivas da nacionalidade, e não nos outros, assim também toda 

Cultura e toda época cultural tem seu próprio conceito de Cultura.” (SCHMITT, 1992). 

Há 24 séculos, Aristóteles definiu Cultura como aquilo que não é natural, que não vem 

da natureza, isto é, que não decorre de leis físicas ou biológicas
5
. Um corolário dessa 

definição que atravessou os séculos seria dizer que a Cultura é o conjunto de 

conhecimentos que uma geração passa à outra, evitando que a humanidade tenha que 

recomeçar do zero a cada geração.  

 

A Cultura, tal qual cientistas sociais a concebem, refere-se ao modo de vida de 

um povo, em toda a sua extensão e complexidade. Um conceito que procura 

designar uma estrutura social no campo das idéias, das crenças, costumes, artes, 

linguagem, moral, direito, leis etc., e que se traduz nas formas de agir, sentir e 

pensar de uma coletividade que aprende, inova e renova o seu próprio modo de 
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criar e fazer as coisas, numa dinâmica de constantes transformações. 

(MUYLAERT, 2000) 

 

Na verdade, a Cultura pode ser vista – de modo genérico – como formas particulares de 

manifestações significativas que caracterizam determinada sociedade distinta, sob 

múltiplas influências locais, regionais, nacionais e globais. (LOPES, 1998) 

Diante de nossa expectativa em tentar aproximar estes conceitos das possibilidades de 

Desenvolvimento que a Cultura nos apresenta, afirmamos que a identidade seria um 

processo interno de individualização de uma comunidade para organizar seus 

significados; ação fundamental para a criação de valores comuns a comunidade frente às 

mudanças constantes e drásticas atuais que já foram apresentadas ao longo do trabalho. 

Transcreveremos aqui trechos de “O Poder da Identidade” de Castells que ilustram 

perfeitamente estes conflitos. 

 

Os movimentos sociais tendem a ser fragmentados, locais, com objetivo único e 

efêmeros, escolhidos em seus mundos interiores ou brilhando por apenas um 

instante em um símbolo da mídia. Nesse mundo de mudanças confusas e 

incontroladas, as pessoas tendem a reagrupar-se em torno de identidades 

primárias: religiosas, étnicas, territoriais, nacionais. (...) Em um mundo de fluxos 

globais de riqueza, poder e imagens a busca pela identidade, coletiva ou 

individual, atribuída ou construída, torna-se a fonte básica de significado social. 

Essa tendência não é nova, uma vez que a identidade e, em especial, a identidade 

religiosa e étnica tem sido a base do significado desde os primórdios da 

sociedade humana. No entanto, a identidade está se tornando a principal e, às 

vezes, única fonte de significado em um período histórico caracterizado pela 

ampla desestruturação das organizações, deslegitimação das instituições, 

enfraquecimento de importantes movimentos sociais e expressões culturais 

efêmeras. Cada vez mais, as pessoas organizam seu significado não em torno do 

que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são. (CASTELLS, 

2999, p. 23) 

 

Este processo de fragmentação da identidade é uma característica que precisa ser 

combatida nos trabalhos de Desenvolvimento Local. Fazer com que os atores de uma 

comunidade identifiquem que os fatores culturais e sociais são, no mínimo, tão 

importantes para seu Desenvolvimento quanto os econômicos e políticos é fundamental 

para a cumplicidade nas ações referentes à identidade cultural de um território.  

 

Cultura como marca no Desenvolvimento Local 

Os conceitos de Desenvolvimento Local e Cultura estão sendo tomados hoje como 

ferramentas preciosas no processo de dinamização de ações estratégicas em âmbito 



 
 

 

político, cultural, econômico e social. Teóricos como Maffesoli (1999) já tratavam do 

resgate das questões locais, quando o lugar volta a servir de vínculo, como irreversível 

neste contexto de globalização.  

