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APRESENTAÇÃO 
 
 

O III Congresso Internacional de Cidades Criativas representou um marco no debate 
sobre o tema, em primeiro lugar por ser realizado pela primeira vez fora da Espanha 
e em segundo lugar, por realizar debates de altíssimo nível no plano internacional e 
levar essa contribuição ao Brasil. 

Nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2013 se reuniram em Campinas pesquisadores, 
profissionais e membros do poder público de 10 países diferentes para debater 
questões interdisciplinares relacionadas à solução dos problemas urbanos através 
de conferências, palestras, mesas redondas e comunicações do mais alto nível. 

O resultado é esse livro de atas de 1800 páginas divididos em 9 linhas temáticas: A 
cidade criativa: Tradição, história, inovação, personalidade e imagem da cidade. A 
cidade imaginada e representada: Cultura, lazer, arte e cidade. A cidade habitável e 
sustentável: Arquitetura e urbanismo na cidade. A cidade sábia: Educação e cidade. 
A cidade vivida: Vida cotidiana na cidade. A cidade virtual e real: Tecnologia, redes 
sociais e cidade. A cidade do mercado: Indústria, comércio, turismo e economia na 
cidade. A cidade transitada: Políticas e os serviços públicos e sociais na cidade. A 
cidade comunicada: Os meios de comunicação e a cidade. 

A execução desse projeto só foi possível graças ao apoio institucional da 
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, da Universidad Complutense de 
Madrid – UCM, do Laboratório de Inovação Tecnológica Aplicada à Educação – 
LANTEC e da Agência ONU-Habitat; além do patrocínio de CAPES do Ministério da 
Educação do Governo do Brasil e da FAPESP. Agradecemos também as prefeituras 
de São Paulo, Recife, Campinas e Hortolândia pelo apoio e os diversos 
pesquisadores que colaboraram de uma forma ou de outra para a realização deste 
projeto e fundamentalmente para os autores dos trabalhos.  
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Resumen  

En la habitación popular autoproducida de las ciudades contemporáneas existe una 
tipología arquitectónica que evidencia a la ciudad como objeto histórico en continua 
construcción: la vivienda inacabada que se habita mientras se encuentra en 
construcción. La explicación de este fenómeno, además de las cuestiones 
económicas inmediatas, se busca en el significado que se da al espacio que se 
habita, pues en algunos aspectos, y con códigos precisos, lo inacabado implica una 
idea de progreso, y por lo mismo de esperanza fundada en un futuro que será mejor 
que el presente. Al cabo de pocas generaciones, los habitantes se habrán 
identificado con la tipología inacabada, con los materiales constructivos expuestos, 
con sus partidos arquitectónicos resueltos incompletamente. Las aspiraciones se 
cumplen al ocupar esta tipología y, puesto que si la aspiración es un proceso, la 
tipología que la satisface es una obra en proceso. A pesar de que los efectos en la 
forma urbana suelen describirse como negativos, como si esta tipología fuera un 
desastre en cuanto a la imagen urbana y signo de la nula participación de 
profesionales de la construcción, el habitante puede ignorar los efectos actuales 
pues la vivienda inacabada y el barrio en donde estas se multiplican, anuncian un 
futuro en el que probablemente serán resueltas finalmente. De aquí se desprende 
que la imagen mental del barrio urbano, coincidente con un ámbito ideal, es más 
vigorosa que la imagen sensorial del habitante.  

Palabras clave  

Habitación popular, tipologia inacabada, vivenda autoproducida, asentamientos 
populares, identidad, imagen urbana  
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Abstract 

In contemporary cities is no difficult to find an architectural typology that 
emphasizes the historical character of the city: the unfinished housing inhabited 
while in construction. This fact can be explained by economic issues, but we can 
also search an explanation in the meanings attributed to the spaces, such as the 
idea of progress, joined to the progressive housing construction. This idea, as well as 
some popular traditions, may grant the unfinished house an extra value of hope for 
the future. Within a few generations, people can develop an identity relationship 
with the unfinished self-made typology, its exposed construction materials and the 
incompletely solved architectural spaces, to satisfice their progress aspirations. The 
inhabitant of unfinished housing can ignore the present effects for his own housing 
and for the neighborhood, because of the future state that can be read since the 
present time in the unfinished typology. So we can say the mental image of this 
typology, as it represents an ideal environment, is stronger than the inhabitant's 
real environment.  

Key words 

Housing, unfinished typology, self-made housing, Popular settlements, identity, 
urban image.  

Introducción 

En las ciudades contemporáneas en México existe una tipología arquitectónica que 
es fácilmente identificable, que se encuentra tanto en ciudades históricas como en 
los nuevos asentamientos y que nos remite a una de las consideraciones elementales 
del concepto de ciudad: la calidad de objeto histórico. Es decir, de un objeto en 
constante evolución, en permanente cambio y, para decirlo más precisamente, en 
continua construcción. 

El fenómeno que nos ocupa atañe a la habitación popular, construida desde 
mediados del siglo veinte a la fecha en ciudades de países en desarrollo, y se 
caracteriza por que se produce en largos periodos y es utilizada como vivienda 
familiar cuando aún no ha sido terminada. La ocupación permanente con fines de 
habitación de edificaciones que han dejado suspendido el proceso de construcción 
involucra a cientos de viviendas en contextos urbanos, particularmente aquellos en 
los que la autoproducción es el método comúnmente utilizado para formarse el 
espacio de habitación. 

Esta situación lleva a tratar de explicar el hecho de la habitación de espacios 
inacabados como producto de factores económicos, principalmente, sin embargo, es 
posible considerar las implicaciones que el uso del espacio usado como vivienda 
tiene desde la perspectiva del significado que se da al espacio habitado. No es 
desconocido que en amplios contextos sociales se ha fundado e impuesto la idea de 
que los bienes que se poseen, y en particular los inmuebles, constituyen un 
patrimonio familiar, más ligado a la idea de heredarlo que de gozarlo. 
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La tipología que abordamos en esta ocasión se enuncia por su uso como vivienda 
popular, es decir, la que es ocupada como habitación principal por familias cuyos 
ingresos no son constantes, o que siéndolo son insuficientes para tener 
disponibilidad de un remanente, lo que provocan una baja capacidad de ahorro y de 
recursos para destinarlos a la producción constante de la vivienda, por lo que este 
proceso es autogestionado, muchas veces autoejecutado, progresivo y discontinuo. 
En el perfil del habitante de esta tipología no se descarta a quienes pueden tener 
acceso a formas de financiamiento para adquisición de vivienda debido a la 
naturaleza de su ocupación (empleados, pequeños comerciantes, etc.), pero se 
incluye particularmente a quienes, a pesar de ello, prefieren autoproducir la vivienda 
que habitan, ya sea por consideración a lo que se ha invertido en ella 
históricamente, por apego al bien y al contexto en que se encuentra, o simplemente 
por el hábito de una forma de ocupación de la vivienda. 

Explorando algunas persistencias sobre la lectura que puede hacerse de la ocupación 
de viviendas inacabadas, las conclusiones nos hacen creer que, al menos en algunos 
aspectos, y con códigos precisos, lo inacabado implica una idea de progreso. Lejos 
de tener connotaciones negativas, el hecho de habitar una vivienda en proceso de 
construcción, cuyos espacios se adecúan en cada impulso constructivo a las 
necesidades actuales de la familia, simboliza la lenta materialización las 
aspiraciones que se vislumbran para un futuro en el que los hijos de la familia se 
proponen como principales beneficiarios.  

Objetivos 

Al abordar el hecho de la producción de espacio para vivienda desde una perspectiva 
diferente de la puramente económica participamos de la idea de que la producción y 
la ocupación de los espacios tiene muchas implicaciones más que las que reconocen 
comúnmente los profesionales de la construcción, la clase política y los planeadores 
de conjuntos habitacionales. 

Con la aproximación propuesta, se explicará la producción de vivienda y la 
habitación de esta en largos periodos como una actividad en la que el factor 
simbólico que se da al espacio habitado es esencial, a partir de la consideración de 
las variables que conforman la identidad con el espacio habitado, tales como las 
vivencias, la reproducción de los modelos, la construcción de lazos sociales en el 
espacio.<Determinar los objetivos de la investigación>  

Metodología 

Las ciudades medias de la parte central de México son un campo adecuado para 
este estudio, por considerar que los procesos de crecimiento y desarrollo urbano 
hacen coincidir el comportamiento de amplios sectores sociales que autoproducen 
progresivamente su vivienda.  

Se inicia con la determinación tipológica de la vivienda autoproducida, para su 
localización, y la verificación en el asentamiento de construcciones que respondan a 
este criterio, procediendo a su registro y a la corroboración de la participación de las 
edificaciones en el contexto urbano. La entrevista con los habitantes y la 
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constatación de las actividades realizadas en este tipo de vivienda completan los 
datos que conducen a la conclusión inicial. 

La ejemplificación tenderá hacia las colonias situadas hacia el suroriente del Centro 
Histórico de la Ciudad de Guanajuato, en donde el asentamiento está en 
consolidación desde hace varias décadas, y en donde la vivienda se caracteriza por 
pertenecer en una amplia mayoría a la tipología propuesta, teniendo los habitantes 
el perfil descrito. El momento considerado es el actual, con la anotación de que se 
trata de un fenómeno comenzado desde mediados del siglo XX y cuya permanencia 
puede ser prevista para las décadas siguientes, por tratarse de un fenómeno 
contemporáneo en proceso.  

1. La vivienda 

1.1. Los materiales para construcción en la vivienda popular durante el siglo 
XX.  

La arquitectura habitacional en asentamientos populares está muy fuertemente 
influenciada por los materiales de construcción característicos de la arquitectura 
moderna, es decir, los que tienen relación o están fabricados con cemento y que 
tuvieron un enorme desarrollo y difusión durante la mayor parte del siglo XX. Ya sea 
en estructuras, como concreto armado, en mamposterías que usan el cemento 
como base de las argamasas, en acabados, como los pisos de concreto, los 
aplanados y hasta los pavimentos de mosaico de pasta, hechos a base de cemento. 
Otros materiales utilizados en la arquitectura moderna, como el acero, no es 
considerado como una posibilidad para la solución de la estructura principal de la 
vivienda popular autoproducida, a causa del fuerte inversión que necesita su 
adquisición, y del diseño que puede parecer especializado aún en pequeñas 
estructuras. Las ventanas y puertas resueltas en acero estructural complementan sin 
embargo la corta lista de materiales utilizados en la vivienda y tienen la ventaja de 
que si se retiran, pueden reciclarse. El concreto armado, en combinación con los 
muros de tabique rojo o tabicón de cemento, permite además, la adquisición 
progresiva de materiales que pueden almacenarse por largo tiempo (salvo el 
cemento) y que por lo mismo no exigen una utilización inmediata. 