O retorno ao local e a importância da “tribo” em oposição ao entusiasmo bastante 

“integrado” de alguns quanto às inúmeras possibilidades da tecnologia de promover 

“relações virtualizadas” retomam discussões bastante atuais como a da “identidade 

cultural na pós-modernidade” (HALL, 1997) e sobre se “é possível, de algum modo, em 

tempos globais, ter-se um sentimento de identidade coerente e integral”. (CASTELLS, 

2000) 

Hoje, a dinâmica econômica de base local está caracterizada pelo incentivo a iniciativas 

e empreendimentos que se complementam, maximizando as potencialidades de 

produção, comércio, serviços e consumo locais. Isso não significa, porém, 

especialização econômica, mas sim diversidade e complementaridade. É a capacidade 

de exercer sua interdependência como sujeito, mantendo uma relação de troca, 

competitiva, inclusive com outras regiões e localidades. 

Nesse processo a participação da sociedade torna-se fundamental, pois o incremento 

sobretudo de capital humano e capital social é o fator que faz a diferença, estimulando, 

intensificando e mudando de qualidade o processo de Desenvolvimento Local. Ou seja, 

quanto maior o envolvimento da comunidade no processo, maior capacidade de 

cooperar em beneficio mútuo. 

Segundo Yuri Kasahara, o que se coloca como questão central na discussão sobre a 

estratégia do Desenvolvimento Local é a “revalorização da esfera local” como foco de 

ação para implementação de políticas sociais que tenham real impacto sobre a qualidade 

de vida e o Desenvolvimento econômico da região. É central para isso, o chamado 

“espírito empreendedor” dos agentes sociais, governos e organizações.  

Em Gonçalves, a Cultura é levantada como uma das dimensões fundamentais do 

Desenvolvimento Local Sustentável: 

 

É a dimensão cultural que fortalece, potencializa e pereniza valores culturais, 

saberes populares, códigos de relacionamento do grupo humano focalizado. 

Ações concebidas e implementadas com base nesse compromisso tendem a ser 

mais bem assimiladas pelos beneficiários e contribuem para o fortalecimento de 

identidades das comunidades. São numerosos os exemplos de experiências bem-

sucedidas de inclusão social e de promoção de alternativas sustentáveis de 

Desenvolvimento econômico local que se fundamentam em processos de resgate 

das identidades culturais. Programas de inclusão de jovens por meio da oferta de 



 
 

 

oportunidades de educação artística, muitas vezes no âmbito do folclore, ou 

esportiva, e programas de geração de renda, baseados na valorização de 

atividades artesanais, por sua vez apoiados em conhecimentos e técnicas dos 

mais idosos das localidades, têm logrado resultados efetivos e sustentáveis para 

o Desenvolvimento socialmente inclusivo e sustentável das localidades.  

(GONÇALVES, 2005, p. 8) 

 

No contexto do Desenvolvimento Local, a dimensão cultural ganha grande destaque 

uma vez que é uma das saídas para a diferenciação de produtos de comunidades ao se 

articularem com um mercado global.   

 

Dentre as diversas ações que podem funcionar como catalisadoras do processo 

de dinamização de um aglomerado empresarial, a indução da diferenciação de 

produtos e serviços através da incorporação de fatores culturais de uma 

localidade que sejam capazes de interagir com as atividades econômicas 

predominantes pode gerar efeitos dinâmicos que redundem no aumento da 

capacidade inovativa e associativa das empresas locais. (PEREIRA, 2003)
  

 

Em 2003, foi realizado um estudo – promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) – pela empresa S3.Studium cujo o objetivo central 

era a criação de uma imagem nacional para os produtos e serviços brasileiros que 

fortalecesse a exportação das MPE’s do País. O Marketing territorial teve seu início nos 

Distritos Industriais da Itália e vem sendo incorporado às ações de Desenvolvimento 

também no Brasil. A hipótese, totalmente convergente com as afirmações de nosso 

trabalho, é a de que o marketing do país fundamentado na Cultura – tendo a valorização 

das identidades locais como resposta às tendências globalizantes – é um dos 

mecanismos econômicos hoje emergentes.  