La transferencia de estos materiales hacia la vivienda popular tuvo lugar durante la 
parte media del siglo XX, en un momento en que la vivienda popular escaseaba en 
las ciudades, principalmente en las que tenían un alto índice de crecimiento de la 
población por efecto de la atracción que éstas ejercían sobre los habitantes del 
medio rural. Cientos de colonias populares aparecieron en las periferias urbanas, y 
en ellas la vivienda precaria, como la llama Bazant, que pronto inició su 
transformación haciéndose vivienda progresiva (Bazant, 2003). 

A la capacitación en el uso del concreto armado y de las mamposterías de tabique o 
tabicón a base de cemento, que una parte de esa población obtuvo en las ciudades, 
debemos sumar la connotación positiva que tiene el uso de materiales que se 
asociaban a la arquitectura moderna y la facilidad de adquisición de los materiales 
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en un mercado creciente. Así, estos sistemas constructivos se convirtieron 
rápidamente en los sistemas empleados en la autoproducción de vivienda. 

1.2. La transformación del partido arquitectónico de la vivienda popular. 

En paralelo con el cambio de hábitos que implica la migración hacia centros urbanos, 
la vivienda popular transformó la distribución de sus espacios y los hábitos de 
convivencia, introduciéndose espacios novedosos como la “estancia”, la cocina y 
principalmente la distribución en varios niveles, lo que se deriva también de la 
restricción de espacio disponible para la edificación. 

Esta transformación es resultado de una influencia, al menos parcial, de las ideas de 
habitación para clases trabajadoras que aporta la arquitectura moderna y para las 
cuales habían hecho propuestas y obras Juan Legarreta y Enrique Yánez desde la 
década de 1930 (González Gortázar, 1994), a los que siguieron muchos otros 
proyectos durante largos periodos. Estas viviendas tenían además un partido que 
eliminaba cualquier referencia a un patio interior, y proponían un bloque 
constructivo geométrico que recibía aire y luz desde su periferia a través de vanos 
rectangulares, en donde la proporción apaisada, facilitada por el sistema estructural, 
era común. 

La aceptación de un nuevo partido incluye la pérdida de un esquema de muros y 
cuartos seguidos que separan cada actividad, y la existencia de espacios de uso 
múltiple, que aceptan una variedad de actividades. La estancia, formada 
comúnmente por la “sala-comedor” es un espacio más amplio que otros en la 
vivienda y se supondría recinto principal de la casa, en donde la familia puede 
realizar las actividades grupales que implican convivencia. Este espacio, en la 
vivienda popular es usado en horarios vespertinos principalmente, tanto para ver la 
televisión como para comer (que muchas veces son actividades simultáneas) y para 
hacer las tareas escolares. Otras actividades que se realizan en la estancia son las de 
almacenamiento, frecuentemente relacionado con enseres de cocina, y 
dependiendo de la disposición y disponibilidad en otros espacios, puede dedicarse a 
actividades que se supondrían ajenas a un espacio público, como el planchado de 
ropa, o el reposo. Además, como en otras tipologías históricas, este espacio de uso 
múltiple suma la función de distribuidor de circulaciones.  

En este partido arquitectónico, la fachada frontal coincide con el alineamiento del 
terreno, de modo que la construcción suele lanzarse hacia el límite frontal del 
terreno hacia la calle, incluyendo en ocasiones un espacio de cochera en el volumen 
general y espacios interiores o terrazas voladizos hacia la vía pública en niveles 
superiores. 

1.3. La transformación de la forma y la nueva tipología 

En cuanto a las formas, las propuestas del movimiento moderno se integraron 
rápidamente a la vivienda autoproducida, reinterpretando con delgadas losas de 
concreto en voladizo las marquesinas sobre los accesos y aprovechando la facilidad 
de producción de canceles de acero para puertas y ventanas. La disposición de 
espacios habitables en secuencias de figuras rectilíneas resueltas a partir de ángulos 
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rectos dieron origen a una volumetría muy rígida en su disposición, pero que 
permite cierta flexibilidad, por la disposición de muros en diferentes planos, sobre 
todo en etapas de crecimiento. 

La forma en estas construcciones es más un resultado de otras decisiones que una 
intención desde la planeación del espacio. En el caso de etapas o avances que se 
consideran terminados, es principalmente en las puertas y ventanas, ya sea en su 
diseño integral o en “protecciones” sobrepuestas a estos elementos, en donde se 
advierte una intención de simultaneidad de diseño. 

Otros aspectos expresivos se “solucionan” a posteriori, añadiendo elementos que 
aparecen más como decorativos que como inherentes al objeto que se construye. 
Así, a la inspiración del movimiento moderno se agrega la selección de los colores, la 
inclusión de decoraciones, y el uso de elementos sobrepuestos a la estructura del 
inmueble. Esto genera también una característica de esta tipología, en la que estos 
elementos “ornamentales” son temporales, es decir, que no se ve a la volumetría de 
la edificación como condicionante para cambiar la expresión formal de la vivienda. 
Es de señalarse la existencia muy frecuente de plantas naturales, cuya colocación en 
macetas o en el suelo obedece a una intención de ornato, y se encuentran en la 
vivienda desde las etapas previas a su terminación. 

1.4. La vivienda en progreso y lo inacabado como tipología habitacional.   

La influencia que tienen desde el siglo XX esta tipología y nuevas formas 
constructivas en la arquitectura popular es muy notoria, pues la edificación del 
sector oficial no ha alcanzado una cifra en que supere a la cantidad de viviendas que 
son autoproducidas, en las que el habitante es el gestor de la construcción, y 
frecuentemente el ejecutor de la obra, o de parte de ella. Al menos el 63% de la 
vivienda actual está en ese caso1, y un alto porcentaje se localiza en asentamientos 
irregulares2, por lo que la mayoría se han construido ilegalmente y sin apoyos 
institucionales, fuera del mercado formal de vivienda (Andrade, 2011, p. 198). 
Aunque la construcción en fraccionamientos irregulares es una condición que lleva a 
practicar la autoproducción de la vivienda, no es el único factor que la determina, 
existiendo también esta modalidad en colonias que se han regularizado o incluso es 
algunas que fueron regulares desde antes de iniciar la edificación. 

La combinación de estos principios genera esta tipología de muy amplia difusión en 
asentamientos populares, es decir, en los que son mayoría en México, cuyo nivel de 
consolidación no tiene una correlación directa en la tipología, sino en la evolución 
de las familias que lo ocupan, ocasionando que la vivienda habitada aparezca en un 
continuo proceso de edificación, en etapas no bien definidas y que no precisan la 
terminación de la etapa precedente para abordar la subsecuente. 

                                                 
1 Según Enrique Ortiz Flores, presidente del Comité de Producción Social de Vivienda del Consejo Nacional 
de Vivienda, publicado en Informador.com.mx, 07 de mayo de 2010, sección Ciudad de México.   

2 http://seip.guanajuato.gob.mx/seip/files/documentos/Innovacion_para_el_Futuro_Urbano.pdf, 

consultado el 15 de febrero de 2013 
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Figura 1. Autoproducción progresiva de vivienda. Crecimiento sobre etapas inconclusas. 

Los sistemas constructivos y la distribución espacial se evidencian en estas obras, 
pues en ellas son comunes los espacios sin techumbre, los muros sin recubrimiento, 
la falta de acabados, las “preparaciones” para las etapas sucesivas y, por lo mismo, 
el aparente desperdicio de recursos que se aplican sin poder capitalizarlos de 
inmediato, pues el crecimiento o adiciones a la estructura no siempre terminan en la 
producción de un espacio nuevo y útil, al menos en el sentido en que el “plan final” 
lo habría previsto. 

La autoproducción de viviendas dentro de esta tipología es un fenómeno que tiene 
ya varias décadas. En su libro “Antropología de la pobreza”, Oscar Lewis (1959, p. 
191) reporta como característico de la vivienda de la familia Sánchez la intención de 
tener preparada la edificación para un inminente crecimiento, que no se sabe 
cuándo ocurrirá: “Por fuera era un bloque gris, rectangular, especie de fortaleza. Sus 
cuatro paredes presentaban el mismo despliegue de cemento ininterrumpido, 
excepto en el angosto frente donde quedaba la puerta. El plan original de la casa 
incluía ventanas hacia el exterior, pero Jesús Sánchez decidió colocarlas sólo en las 
paredes interiores que daban a un patio. Quizá algún día, pensó, podría aumentar 
un segundo piso a la casa. Con esta idea dejó un refuerzo de vigas de acero en sus 
paredes, cuyos ángulos sobresalían dando un aspecto inacabado al edificio.” Esta 
forma constructiva estaba ya presente en el Valle de México desde la década de 
1950, y quizá desde la década anterior. 

Como los propietarios y usuarios de esta tipología de inmuebles cuentan con 
recursos limitados, es imperativo planear la construcción de su vivienda con una 
perspectiva de largo plazo, para lo que es necesario disponer de los recursos 
conforme vayan teniéndose. Esta situación explica por qué no se piensa en la 
contratación de un profesional para la ejecución del proyecto o de la obra. Otros 
ahorros que se tienen a la vista con esta forma de producir la vivienda son los 
referentes a las licencias y derechos de construcción, el pago que corresponde al 
seguro social de trabajadores, y muchas veces hasta el salario. En la misma lógica de 
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aprovechamiento de los recursos disponibles, la ocupación de la vivienda se hace en 
cuanto es capaz de contener actividades privadas, pues esto supone que no se 
pague un arrendamiento por un espacio aparte para habitar, lo que aparece ilógico 
si se tiene ya un bien inmueble. 

Por otro lado, la autoproducción de la vivienda habitada permite pensar que se 
tiene el control de la construcción, en la que el sistema constructivo y los materiales 
dan la posibilidad de avanzar en la obra lentamente, dejando inconclusas las etapas 
si es necesario, pero sin comprometer la seguridad de los habitantes ni la 
habitabilidad, y a pesar de las incomodidades que se generen, las que siempre 
tienen carácter de provisionales. 

1.5. La vivienda progresiva y las condiciones familiares y urbanas. 

Puesto que la principal característica de esta tipología es la posibilidad de albergar a 
una familia durante el largo período de su construcción, deben considerarse los 
cambios que sufren las familias en esos plazos. Como es natural, las familias crecen, 
las actividades se diversifican, los intereses cambian y las aspiraciones se modifican, 
transformando las necesidades reales de espacio. La familia crece en número de 
hijos y su desarrollo propone que las actividades se hagan variadas y puedan 
aparecer necesidades particulares, como lugares de estudio, de trabajo dentro de la 
vivienda o de almacenamiento. La casa familiar se contempla incluso como una 
opción al problema de habitación para familias recién formadas por los hijos, 
requiriéndose entonces de espacios para ellas. 