Porém, existe um caminho que deve ser percorrido entre a Cultura local e os produtos 

baseados em sua identidade. Para o trabalho de criar territórios competitivos através de 

sua identidade, faz-se necessário mapear as tipicidades, ícones naturais, símbolos e as 

referências culturais do local, fazendo com que essas sejam apropriadas pelas 

comunidades e contribuam para o reconhecimento de um território. (BRAGA, 2003) 

Em resposta à desmaterialização que se criou para dar mais leveza e mobilidade 

ao capital, a perspectiva cultural acaba fazendo com que os lugares diferenciados 

e únicos funcionem como âncora de referência para a própria produção de 

valores de mercado. (CARSALADE, 2004)
  

 

Por fim, podemos dizer que um dos papéis da Cultura no Desenvolvimento de uma 

localidade é a integração social, que rompe as distâncias entre os grupos sociais através 

do, como é citado em um estudo internacional sobre políticas culturais urbanas, 



 
 

 

“fomento da criatividade, resgate da auto-estima da população, resgate dos valores 

tradicionais e através deles, da identidade sociocultural”. (VETRALE, 2000) 

É interessante lembrar que esta característica da Cultura pode produzir os padrões de 

confiança, cooperação e interação social que resultam em uma economia mais vigorosa 

e, possivelmente, mais democrática. Como já colocamos quando abordamos a 

Comunicação no DL, isto é fundamental para relações de longo prazo entre atores nos 

processos de Desenvolvimento Local. 

 

Cultura como criação de valor 

Uma aplicação ainda muito pouco percebida pelos gestores formais e informais de 

territórios é a utilização da Cultura para o planejamento. 

 

Nos planos tradicionais a Cultura aparece como um ponto de análise setorial, 

geralmente pensada de forma pontual e nos seus capítulos finais. A ausência de 

uma investigação das culturas locais acaba gerando erros nas estratégias de 

implementação e gestão, além de deformar o verdadeiro significado e a 

expressão simbólica dos locais onde o planejamento se aplica. (CARSALADE, 

2009) 

 

A Cultura deve de fato estar ligada às idéias de permanência e sustentabilidade de um 

território. Ela deve ser tratada como quem tem possibilidade de fornecer o entendimento 

da realidade dinâmica de comunidades, como de fato o é, revelando, por exemplo, como 

coloca Flavio de Lemos Carsalade, “as razões de fracasso de determinada medida 

proposta em função de sua consonância ou não com a visão de mundo de determinado 

grupo.”
6
 

Outra questão interessante para ser levantada é a possibilidade de a Cultura ser encarada 

como uma real fonte de geração de renda em um território.  

A Cultura material e expressiva é um recurso subvalorizado nos países em 

Desenvolvimento. Ela pode gerar renda através do turismo, do artesanato, e 

outros empreendimentos culturais. (Banco Mundial, 1999, p.11). O patrimônio 

gera valor. Parte de nosso desafio mútuo é analisar os retornos locais e nacionais 

dos investimentos que restauram e extraem valor do patrimônio cultural – não 

importando se a expressão é construída ou natural, tais como a música indígena, 

o teatro, as artes (WOLFENSOHN apud YUDICE, 2004, p. 30-31). 
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 Ibidem. 



 
 

 

Porém, para o investimento em atividades culturais, estas devem produzir, como 

qualquer outro setor de atividade, além dos conhecidos resultados qualitativos, dados 

quantitativos, para que possam ser avaliadas e tenham medido seu retorno.  

Dar esta vertente econômica à Cultura é uma ação permanentemente criticada e, é claro 

que esta busca por indicadores vai conviver com diversas dúvidas. Porém é importante 

não paralisar e polemizar eternamente estas atividades e, flexibilizando e negociando 

conceitos, chegar a conclusões mesmo que temporárias (YUDICE, 2004, p.33). 

 

desprovidos de dados concretos, indicadores, por exemplo, é difícil justificar 

investimentos em projetos. E, é claro, existem dificuldades metodológicas no 

Desenvolvimento de indicadores para a Cultura. O conceito é cunhado segundo 

indicadores econômicos, que possibilitam aos economistas a determinação da 

‘saúde’ econômica e a previsão dos tipos de intervenções que a fortalecerão. 

Evidentemente, existem diferentes abordagens para se precisar indicadores.
7 

 

É necessário ir além das interpretações de Cultura que argumentam que esta reduz os 

conflitos sociais e promove o desenvolvimento econômico. Como Yúdice advoga em 

“A Conveniência da Cultura”, pretendemos analisar a Cultura sob outro ângulo.  