Esta situación se presenta frecuentemente cuando  las nuevas familias tienen un 
acceso restringido al mercado inmobiliario, por falta de recursos o por falta de 
calificación para los organismos de financiamiento, sin embargo, aun cuando se 
tenga acceso a ese mercado, es posible que las opciones que se ponen a disposición 
de la nueva familia no satisfagan las aspiraciones, particularmente en cuanto a 
localización, distancia – en tiempo- de la casa paterna, ambiente propicio para las 
relaciones sociales habituales, y otras características que existen en la casa familiar y 
que no podrían encontrarse en una nueva ubicación. Aunque la idea de una casa 
propia en donde habite la familia es una de las aspiraciones más comunes y 
persistentes entre la población mexicana, las otras condicionantes pueden superar 
esta pretensión y en esos casos, la vivienda se agranda y se dispone para recibir a los 
nuevos ocupantes. 

A lo anterior contribuye la pertenencia a un grupo social más o menos compacto, y 
la existencia de vínculos que facilitan el desarrollo de actividades comunitarias y la 
mejora progresiva de la vivienda. No es raro entonces que se busque y obtenga la 
colaboración entre familiares, y otros habitantes cercanos para aplicarse a algunas 
etapas constructivas, en particular las que implican una fuerte inversión de recursos 
humanos. 
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Otra importante consideración al respecto de lo inacabado como tipología es el 
resultado formal que se produce en los asentamientos. El aspecto de las 
edificaciones inacabadas da al conjunto una cierta uniformidad, pues los materiales 
de construcción expuestos son homogéneos y los volúmenes resultantes guardan 
una disposición que, con su lógica, se repite continuamente. Sin embargo, debido a 
que cada vivienda tiene una solución particular, la imagen que ofrece el 
asentamiento es muy irregular, pues las diferentes etapas de las viviendas se 
reflejan en diferencias de alturas, complicando el perfil urbano y la textura del 
conjunto. El hecho de estar habitada incorpora en cada caso elementos expresivos 
diferentes, que provienen de una intención de distinguirse dentro del conjunto y 
que contribuyen a la discordancia. 

Figura 2. Paisaje resultante de la autoproducción de vivienda. Cerro de los Leones, 

Guanajuato, Gto. México 

2. Las interpretaciones de la vivienda y de su uso. 

2.1. La casa. 

Pocos objetos tienen en el ser humano una interrelación tan íntima y continua con 
él, como el objeto que se habita. En México, la vivienda es vista como un objeto 
cuyos beneficios se reciben continuamente. A partir de que requiere una inversión 
amplia de recursos, se prevé que su duración en el tiempo sea muy larga, de modo 
que trasciende a la generación que la ha construido o adquirido. A diferencia de 
concepciones en otras sociedades que consideran a la vivienda como el lugar que se 
ha de disfrutar en la vejez, en México se le considera un patrimonio que ha de 
heredarse, que de hecho, pertenece desde su fabricación a la generación siguiente 
de la que la ha producido. 

Esto genera que, en el caso de la vivienda familiar, las decisiones se tomen en 
relación con las expectativas que se tiene de la habitación para los hijos pues “es 
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para ellos” que se construye, y que se hace crecer, condicionando el resultado 
progresivo de la vivienda.  

La producción progresiva de la vivienda genera simultáneamente tanto la 
satisfacción de solucionar una necesidad, como la conciencia de que lo creado es 
todavía inacabado. Las decisiones en cuanto a lo que ha de construirse y cómo se ha 
de construir tienen relación con los recursos disponibles y las aspiraciones 
alcanzables, de modo que se avanza en la obra, siempre cuidando de dejar 
preparada la siguiente etapa de crecimiento. 

Esta dualidad entre lo necesario y lo realizado se supera frecuentemente con la idea 
de que si se ha podido en algún momento agrandar la vivienda, en el futuro habrá 
nuevamente la oportunidad de hacerlo. “Estar construyendo”, aunque las etapas no 
sean sucesivas, y el resultado no sea terminar una obra, tiene una connotación de 
expectativa de que en el futuro la vivienda estará concluida, y de que se avanza en 
ese sentido. “Estar fincando” se propone como sinónimo de estar en marcha hacia 
algo deseado, no detenido, sino en transformación.  

Para paliar cualquier sentimiento de impotencia o de frustración por no poseer 
desde el presente la vivienda ideal, participan también las ideas a propósito del 
“progreso” que se estima como deseable y casi inherente al ideal de vida familiar, en 
donde uno de los objetivos, mencionado así, es “salir adelante”, es decir, seguir 
produciendo las condiciones que permitan la mejora de condiciones en el futuro, o 
al menos la conservación de las condiciones presentes. 

Como otro incentivo para la autoproducción de vivienda está la posibilidad de tomar 
decisiones sobre la forma y disposición de la casa. “Hacer mi casa como yo quiero” 
es un estímulo que opera efectivamente para evitar la adquisición de otro tipo de 
vivienda, además de la posibilidad de controlar “la calidad” de la obra, de la que solo 
se está seguro, si uno la decidió y la supervisó, o incluso, la fabricó. Por esto, otros 
tipos de vivienda popular que se adquieren terminadas, no son convincentes, pues 
la calidad de las obras no asegura la duración que se requiere en un inmueble para 
poder legarlo.  

El presente de los habitantes de una vivienda progresiva autoproducida se asume 
como un tiempo de evolución, como un momento histórico que prepara el porvenir. 
Se resuelve para hoy pero se trabaja para el futuro, percibido este como un proceso, 
no como una meta. Con esta visión, es entendible que la vivienda permanezca en 
construcción por largos periodos (“esta es la casa de mis nietos” suele oírse decir).  
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Figura 3. Tipología inacabada. Cerro de los Leones, Guanajuato, Gto. 

2.2. La apariencia. 

Lo inacabado es una tipología urbana, ligada a formas de vivir urbanas y adaptada a 
la vida dentro de la ciudad. En asentamientos populares en los que la vivienda 
progresiva es mayoría, la imagen urbana está dominada por los muros de tabique y 
las puntas metálicas de los armados de castillos o de marquesinas que esperan el 
momento del colado o de su elongación. La vivienda no tiene un color intencional, 
sino que el material constructivo aporta el tono predominante y continuo.  

La vivienda, sin embargo, no aparece como un cascarón de obra negra, pues su 
ocupación implica que en los vanos se vislumbren cortinas u otros objetos que 
impiden la vista al interior, por la noche hay luz en ellas y de día se advierten ahí 
objetos domésticos de uso común. No es raro que los espacios semiconstruidos sean 
utilizados de forma no convencional y que sean advertidos los tendederos de ropa a 
través de ventanas de lo que será un día una recámara, o que una futura cochera se 
encuentre inutilizada como tal por la acumulación de materiales de construcción. 

El resultado formal de la vivienda progresiva, expuesto a la vía pública, puede ser 
motivo de reconocimiento por parte de la comunidad (cuando menos en el círculo 
cercano), pues la forma inconclusa se lee como parte del progreso familiar 
manifiesto en el avance de la obra.  

2.3. Los materiales: 

Cuando se trata de una vivienda que debe durar muchos años, los materiales de 
construcción tienen un papel predominante en la percepción de lo que debe usarse. 
El concreto y los muros de tabique (o tabicón de cemento) son indispensables, sobre 
todo porque pueden asegurar la permanencia. No es raro oír decir que la vivienda 
está “hecha de material” cuando estas tecnologías constructivas forman parte de 
ella. 
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Producir el crecimiento de la vivienda con piedra, tabique y concreto, asegura a los 
ojos del habitante que la obra es “maciza”, es decir, que garantiza una larga 
subsistencia y que será a su vez un buen soporte para las futuras etapas de 
crecimiento. Existe la apreciación de que una obra ejecutada con los materiales 
descritos requiere de un bajo mantenimiento y que aun cuando sufra algún 
deterioro, puede recuperar sus condiciones de estabilidad rápidamente y sin 
menoscabo de la calidad originalmente buscada. Por otro lado, estos materiales son 
en cierta forma una garantía de que la vivienda no tendrá una depreciación en un 
lapso largo de tiempo.  

En otro rubro, los materiales de construcción actúan como un contrapeso en caso de 

querer incorporar la vivienda al mercado y aportan al comprador una seguridad, 

frente al inconveniente de adquirir una casa atípica. El adquirente de una vivienda 

inacabada sabe que para ocuparla deberá ejecutar reformas, pero estas pueden 

realizarse también a largo plazo. 

2.4. Las relaciones familiares y sociales 

Si se da el caso de subdividir la casa familiar para dar cabida a la nueva familia de 
algún hijo, el hecho de “apoyar a los hijos” dándoles facilidades temporales para que 
ocupen una parte de la vivienda familiar es visto casi como una deber y como un 
acto que se espera que realicen los padres. 

La convivencia que esto genera, con todos sus matices, hace que los lazos familiares 
se estrechen, sobre todo cuando aparece la tercera generación y es necesario el 
cuidado de menores mientras los padres trabajan, tarea que se encarga a los 
abuelos. Sean buenas o malas en lo general las relaciones, la necesidad de mantener 
los lazos familiares por conveniencia o por apego lleva a las familias a mantener la 
convivencia y la compartición de la vivienda. En algunos casos, si las relaciones 
familiares no son armónicas, se llega al extremo de separar la parte de la vivienda 
que se ocupa, para lo cual es necesaria una nueva inversión de recursos y una obra, 
que puede terminarse o dejarse en un estado de funcionalidad aunque inacabada. 
Aun con el rompimiento de lazos con la familia, no puede pensarse fácilmente en 
renunciar a lo que por derecho corresponde a los hijos, que es una parte de la casa 
familiar. Sin embargo, cuando existe la posibilidad de obtener en propiedad un 
nuevo terreno, una vivienda iniciada o algún otro inmueble urbano, puede la nueva 
familia mudarse y reiniciar el ciclo. 

Los ciclos tan largos de producción de la vivienda y las condiciones familiares en que 
esta ocurre, causa que haya generaciones que habitan una gran parte de su vida en 
este tipo de habitación, de modo que para ellos su lugar está continuamente en 
proceso. No es despreciable el hecho de que desde el siglo XX haya familias cuyas 
generaciones han ocupado constante y permanentemente esta tipología.  

3. La identificación con la tipología inacabada 

Los aspectos tipológicos de la vivienda conforman el espacio que se habita y forman 

en la mente del habitante la imagen de la habitación, la que se acompaña de las 
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percepciones y de las intenciones para formar un solo objeto en la mente y una 

imagen, que a la vez es múltiple y personal. 

Los aspectos tipológicos que participan de esta percepción, y que pueden ser sentidos 

por el habitante se refieren a los tres componentes de la arquitectura que 

tradicionalmente se han estimado como inherentes a cualquier objeto arquitectónico: 

los materiales y sistemas constructivos, la concepción espacial y su partido 

arquitectónico y la expresión formal que resulta de la materialización del espacio 

pensado. Esta tipología nos remite a partir de la constatación de su resultado físico al 

uso, lugar y tiempo para los que se ha edificado 

Es decir, si los aspectos tipológicos se basan en cuestiones sensibles, verificables, 

tangibles, la forma de enunciar la tipología nos refieren de inmediato a una sociedad 

y una forma de apropiación del espacio edificado, que no es posible considerar 

aislado de la cultura. Es decir, para esta caracterización que permite enunciar la 

tipología, es necesario hacer acopio de elementos culturales sin los cuales no sería 

posible comprender en sus sentidos completos la obra construida. Estos elementos 

son principalmente el destino o utilidad que se ha planeado para la edificación; el 

lugar geográfico en que se genera, lo que nos explica al mismo tiempo las 

condiciones del territorio y del contexto urbano en que se ha edificado, así como el 

momento histórico en que se ha construido, completándose con esto la información 

de las condiciones sociales y físicas, que han servido de soporte a la aparición de la 

expresión constructiva o arquitectónica de que se trate. 

Debemos considerar además de dicho soporte de la manifestación constructiva, la 

lectura que el productor del objeto hace de su propia obra y de su proceso de 

construcción, el mensaje que ese productor pretende hacer llegar a la ciudad, a los 

habitantes cercanos, y la interpretación que realmente se hace de su vivienda, desde 

cada uno de los contextos culturales de la ciudad, desde cada persona y en cada 

momento histórico. 

De todas estas posibilidades, nos preocupa en este caso la primera opción, sobre la 

relación entre la obra y su productor-habitante, particularmente la imagen que este se 

forma de su vivienda. Dentro de estas ideas, la posibilidad de identificarse con la 

tipología inacabada nos ofrece varias consideraciones para reflexionar. 

En primer lugar, la tipología inacabada se mantiene durante un tiempo muy extenso 

en ese estado, pudiendo durar varias décadas en adquirir una fisonomía más 

terminada, lo que implica la posibilidad de que al menos una generación de la familia 

se vea comprometida a habitar durante sus años de formación y crecimiento en este 

tipo de edificio. Los espacios que son habituales durante los años de infancia y 

adolescencia se convierten en referentes para el futuro, y las experiencias, buenas o 

malas de esos años, se relacionan con los espacios en los que han ocurrido. Así, los 

partidos arquitectónicos resueltos incompletamente, con sus materiales constructivos 

expuestos, pueden incorporarse a la memoria del habitante incluso como una esencia 

de juegos o miedos infantiles, de actividades consuetudinarias y, en fin, de una forma 

de vida. Más aún, si el asentamiento urbano en el que se hacen las primeras ligas 

sociales a través del juego y la aceptación en un grupo diferente al de la familia 

nuclear comparte características de la tipología inacabada, pues esto reforzará la 

imagen positiva en el recuerdo de la persona. Pero no todas las experiencias de los 

periodos de crecimiento y desarrollo son positivas. También en casos de recuerdos 
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negativos por experiencias no deseables en arquitecturas inacabadas, la imagen 

quedará impresa en el recuerdo y suscitará en el habitante una reacción de 

reconocimiento. 

En segundo término podemos mencionar el condicionamiento que se adquiere al 

escuchar constantemente la idea de que al estar la vivienda en proceso de 

construcción y crecimiento se tiene la evidencia de que se están resolviendo 

convenientemente las necesidades primarias, es decir, que se está atendiendo la 

habitación que es una de las variables más sensibles para una familia, y que por lo 

tanto los esfuerzos están fructificando. En México es común la frase “salir adelante” 

para describir una situación en la que las necesidades pueden ser convenientemente 

satisfechas, aun cuando no haya abundancia, y suele proponerse como modelo a 

alcanzar. El uso de la expresión se hace frecuentemente para indicar un proceso, y 

supone que la meta a alcanzar en cuanto a bienestar no es un estado fijo, sino un 

proceso de mejoramiento, o al menos de mantenimiento, en el que logra la familia 

inscribirse. La obra progresiva es muestra fehaciente de que los beneficios se 

obtendrán a largo plazo y para ello se requiere de paciencia, de trabajo y de ahorro 

que se traduce en nuevos espacios, terminados u otros elementos añadidos a la 

vivienda. Esta verdad que puede confirmar el habitante, se enseña también a los hijos, 

a fin de que sepan apreciar el trabajo de los padres y valorar lo que se hace por ellos, 

integrándose esta visión a los valores de los habitantes en su etapa formativa. 

Lo anterior nos lleva a la tercera consideración, pues si el hecho de poseer una 

vivienda y mejorarla o agrandarla paulatinamente con alguna obra, es un indicativo 

de que se va “saliendo adelante”, indudablemente las nuevas etapas constructivas 

adquiere una connotación positiva ligada a la idea de “progreso”. Si bien se aprecian 

estas acciones como prioritarias en relación con muchas otras necesidades, la adición 

de espacios o de mejoras a la vivienda no se anteponen a la alimentación, a la salud o 

al vestido, y se entiende como evidencia de un remanente de recursos bien empleado. 

Deberemos anotar que estos recursos no solo corresponden a un excedente 

económico, pues otros recursos como la habilidad negociadora, el capital social que 

el jefe de familia sea capaz de desarrollar o las economías que se hagan en otros 

materiales son también consideradas como recursos, e incluso participa de esta 

calificación la relación personal entre las pareja principal de la familia, pues como 

desde hace muchos años (siglos), la capacidad de construir una vivienda se traduce en 

el reconocimiento social de que se es capaz de tener y mantener a una familia. 

Conclusión 

A pesar de que los efectos en la forma urbana suelen describirse como negativos, y 
que este tipo de vivienda, mayoritaria en muchas ciudades mexicanas, ha sido 
calificado como no digna, como si esta tipología fuera un desastre en cuanto a la 
imagen urbana y una adversidad para la familias que las ocupan, el habitante puede 
ignorar los efectos actuales pues la vivienda tiene una resolución en el futuro. 

Al acercarse al fenómeno con las herramientas de la semiótica, podemos detectar 
que hay códigos para la interpretación de estas construcciones que minimizan las 
connotaciones negativas, al incorporar en la lectura de la obra que se habita una 
visión de futuro en el que se materializarán paulatinamente en favor de los hijos las 
condiciones que hoy son una aspiración. 
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Puesto que la aspiración en cuanto a vivienda se enuncia y entiende como un 
proceso, la tipología que la satisface es una obra en proceso. En el discurso popular, 
lo concerniente a la vivienda está lleno de referencias a lo que ha de venir, y no a lo 
que ahora hay. Por esto podemos afirmar que la vivienda inacabada significa la 
esperanza fundada y tangible en un futuro que será mejor que el presente. 
Representa los trabajos del momento actual que serán perpetuados y cierta 
confianza de que las generaciones jóvenes de hoy agradecerán el esfuerzo de los 
mayores en la construcción del patrimonio. 

 

Referencias 

 Andrade Narváez Jorge (2011) Viviendas en proceso, en Jorge Andrade 

Narváez y Everardo Carballo Cruz, coord. La vivienda popular en México, 

Retos para el siglo xxi, Pensar el futuro de México, Colección 

conmemorativa de las revoluciones centenarias, Universidad Autónoma 

Metropolitana, México 

 Bazant S. Jan (2003) Viviendas progresivas, construcción de vivienda por 

familias de bajos ingresos, México, Trillas 

 González Gortázar Fernando (coord.) (1996) La arquitectura mexicana del 

siglo XX, Lecturas mexicanas, Consejo nacional para la cultura y las artes, 

México, 530 p. 

 Lewis Oscar (1961) Antropología de la pobreza, Fondo de cultura 

económica, México, reimp. 1972 

 informador.com.mx, 07 de mayo de 2010, sección Ciudad de México. 

http://seip.guanajuato.gob.mx/seip/files/documentos/Innovacion_para_el_

Futuro_Urbano.pdf  



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  34 
 

 

 

 

A GÉNESE DA TRIBO URBANA DO FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINEMA DO PORTO E A SUA 

RELAÇÃO COM A CIDADE 

 

Sandrina Teixeira 
Associate professor 

sfranciscateixeira@gmail.com/sandrina@iscap.ipp.pt 

Ana Patricia Lima 

Assistant professor 
ana.pintolima@gmail.com 

 

School of Accounting and Administration of Porto. Polytechnic of Porto. Rua Jaime Lopes Amorim, s/n, 

4465-004  S. Mamede de Infesta (Portugal). Telef: +351 22 905 00 00. Email: instituto@iscap.ipp.pt 

 

Cristina Tereza Rebelo 

Associate professor 
crebelo@docentes.ismai.pt 

 
ISMAI - Instituto Superior da Maia. Av. Carlos Oliveira Campos - Castelo da Maia 4475-690 Avioso S. Pedro 

(Portugal). Telf.: +351 22 986 60 00 / 22 982 53 19. Email: info@ismai.pt 

 

 

Resumo 

"O presente trabalho de investigação centra-se no estudo da geração da 

identidade de uma cidade e na forma como esta é vivenciada pelos indivíduos, 

quando participam num evento cultural que decorre regularmente há alguns 

anos. Em concreto, pretendemos saber se existe uma paixão partilhada pelos 

espectadores do Festival Internacional de Cinema do Porto – Fantasporto - e se 

os seus fãs adotam um comportamento de tribo urbana. Para o efeito, optamos 

por analisar a mudança de hábitos destes fãs do Fantasporto.  

Em termos metodológicos, foram utilizadas as técnicas de observação e 

elaboração de 
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questionários, através de um processo de amostragem de conveniência e as 

respostas foram analisadas estatisticamente. 

As conclusões permitem destacar que enquanto decorre o Fantasporto, os 

participantes locais e estrangeiros, nomeadamente espanhóis, alteram a forma 

como vivenciam a cidade. Ao criarem uma forma específica de vivenciar a 

cidade, integram-se na tribo do Fantasporto e a imagem da cidade em conexão 

com o evento, materializa-se num fenómeno identificador da cidade (Porto). 

 

Palavras-chave 

Identidade territorial, cultura, marketing cidade, imagem da cidade, novos 

consumidores, tribos urbanas. 

Abstract 

 

This present research focuses on the study of the generation of city identity 

generation study and how this is experienced by individuals, when participating 

in a cultural event that takes place regularly since few years ago.  Specifically, 

the main objective is to know if there is a passion shared by viewers of the 

International Film Festival of Porto - Fantasporto - and if their fans adopt an 

attitude of urban tribe. For this purpose, we chose to analyze the changing habits 

of these fans of Fantasporto.  

On the methodological procedures we choose the techniques of observation and 

questionnaires via a convenience sampling proceeding. All the responses were 

statistically analyzed.  