A Cultura como recurso é muito mais do que uma mercadoria; ela é o eixo de 

uma nova estrutura epistêmica na qual a ideologia (...) é absorvida por uma 

racionalidade econômica ou ecológica, de tal forma que o gerenciamento, a 

conservação, o acesso, a distribuição e o investimento – em ‘Cultura’ e seus 

resultados – tornam-se prioritários.
8
 

 

É claro que a expressão cultural deve ser respeitada e estimulada como tal, porém, para 

exercer uma possível função política, a Cultura deve também negociar. Yúdice ilustra 

tal situação com o fato de que ativistas negros do Afro Reggae, mesmo que para 

representar o próprio povo de sua comunidade através de música e dança, têm que 

necessariamente negociar com líderes da comunidade, igreja, acadêmicos, empresários, 

e outras organizações sua aparição ou gerenciamento de sua marca e identidade.  

A noção de Cultura como recurso pressupõe seu gerenciamento; hoje a Cultura local 

pode ter vez, mas isso somente ocorre se existirem pessoas capacitadas na comunidade a 

administrar este recurso, às vezes internacionalmente. Políticas públicas e iniciativas 

culturais financiadas procuram sua efetividade, na maioria das vezes, em movimentos 

locais de base e até de resistência. Estes atores apostaram na Cultura, definida de várias 

formas, como um recurso já na mira da exploração pelo capital (por exemplo, na mídia, 
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no consumismo e no turismo), e uma base de resistência à devastação desse mesmo 

sistema econômico. (YÚDICE, 2004, p. 19).
 
 

Esta dualidade pode ser encarada de duas formas. Pode ser tomada como atitude 

predadora da comunidade por seus próprios agentes, como pode gerar algum impacto 

sustentável. Uma vez implementadas, dão visibilidade e maior capacidade de ação. 

O papel da Cultura tem, obviamente, se expandido para as esferas política e econômica. 

Ela tem, saudavelmente, sido dirigida como recurso, “para a melhoria sociopolítica e 

econômica, ou seja, para aumentar sua participação nessa era de envolvimento político 

decadente, de conflitos acerca da cidadania (YOUNG, 2000: 81-120).”
9 

 

Grandes órgãos que se envolvem diretamente na questão do Desenvolvimento Local, 

como a UNESCO, o Banco Mundial e Ong’s internacionais, tem hoje se empenhado em 

declarar publicamente que a instrumentalização da Cultura local pode melhorar 

condições sociais, criar tolerância multicultural, fomentar a participação cívica e 

estimular o crescimento econômico. Porém, estas iniciativas não podem seguir sendo 

rechaçadas por certos intelectuais sem que apontem opções viáveis em contraposição. 

 

É preciso conhecer os atores do processo cultural, seja na condição de 

produtores, de consumidores ou de gestores. É importante compreender as regras 

que regem suas relações, entre si e com a produção de Cultura, sejam a 

legislação, as condições de formação profissional, suas organizações, suas 

interdependências. (UNESCO Brasil, 2003, p. 16).
  

 

Repetidas críticas quanto aos montantes de investimento público na Cultura 

demonstram um desconhecimento mais prejudicial à Cultura do que a própria falta de 

investimento. Diferente do que defende Alfons Martinell – que assume a posição de que 

a centralização do investimento na Cultura pelo poder público
10

–, afirmamos que se os 

profissionais desta área não se adequarem às mudanças e perceberem que a 

profissionalização das atividades culturais é tão necessária quanto para qualquer outro 

setor, a Cultura dependerá eternamente de mecenato, seja ele qual for.  

Mesmo neste contexto, a expressão puramente criativa da Cultura deve ser respeitada, 

mas não reduzir o papel da Cultura a este. Para a independência das atividades culturais, 

a incorporação de profissionais das áreas gerencial, econômica e coorporativa não 

devem ser vistas como prejudiciais. Os profissionais da Cultura precisam aprender a 
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negociar com outras áreas de conhecimento, tanto as benesses quanto os malefícios do 

gerenciamento e o conseqüente crescimento da atividade cultural.  

Sabe-se, é claro, que não existe modelo de enquadramento da Cultura. Cada iniciativa 

tem seus objetivos e percalços; o que se deve buscar é aprender com experiências 

pregressas, adaptando-as. 

De todo modo, reitera-se a necessidade de acompanhar a supremacia dos conteúdos 

imateriais, simbólicos, e intangíveis que revelam-se profícuos para possibilidades 

criativas em que a cultura estrategicamente se insere. 
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