The findings highlight that, while running Fantasporto, local and foreign 

participants, including Spanish, change the way they experience the city.  
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By creating a specific way of experiencing the city, individuals integrate the 

tribe Fantasporto, and the image of the city is in connection with the event. That 

phenomenon materializes as an identifier of the mentioned city (Oporto). 

Key words 

Territorial identity, culture, city marketing, city imaging, new consumers, urban 

tribes. 

 

 

Introdução 

Do ponto de vista sociológico, as cidades representam espaços dinâmicos de 

interação social entre os diversos públicos. Nelas residem os diferentes 

estímulos que permitem caracterizar a personalidade e a identidade.  

As cidades contemporâneas são compostas por uma forte diversidade cultural de 

pessoas que vão reagir a diferentes estímulos, podendo até levar aos movimentos 

coletivos de celebração e ritualidade. Atualmente os consumidores estão mais 

informados e interligados pelo que a mobilização é mais rápida e eficaz. Esses 

novos consumidores que se organizam em torno de objetivos, valores e gostos 

comuns são alvo do nosso estudo. O local de celebração e convívio é o 

Fantasporto – Festival Anual de Cinema que decorre na cidade do Porto e que a 

torna mundialmente conhecida. 

Este ano realizou-se a 33ª edição anual do Fantasporto, aquele que é considerado 

pela revista Variety como o grande festival de cinema de Portugal. É ainda 

integrado neste evento que decorre a semana dedicada às competições 

internacionais do Cinema Fantástico de longas e curtas metragens, a semana dos 

realizadores, a secção Oficial Orient Express e o Cinema Português (filmes e 

escolas). Ao longo de três décadas de existência, o Fantasporto conquistou um 
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papel de evento cultural e mediático que caracteriza e distingue a cidade do 

Porto. Assume-se portanto como um espaço que emerge como o local em que se 

encontram diferentes modos de estar e vivenciar o cinema fantástico. É assim 

um evento em que se pode disfrutar de todo um ambiente cultural de lazer e 

convívio o que contribui para a celebração de um gosto e partilha de opiniões 

entre os diversos participantes. No Fantasporto ocorrem anualmente encontros 

informais e cíclicos entre os demais aficionados que fazem deste um espaço de 

familiaridade e com forte cariz social que influência a identidade da cidade do 

Porto, atraindo um número elevado de visitantes. É neste evento que se 

observam momentos de celebração e ritualidade que contribuem para a coesão 

dos participantes. 

Seguidamente, após um breve enquadramento na literatura, apresentam-se os 

resultados e as principais conclusões.  

 

Objetivos 

Pretendemos apurar as motivações de adesão e a forma de experienciar este 

evento cultural – Fantasporto, na cidade do Porto, caraterizar os seus 

participantes, com contornos aparentes de tribo urbana e a sua relação com a 

construção da identidade da cidade do Porto.  

 

Metodologia 

Neste este estudo fizemos investigação exploratória para "encontrar pistas de 

reflexão, ideias e hipóteses de trabalho" (Quivy e Campenhoudt, 2003, p.70), 

que nos permitissem orientar o nosso estudo. 

A pesquisa na população-alvo, realizou-se na cidade do Porto, no local de 

realização do Fantasporto. O processo de amostragem foi de conveniência 



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  38 
 

 

 

 

segundo uma participação voluntária e os elementos escolhidos de forma 

aleatória, de acordo com a disponibilidade de participação. Deste modo, este 

processo não garante que a amostra seja representativa (Coutinho, 2011), neste 

sentido os resultados apenas se aplicam ao caso em estudo.  

Utilizamos as técnicas de observação e questionários. Registamos as conversas 

informais entre os membros, tendo por finalidade a obtenção de informações 

sobre os comportamentos, discursos, linguagem e acontecimentos de interação 

observáveis (Yin, 2003). A observação do modo de interação e atuação dos 

participantes do evento decorreu durante a semana de realização do Fantasporto 

(25 de Fevereiro a 3 de Março). 

Com a técnica de recolha de dados, o questionário, analisamos a incidência, 

distribuição e as relações entre variáveis que existem num contexto natural sem 

qualquer manipulação (Stern e Kalof, 1996; Meltzoff, 1998). Foi utilizado o 

questionário auto administrado entregue à saída do evento ou no intervalo dos 

filmes no Teatro Rivoli. Foram realizados 101 questionários recolhidos no 

período de 25 de Fevereiro a 3 de Março de 2013. 

 

1- Cidade imaginada- identidade e cultura 

 

“O Porto não é um sítio, um lugar, não é apenas um pedaço de geografia, 

mas um povo com o sentimento intenso de ser portador da esperança da sua 

permanência, de um tecido, de uma rede de significados e imagens que nos 

permitem a coabitação dentro de um espaço e cuja produção se refere a esse 

tecido. A cidade, esta nossa cidade, é, em si mesma, um artefacto cultural.” 

(Veiga, 2007). 

Historicamente, o conceito de identidade regional adotou várias concepções. Na 

época que antecedeu as revoltas do séc. XIX, a identidade fundava-se, 
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essencialmente, na língua e religião e um pouco por toda a Europa, os 

nacionalismos vieram a compor os novos modelos de desenvolvimento. A 

concertação entre os agentes económicos, sociais e políticos ajuda a fomentar a 

ideia de Nação. Desta forma, os países procederam à homogeneização 

linguística e cultural, a qual engrandecia a unidade política e as trocas 

comerciais. Este modelo económico favoreceu um desenvolvimento desigual, 

não só entre os diversos países, mas também dentro de cada país. Com a 

industrialização e a urbanização, os territórios passaram a dividir-se entre 

regiões centrais e regiões periféricas, com as primeiras a impor o seu modelo 

cultural às segundas, as quais perderam a sua autonomia económica, a sua 

independência política e, fundamentalmente, a sua identidade coletiva (Bassand, 

1982). 

Encarada à luz dos tempos atuais, a política local de hoje assume que as 

desigualdades culturais regionais e locais são uma mais valia, ao passo que as 

diferenças sociais e económicas são uma arbitrariedade. Por isso, a urgência em 

abreviar as segundas e assegurar as primeiras. É, assim, urgente combater a 

dissolução da identidade e do desenvolvimento regional e reforçar a identidade 

coletiva e o desenvolvimento. 

A relação da identidade com o território é um processo em movimento que se 

constitui ao longo do tempo e tem como fator motriz, o sentimento de pertença do 

indivíduo ou grupo em relação ao espaço de vivência. Esse sentimento de fazer parte 

integrante do espaço/território, traduz-se no enraizamento profundo e é apenas 

compreendido na dimensão simbólica da relação com o espaço. 

Este resulta no cenário geográfico físico, onde o simbólico e o cultural se fundem 

com o histórico, lugar do passado e do futuro, transformando o espaço e concebendo 

o fenómeno da identidade regional. Para Ratti: 
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“Por identidade de um território entende-se, a capacidade que uma região 

tem face ao seu meio ambiente, mobilizando os recursos do passado e do 

presente para poder abordar os horizontes cada vez mais incertos (...). A 

região é um sistema aberto, objectivável através dos seus processos de 

transformação, que resultam da combinação entre a sua organização interna 

e os fluxos exógenos. Considerar a região como um sistema aberto significa 

analisar o seu movimento, a sua dinâmica e as orientações que a 

transformam e que a posicionam em relação a outros meta-sistemas." (Ratti 

cit. in Calheiros, 2005, p.70). 

Assim, o conceito de identidade está associado a noções de cariz emotivo ou afetivo, 

reunindo questões contíguas como a cultura, a memória e a imagem.  Dira ainda o 

autor:  

“A identidade é segundo a psicologia e a etnografia, a imagem que um indivíduo ou 

uma cultura têm de si. A nossa identidade forma-se através do processo de adaptação 

ou não ao ambiente sociocultural. É através deste processo de aprendizagem que o 

indivíduo forja a sua personalidade e tenta realizar-se socialmente, ou seja, realizar a 

imagem que tem de si. Estamos na presença de processos complementares: a 

imagem de si que o indivíduo interioriza é encontrada no ambiente em que se move, 

ao qual adere ou se opõe. Para ser ele mesmo tem que se identificar com um outro, 

sem se diluir nele.” (Ratti cit. in Calheiros, 2005, p. 70). 

Para outros autores, a “identidade territorial não existe à priori nem à posteriori à 

constituição do território. É no movimento da sua constituição e as permanentes 

transformações que vão ocorrendo ao longo da história, que define o status 

ontológico desse processo. A consciência da igualdade do grupo que partilha o 

território é de grande importância: nestes espaços a comunicação dá lugar à 

constituição de uma identidade, o reconhecimento de si no outro.”  (Pedon, 2007, pp. 

134-135). 
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Para Castells (Castells, 2000, cit. in Coelho, 2006, p.6)  a identidade é a fonte de 

significado e experiência de um povo. Assim, de acordo com as explanações, a 

identidade é construída. Para este autor, existem 3 formas de construção da 

identidade: 

1- Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da 

sociedade no intuito de expandir e racionalizar a sua dominação em 

relação aos atores sociais; 

2- Identidade de resistência: criada por atores que se encontram em 

posições/condições estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo 

assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com base em princípios 

diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade; 

3-  Identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de 

qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova 

identidade capaz de redefinir a sua posição na sociedade, e ao fazê-lo, 

buscam a transformação de toda a estrutura social. 

A forma de identidade que melhor se relaciona com o tema deste artigo é a 

construção da identidade de projeto, a qual consiste num projeto de uma vida 

distinta, expandindo-se no sentido da transformação da sociedade como 

prolongamento desse projeto de identidade. 

Segundo Machado: 

“Essa construção da identidade, segundo Castells (2000), significa que as 

pessoas, tendem a agrupar-se em organizações comunitárias que, ao longo 

do tempo, geram um sentimento de pertença e uma identidade cultural, 

comunal, sendo necessário um processo de mobilização social, em que as 

pessoas precisam participar de movimentos urbanos, pelos quais são 

revelados e defendidos interesses em comum e a vida é compartilhada e um 

novo significado pode ser produzido.” Machado (s/d, p.10). 
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Embora a aproximação das consciências locais e regionais adquira por vezes, um 

pendor romantizado, existe uma cumplicidade entre as relações de proximidade e a 

identidade nas comunidades. Com a globalização, a noção de identidade unificada e 

estável tem sido quebrada, apresentando-se não mais como uma única identidade 

mas como uma composição de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou 

não resolvidas. 

A globalização, veio permitir o reforço do local e regional e como diz Castells: 

 “ (…) as identidades defensivas são a resposta de todos aqueles que elegem o 

próximo para resistirem à desordem do turbilhão global; as pessoas agarram-se a si 

mesmas aquilo que possuem (…) defendendo e assumindo o espaço e tudo o que ele 

representa; tudo o que possui ou o que defendem transformando-se na sua 

identidade” (Castells, 1996, cit.in Coelho, 2005, p.136). 

A identidade regional é igualmente, segundo recentes pesquisas da psicologia 

social, um princípio de atração ou rejeição posto que, “o grande objetivo dos 

indivíduos é acederem a uma identidade social positiva, a qual se baseia nas 

comparações favoráveis entre os grupos de pertença ou outros grupos 

pertinentes. Quando os indivíduos não conseguem aceder a essa identidade 

social positiva, têm a tendência de se juntarem a outro grupo mais positivo ou a 

transformarem positivamente aquele em que se encontram. Estas proposições 

valem também para a avaliação positiva ou negativa que os atores regionais 

fazem acerca da sua pertença e grau de envolvimento no progresso de uma dada 

região.” (Calheiros, 2005, p.71) Desta forma, a identidade regional é um 

conceito marcado por inúmeras forças motrizes; um conceito composto, 

portanto. 

O “vivido” territorial pelos membros de uma coletividade, está permeada por um 

conjunto de representações que delimita os limites do territórios, resultando na 
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configuração exclusão/inclusão. Os que estão fora e os que estão dentro, nas 

palavras de Norberto Elias (2000), os estabelecidos e os outsiders:” 

Um discurso que tem igualmente aqui toda a pertinência, está apoiado na noção 

de comunidades imaginadas de que fala Ferrão (2008). Como refere nas citações 

seguintes, a própria vivência das cidades por milhares de pessoas, é autónoma do 

seu reconhecimento pelos protagonistas. 

“ A metrópole é assente na experiência quotidiana de muitos protagonistas, 

individuais e coletivos, quase sempre sem tradução explícita nos respetivos 

mapas cognitivos: a experiência metropolitana não se faz acompanhar por 

um grau equivalente de consciência metropolitana. Teremos, então, de criar 

uma nova escala geográfica de identificação territorial, de construir uma 

comunidade imaginada, dando-lhe nome, rostos, símbolos e delimitações, 

mesmo que invisíveis, que explicitem o significado e as implicações desta 

nova geração de práticas sociais de multipresença e multipertença de âmbito 

metropolitano.” 

Ao esclarecer o seu conceito, Ferrão (2008) fala de uma escala de identificação 

coletiva operacionalizada pelas instituições, para dar sentido às práticas sociais 

enraizando-as nas pessoas e seu quotidiano, divulgando o significado das 

comunidades imaginadas criando mapas interpretativos a ela associados. 

“A construção de comunidades imaginadas (…) pressupõe a existência de 

instituições produtoras de sentido coletivo para o conjunto da nova escala de 

identificação. A comunidade imaginada apenas se concretizará se houver 

uma partilha alargada de sentimentos de pertença a um mesmo território.”  

 As vias possíveis são múltiplas e devem envolver entidades públicas, privadas e 

associativas da sociedade civil. Dirá que: 

“Acontecimentos desportivos e culturais de âmbito metropolitano, 

associativismo de base territorial, papel dos órgãos de comunicação social 
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como reveladores e divulgadores do significado desta nova comunidade 

imaginada, importância da escola como produtora de novos mapas 

cognitivos e facilitadora de redes metropolitanas de intercâmbio de ideias e 

experiências, etc. Trata-se, afinal, de superar o nível atomizado, espontâneo 

e implícito dos processos de construção das realidades metropolitanas 

baseados na experiência quotidiana de pessoas e organizações. Como 

contraponto, procuram-se desenvolver ações organizadas e coletivas 

decorrentes de práticas institucionais que explícita e intencionalmente visam 

a consolidação desta nova escala de identificação.” 

A missão é pois, envolver e desenvolver a cidade no seu âmbito simbólico e 

obviamente, cultural.  

 

2- O marketing e as cidades 

O contributo dos eventos para a formação das perceções dos países permaneceu 

desconhecido até à emergência da investigação sobre a marca dos lugares (Place 

Branding, 2004, p. 108). Tal como os eventos desportivos (Brown et al, 2001; 

Gilmore, 2002), os produtos (como filmes, livros e a música) e os eventos 

culturais também influenciam a reputação e a imagem dos países, com efeitos de 

maior longevidade, embora se trate de um campo ainda ausente da investigação 

científica (Place Branding, 2004, p. 108). 

É, portanto, essencial “identificar e construir uma identidade assente nos 

recursos culturais distintivos do lugar para que se assegure o sucesso da marca e 

do marketing do lugar” (Bianchini e Ghilardi, 2007, p. 281). 

Os responsáveis pela marca dos lugares devem estar conscientes deste novo 

contexto ao ponto de traduzirem a estratégia de marketing e da marca do lugar. 

É, portanto, fundamental “identificar e construir uma identidade assente nos 

recursos culturais distintivos do lugar para que se assegure o sucesso da marca e 
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do marketing do lugar” pois “lugar não pode ser reduzido à simples condição de 

“produto” (Bianchini e Ghilardi, 2007, p. 281). 

A vertente cultural (que inclui desde os recursos arquitectónicos e urbanísticos 

até aos museus e eventos) tem sido o veículo privilegiado para a construção e 

reconstrução das respectivas marcas distintivas das nossas cidades, 

posicionando-as num cenário global e cada vez mais competitivo. A cultura 

representa, portanto, um recurso com potencial económico, sobretudo no quadro 

de uma política de desenvolvimento turístico local (Fortuna, 2002). Face a este 

cenário, cresce a consciência de que os lugares devem investir na identificação 

de expressões identitárias singulares nas quais deverão assentar os atributos 

essenciais de uma marca destinada a “promover” factores de vantagem 

competitiva no quadro da concorrência entre lugares. 

A aplicação de abordagens de marketing às cidades, geralmente sob a tutela de 

organismos públicos e atuando no domínio do planeamento urbano, não implica 

apenas a adoção de um instrumento adicional para solucionar problemas, mas 

sobretudo a adoção de uma nova filosofia de gestão (Ashworth e Voogd, 1995). 

O marketing de lugares «tornou-se mais do que um mero instrumento utilizado 

para “vender” uma área e atrair organizações e turistas. É atualmente encarado 

como uma componente essencial ao planeamento e ao desenvolvimento dos 

lugares» (Fretter, 1993 cit. in Bradley, Hall e Harrison, 2002, p. 61), sendo 

considerado um importante instrumento de desenvolvimento da economia local 

(Barke e Harrop, 1994). 

Baseando-se numa formulação atual da regra dos 4p´s, vários autores tentaram 

definir marketing-mix para os lugares (países, regiões ou cidades). Ashworth e 

Voogd (1990), sugerem aquilo que denominam de “marketing-mix geográfico”, 

substituindo as inicias “Preço, Produto, Local (Place) e Promoção” por medidas 

de ordem “promocional”, “espaços-funcionais”, “organizacionais” e 
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“financeiras”. Hall e Hubbard (1996) sugerem que para se conseguir concretizar 

objetivos para lugares é necessário conjugar políticas de áreas como a 

publicidade e promoção, a regeneração alargada das suas infraestruturas, a arte e 

o património cultural, os megaeventos, a regeneração cultural e as parcerias 

público-privadas. Vermeulen (2002) faz referência também à importância dos 

preconceitos, dos desejos e da memória coletiva. A imagem da cidade não 

resulta apenas do seu aspeto físico mas também de preconceitos, desejos e 

memórias que se formam na memória coletiva. O autor defende que não deverá 

ser a cidade a ser planeada mas sim a imagem desta. É importante determinar e 

ampliar os valores que tornam um lugar único pois as cidades devem ser 

estruturas “vivas” pensadas. 

Para melhor compreendermos o tema das cidades é importante compreendermos 

o papel do City marketing nomeadamente, no produto cidade, a determinação do 

mercado-alvo da cidade e ainda a compreensão da natureza do consumidor 

(Kavaratzis, 2004).  

Os consumidores de hoje estão mais conscientes, dispõem de mais informação e, 

sobretudo, estão mais exigentes em relação ao que querem comprar. Estas 

mudanças que estão a acontecer, devem-se em parte ao novo paradigma da 

comunicação que surge da consolidação da Internet como um sistema de 

informação e comunicação global (Bonilla, 2009). Estes consumidores 

interatuam em tempo real, influenciam e partilham ideias e opiniões sobre 

empresas, produtos e serviços. Deste modo, torna-se mais fácil difundir a 

informação e será dada especial atenção aos fenómenos de mobilização colectiva 

como por exemplo, as tribos de consumidores. 

 

3- As tribos e a cidade 
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Para Cova (1997) a era pós-moderna revelou ser um período de extrema 

perturbação do consumo e, consequentemente, de imprevisibilidade do 

comportamento dos consumidores. O indivíduo pós-moderno tende para a livre 

escolha sem limites ou constrangimentos sociais, estando assim em sintonia com 

as suas preferências que não dependem da classe social.  

Na verdade, para o indivíduo pós-moderno a qualidade essencial dos produtos e 

serviços é o zero defeitos e a sua principal virtude é a de servir e satisfazer as 

suas necessidades de forma personalizada. O valor de uso dos produtos pode ser 

funcional (atributos materiais), simbólico (atributos imateriais) ou uma mistura 

dos dois. O que parece importar é a pessoa na sua independência e na distinção 

quando comparada com os outros. A instabilidade das preferências do 

consumidor indica a livre escolha do indivíduo pós-moderno em todas as esferas 

da vida quotidiana. Segundo o autor, o indivíduo pós-moderno vive em perpétuo 

movimento social, sendo imprevisível. Sem orientação, o indivíduo acede à 

tentação de tentar tudo como se o consumo fosse um jogo. O que o torna cada 

vez mais infiel a produtos.  

Cova (1997) defende que o fenómeno de ausência de referências e de 

significados na vida quotidiana de liberdade de escolha, reforça a ideia da 

existência de um indivíduo tribalista que está a olhar menos para o consumo 

como um meio direto de dar sentido à vida, mas como um meio de formar laços 

com outros de uma ou várias comunidades de referência. O sistema de consumo 

está assim ao serviço da ligação social: a ligação é mais importante do que a 

coisa. Assim, os produtos e serviços que são valorizados são principalmente 

aqueles que através de seu valor de vinculação, permitem apoiar a interação 

social do tipo comunal.  

O tribalismo que caracteriza a era da pós-modernidade exige uma redefinição do 

valor dos produtos ou serviços, tendo este último que servir ao mesmo tempo a 

pessoa na sua individualidade e contribuir para a união do grupo, "entre vários" 
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e "entre dois". Desta forma, não é o produtor que define o valor de ligação do 

seu produto, são as pessoas que o usam que lhe vão dar significado. Cova (1997) 

refere que, como os significados dos objetos não são mais fixados e ligados às 

suas funções materiais, cada indivíduo pode atribuir significados diferentes para 

os seus objetos. Há portanto, uma atenção extrema no valor de ligação de um 

produto ou um serviço, ao contrário do "valor de uso universal". 

O consumo assume-se assim como um ato envolto em ligações fortes e 

emocionais entre os consumidores e os produtos/serviços. É o reconhecimento e 

a partilha do valor dessa ligação que une os elementos entre si no seio do grupo 

(Cova, 2002).  

Para Cova (1997) a palavra "tribo" relaciona-se com a re-emergência de valores 

quase arcaicos: um sentimento de identificação local, religiosidade, sincretismo, 

narcisismo de grupo, em que o denominador comum é a dimensão da 

comunidade. Estas tribos tentam reviver o arquétipo da comunidade da aldeia ou 

do bairro, mas não são comunidades com definições claras em termos espaciais, 

visto que podem ser usados meios tecnológicos de comunicação para formar 

tribos virtuais, no qual o contacto físico não é obrigatório. Para Maffesoli 

(2007), o tribalismo leva a que seja recordado o lado comunitário da aldeia. 

É a emoção e a comunhão que levam os indivíduos para a reintegração dos 

rituais e da transcendência na vida quotidiana. Os indivíduos são unidos e 

movidos por sentimentos compartilhados e símbolos específicos. Ao formarem 

as tribos os indivíduos podem reforçar os valores e compartilhar as experiências 

(Schouten & Alexander, 1995; Cova e Cova, 2002). 

Segundo Cova (2002) o denominador comum das tribos é a paixão e a partilha 

de emoções entre os elementos da comunidade. Maffesoli (1996) acrescenta que 

as tribos são inerentemente instáveis, não constituídas por qualquer parâmetro 

fixado pela sociedade moderna, em contrapartida, podem ser partilhadas 

emoções, estilos de vida, novas crenças morais e práticas de consumo. De forma 
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simbólica e através de rituais, os membros manifestam o seu compromisso e 

baseiam a ligação na emoção e paixão compartilhada. Para Cova (2002) as tribos 

estão em permanentes fluxos, e não se contabilizam pelas relações de vizinhança 

ou intensidade de troca. Elas existem pelo grau de envolvimento manifestado 

pelos membros através de simbolismos, rituais e objetos/lugares de culto. A 

(re)construção de significados compartilhados através de experiências, de rituais 

é a forma mais sólida de manter a identidade tribal nas sociedades pós-

modernas. 

Segundo Cova (2002) os significados dos símbolos tribais não existem 

isoladamente, são construídos dentro da cultura tribal, negociados e 

interpretados por indivíduos cuja subcultura é específica. O significado atribuído 

aos produtos e serviços está relacionado com a experiência coletiva que 

constituem oportunidades para afirmar, evocar, ceder, ou rever esses mesmos 

significados. As tribos despontam da afiliação baseada na identificação comum 

por paixões e gostos comuns que levam os consumidores a celebrações da 

ligação para além da materialização do consumo em produtos e serviços. 

Cova (2002) sustenta que a consciência da importância de um estilo de vida nos 

jovens, leva ao desenvolvimento de significados e interpretações próprias e 

complexas de símbolos, que levam à formação de tribos que por vezes são 

invisíveis às categorias sociais estabelecidas. Cada indivíduo pode pertencer a 

diversas tribos, e em cada uma delas exercer diferentes papéis e assumir diversas 

funções. Os novos consumidores comunicam e identificam-se através de 

simbolismos, identificam-se e identificam a sua tribo na emergência de tantas 

novas tribos. 

Atualmente na vida em sociedade encontram-se as tribos urbanas que precisam 

de ser constantemente incentivadas para processos de afirmação e consolidação 

da união entre seus todos. Para tal, assume-se como indispensável uma forte 
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ação das iniciativas de marketing no sentido de enfatizar o lançamento de 

produtos e serviços que facilitem a partilha e a união (Cova, 2002). 

  

4- Discussão de resultados 

Apresentam-se de seguida os dados descritivos mais relevantes para o caso em 

análise.  

A maioria dos respondente são do género Feminino (60,4%). O questionário não 

foi respondido por indivíduos de todos os grupos de idades verificando-se uma 

percentagem maior de respostas no grupo entre os 26-36 anos (46,5%) e entre os 

37-55 anos (37,6%).  

Em relação às Habilitações, observa-se que a maioria dos respondentes são 

Licenciados (57,4%), os respondentes com o grau de Mestre ou Doutorado é 

significativo,  representando cerca de 33,7% e apenas 9% possuem apenas o 

Ensino Secundário completo. É curioso que nenhum dos respondentes tinha 

apenas o Ensino Básico do 1º, 2º ou 3º Ciclo. 

No que diz respeito ao Local de Residência, os respondentes residem 

principalmente na Cidade do Porto (37,6%) ou em Outro Distrito do país. 

Convém salientar que uma percentagem significativa de respondentes vieram de 

Espanha (15,8%).  

Dos respondentes que residem em Outro Distrito do Porto, (36,6%) e que 

indicaram o distrito em que residem, 17,8% residem no concelho vizinho a Sul 

do Porto – Aveiro, o segundo concelho onde mais respondentes residem é 

Lisboa com 5%, seguindo-se Coimbra e Viana do Castelo, com cerca de 2% de 

respondentes que residem em cada concelho.  

 

Tabela 1 – Outros Distritos de Residência 
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Distritos de Residência % 

Aveiro 17,

8 

Braga 3 

Coimbra 2 

Lisboa 5 

Viana do Castelo 2 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Nos dados que obtivemos, representativos dos valores de como os inquiridos se 

deslocam ao Fantasporto, isto é isoladamente ou acompanhados, verificamos 

que maioritariamente, para ambos os sexos, são os indivíduos acompanhados de 

Amigos que visitam o evento (Masculino - 60,7%; Feminino - 62,5%). De valor 

ainda representativo, observa-se a companhia do(a) Namorado(a). De 

mencionar, com valores mais elevados para o sexo feminino, a ida habitual 

Sozinho(a) ao Fantasporto (7,5%) bem como Com 1 amigo(a) (17,5%). Com 

valores sem quantificação (0%), refere-se que o sexo masculino nunca se faz 

acompanhar de membros da família nuclear e o sexo feminino do cônjuge. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Com quem vem habitualmente ao Fantasporto 
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Fonte: Output do SPSS 

 

Nas razões que levam os inquiridos ao Fantasporto, podemos verificar que é o 

Gosto pelo cinema fantástico (20,5%) e o Gosto pelo cinema em geral (19,6%) 

que motiva a frequência habitual do evento. Igualmente, a Tradição do 

Fantasporto (15,5%) e o Acesso a culturas cinematográficas diferentes que 

estimulam a presença dos respondentes. Curiosamente, a Qualidade do cartaz 

vem referido menos relevantemente, com valores de 7,9%. De igual maneira, a 

Sensação de pertença a um grupo de culto do Fantasporto apresenta os mesmos 

valores de 7,9% no total dos respondentes. 

Ainda em relação ao mesmo tema, mas agora relacionando-o com a área de 

residência, verificamos que o Gosto pelo cinema é motivação de todas as 

pessoas residentes no distrito do Porto. O Gosto pelo cinema fantástico é o 

motivo sempre apontado pelas pessoas residentes na Área Metropolitana do 
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Porto. Salientamos, ainda, que 43,8%, das pessoas que apontam a razão do 

Gosto por culturas cinematográficas diferentes, como sendo factor de motivação 

para participação no evento, são espanhóis. 

 

 

Tabela 3 – Relação das razões de motivação da ida ao Fantasporto com a área de residência 
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Fonte: Output do SPSS 

 

Em relação ao aspeto de como os respondentes vivenciam a cidade durante o 

evento, maioritariamente se observa que não existem alterações na forma como 
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essa vivência decorre durante o evento. No entanto, com valores substanciais, 

referem-se os respondentes que afirmam Saio mais com amigos (27,9%) ou que 

Vou a lugares ou eventos que considero de culto do Fantasporto (19,7%).  

Contudo, conforme pode ser observado na tabela abaixo, verificamos que dos 

respondentes que afirmam que saem mais com amigos, os valores mais 

substanciais são encontrados nos residentes no distrito do Porto (incluindo 

cidade e Área Metropolitana do Porto) e curiosamente, resultado semelhante se 

observa nos respondentes espanhóis. Dos respondentes que saem mais à noite 

para ir a festas, bares e discotecas, a grande maioria são espanhóis.  

 

Tabela 4 – Relação da forma como vivência a cidade durante o Fantasporto com a área de residência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Output do SPSS 

 

Quando questionados sobre o que sentem os respondentes do estudo quando 

assistem a um filme ou estão no evento do Fantasporto, denota-se que cerca de 

44% respondeu Sinto proximidade com a maioria das pessoas que assistem a um 
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filme ou participam num evento do Fantasporto, o que revela uma forte 

identificação com o evento. Para 33% o sentimento é de pertença pois 

responderam Sinto que pertenço ao grupo de culto do Fantasporto a um grupo 

de culto que partilha os mesmos gostos e interesses. Ainda cerca de 22% 

demonstra que em nada se sentem diferentes do habitual quando participam no 

evento. 

 

 

 

 

Tabela 5 – Como se sente quando assiste a um filme ou participa num evento do Fantasporto 

 

Fonte: Output do SPSS 
 

No que diz respeito ao uso de elementos simbólicos, identificativos e 

representativos cerca de 90% indica que não tem por hábito utilizar, no entanto 

10% dos respondentes exibem elementos representativos. 

Tabela 6 – Uso de elementos representativos do Fantasporto 
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Fonte: 

Output do SPSS 

Dos 10% dos respondentes que indicaram que usavam elementos 

representativos, cerca de 90% usa uma imagem do Fantasporto e 10% usa o 

logótipo do evento. 

 

Tabela 7 – Identificação dos elementos representativos do Fantasporto 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Output do SPSS 

 

Todos os participantes do estudo revelaram uma clara intenção de voltarem ao 

evento na edição anual seguinte. 

 

Conclusões 

Uma vez apresentados os principais resultados desde uma linha interpretativa, 

apresentam-se algumas conclusões que permitem caraterizar os participantes do 

Fantasporto. Começamos por salientar uma percentagem maior de respostas no 

grupo etário entre os 26-36 anos e entre os 37-55 anos. A maioria dos 

participantes no evento é licenciado e o número de respondentes com o grau de 

Mestre ou Doutor é igualmente significativo. Residem principalmente no Porto 
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ou noutro distrito do país, mas uma percentagem significativa de participantes 

são espanhóis.  

Quanto à caraterização do tipo de aquisição de bilhetes, os participantes da 

cidade do porto adquirem mais bilhetes para os espetáculos e  participam em 

mais edições do evento. Os participantes com mais idade compram bilhetes para 

mais espetáculos, o que é também notório no que concerne à compra de bilhetes 

para a sessão de encerramento. De salientar que a sessão de encerramento tem 

um preço de bilhete superior ao bilhete normal, o que provavelmente explica que 

a maioria dos bilhetes sejam comprados pelos participantes mais velhos, com 

maior poder de compra. 

Na caraterização da relação do local de residência dos participantes com o 

evento, observa-se que o evento é principalmente um fenómeno de identificação 

local, com participantes regulares, não só da cidade do Porto mas também de 

outros distritos do país.  

Os participantes que vivenciam mais a cidade na decorrência do evento são os 

mais locais, (AMP e cidade do Porto) e também os respondentes espanhóis. 

Ambos os respondentes,  afirmam que saem mais com amigos e no segundo 

caso, visitam mais bares e discotecas, isto é, não participam apenas no evento 

mas vivênciam a cidade e as suas infraestruturas. Observa-se que o evento é um 

fenómeno de identificação local, correspondendo a uma manifesta tradição 

presencial no mesmo, e que traz igualmente,  pessoas de outros distritos e locais. 

Por observação e auscultação, nos momentos anteriores e posteriores aos 

espetáculos do evento, registamos alguns dados não esperados dos quais 

salientamos que alguns participantes que residem em distritos afastados 

geograficamente do Porto, reservam habitualmente alguns dias de férias, para 

participarem no Fantasporto.  
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A identificação com o Fantasporto está patente na relação com o evento per si e 

na materialização de sentimentos de pertença no que poderíamos afinal designar, 

de tribo. Apesar de apenas cerca de 10%, usarem elementos simbólicos 

associados ao Fantasporto, este espírito de culto não se experiencia apenas pela 

mera utilização de símbolos identificativos do evento. 

Perante esta forma de vivenciar o evento e a cidade, podemos concluir que estes 

participantes integram uma tribo, a Tribo do Fantasporto. A imagem que resulta 

da conexão da cidade com o evento e os seus participantes, concretiza-se num 

fenómeno identificador do Evento mas também da cidade do Porto. 
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Resumo 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada na cidade de Mogi das Cruzes 
durante a tradicional Festa do Divino. A pesquisa teve por objetivo o levantamento histórico e 
cultural nos bastidores da Festa que ao longo de 400 anos tornou-se referência aos mogianos. 
O trabalho traz as etapas preparatórias, as reverências ao Divino, os rituais, as rezas, a 
confecção da bandeira, mastro, carros de boi, alimentos, dos recursos para a quermesse, da 
montagem e visitação aos Impérios. A festa que acontece por 10 dias, iniciando 40 dias após a 
Páscoa, tem grande impacto na vida dos moradores. Indiferente da religião, a união ocorre 
pela construção de uma identidade cultural. Lembranças e histórias de vida de moradores 
construíram as articulações que fizeram desta Festa, mais que um evento religioso, uma 
tradição que se iguala pela folkcomunicação, em uma comunicação cultural, aproximando 
todas as classes para uma reza única de proteção. A metodologia utilizada inicialmente foi uma 
pesquisa nos registros históricos e com as lideranças envolvidas, os personagens mais antigos, 
entrevistas e um documentário com a parte artística, folclórica e religiosa. Os resultados 
apontam para uma atividade que traduz solidariedade como essência cultural, fazendo com 
que participantes relembrem suas histórias dentro do contexto festivo, reforçando e 
valorizando as manifestações culturais, como também sua ampliação. Dos depoimentos, a 
clareza quanto à relevância da festa como marco identitário, econômico e religioso na certeza 
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de que Mogi tornou-se a cidade do Divino por conta de uma comunicação cultural e folclórica 
universal. 

Palavras chave 

Folclore, Folkcomunicação, Identidade, Liderança, Manifestações, Rituais. 

Abstract 

 
This work is the result of a survey conducted in the city of Mogi das Cruzes during the 
traditional Feast of the Divine. The research aimed to survey the historical and cultural 
backstage at the festival that over 400 years it has become the reference mogianos. The paper 
presents the preparatory steps, the bows to the Divine, the rituals, the prayers, the making of 
the flag, flagpole, bullock carts, food, resources for the fete, and visitation to Mount Empires. 
The party that happens for 10 days, starting 40 days after Easter, has great impact on the lives 
of residents. Regardless of the religion, the union is the construction of a cultural identity. 
Memories and life stories of residents built the joints that made this festival more than a 
religious event, a tradition that equates the folk communication in cultural communication, 
approaching all classes for a single prayer of protection. The methodology was initially a 
research on the historical records and the leaders involved, the older characters, interviews 
and a documentary with the artistic, folkloric and religious. The results point to an activity that 
translates solidarity as cultural essence, causing participants Recall their stories within the 
context festive, reinforcing and valuing cultural events, as well as its expansion. Testimonies, 
the clarity of the relevance of the party as identity mark, economic and religious in the 
certainty that Mogi has become the city of the Divine because of cultural communication and 
universal folk. 

Key words 

Folklore, folk communication, Identity, Leadership, Demonstrations, Rituais 

Introdução 

As festas populares no Brasil são, com certeza, manifestações culturais, que marcam a 
nossa identidade cultural. Historicamente, as festas estão relacionadas ao agradecimento pelo 
que foi conquistado, por meio do trabalho. 

No Brasil, há uma diversidade de festas religiosas e populares, entre elas a Festa do 
Divino Espírito Santo, que foi introduzida no país, pelos jesuítas, com o objetivo de caracterizar 
os índios e os escravos africanos e era conhecida como “cavalhada”. 

A Festa do divino é uma celebração com diversos símbolos, ente a religioso e o 
popular, a principal manifestação é a adoração são Espírito Santo, onde após cinquenta dias 
depois da ressurreição de Cristo, comorado o dia de Pentecostes, onde o Espírito teria descido 
sobre os apóstolos e falado sobre a importância da fraternidade da compaixão e do 
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compartilhamento, além de relacionar com o batismo de Jesus, quando no rio Jordão os céus 
se abriram e o Espírito de Deus desceu em forma de pomba sobre Ele. 

A Festa do Divino de Mogi das Cruzes acontece anualmente há mais de 400 anos, sua 
realização aponta para uma atividade festiva que traduz solidariedade compartilhada através 
da comunicação de massa como essência cultural. Através dela muitos participantes se 
identificam com a história da cidade, segundo Cristinna Schimidt (2006) “nas festas populares 
e folclóricas constituem um momento em que o grupo é levado a reencontrar suas origens e, 
deste modo também, uma forma de identificação e comunicação coletiva (...) No mesmo 
tempo-espaço a comunidade se situa como singular, incopora elementos novos ou atualiza-se 
a partir de referencias externas midiáticas”. Os depoimentos trouxeram uma visão da 
importancia da liderança conduzinho à massa, sua linguagem comunicativa, as inovações que 
acontecem a cada ano, chegando a 2013 com a edição da Festa do Divino Sustentável e a 
incorporação através das imagens que leva os mogianos a definirem Mogi das Cruzes como a 
Cidade do Divino. 

Objetivos 

 

Analisar, por meio de um levantamento histórico e cultural, as ações  existentes nos 
bastidores, relacionadas às etapas preparatórias da Festa do Divino, evento que tornou-se 
referência para o povo mogiano, além de investigar o impacto na vida dos moradores, 
independente das diferenças religiosas, a união do povo que se dá pela construção de uma 
identidade cultural, afim de resgatar as lembranças e as histórias de vida de moradores da 
cidade que formaram as articulações trasformando a Festa do Divino, mais que um evento 
religioso, uma tradição que se iguala pela folkcomunicação, em uma comunicação cultural que 
aproxima todas as classes, trazendo a cidade para uma reza única de proteção a todos.  

 

Metodologia 

 

Para a realização deste trabalho primeiramente houve um levantamento documental, de 
modo a obter informações necessárias sobre a festa. O levantamento realizado por meio de 
registros históricos da cidade, materiais publicados, entrevistas com as lideranças envolvidas, 
com os personagens mais antigos e um documentário de imagens com a parte artística, 
artesanal, folclórica e religiosa deu maior embasamento a construção da visão da cidade do 
Divino. 

                                   

1. Raízes históricas e tradição da cidade do Divino 
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A cidade de Mogi das Cruzes, situada às margens do rio Anhembi, hoje conhecido 
como rio Tietê, foi fundada em 1560 por Gaspar Vaz, sendo o primeiro caminho de acesso a 
São Paulo, antes mesmo de sua fundação fazia parte da história nacional, teve suas matas 
embrenhadas pelo bandeirante Braz Cubas, na busca por ouro. 

 
O nome Mogi vem de M Boigy dado pelos índios ao trecho do rio, que significava Rio 

das Cobras, passou a ser "Sant'Anna de Mogy Mirim" quando foi elevado a Vila em agosto de 
1611, sendo a oficilização em 1 de setembro, data em que se comemora o aniversário da 
cidade. O termo “Mirim” vem de pequeno na linguagem indigena, e o termo “cruzes” 
acrescido ao nome. Era, segundo a tese de Dom Duarte Leopoldo e Silva, costume dos 
povoadores sinalizar com cruzes os marcos que indicavam os limites da Vila, confirmada  pelo 
historiador e professor Jurandyr Ferraz de Campos. 

 
Mogi teve a visita do ilustre Príncipe Regente D. Pedro, em 9 de setembro de 1822, 

após a Proclamação da Independência, e hospedou-se no Convento do Carmo de  propriedade 
dos carmelitas instalados na cidade no ano de 1633, com a construção da Igreja de Ordem 1ª 
do Carmo, logo após seguiu viagem levando consigo um documento mogiano de apoio a 
independência do Brasil. Foi elevada a cidade em 1633 e posteriormente a comarca em 1874, 
sendo considerado o quarto município mais antigo do Estado de São Paulo. 

 
Uma cidade que traz ao longo de seus 448 anos uma história marcada por fatos 

importantes dentro do contexto brasileiro, sendo referência em desenvolvimento na região do 
Alto Tietê. 

 
A população de 387.779 habitantes segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica) tem predominancia de adultos de meia idade e jovens, preparando-se 
para acolher os idosos que serão maioria daqui há alguns anos. 

 
Em pleno desenvolvimento social, tecnológico e econômico Mogi das Cruzes mantém 

ao longo dos anos a caracterização histórica, o que pode ser visto com muita predominância 
na Festa do Divino, espaço que é utilizado para integração cultural e reverência a religiosidade 
natural da cidade, sempre fortalecida pelas lideranças sociais que são fortes presenças no 
município.  
 

[...] Cada vez que percebemos que o futuro brota do      
passado, no qual tem suas raízes assentadas, mas 
também o passado procede do futuro. Ao 
ressignificarmos nossas memórias no presente, tendo 
nossos olhos no futuro, reescrevemos, reinterpretamos 
o fato passado e mudamos todos os fios da história e 
da vida (SILVA, 2006). 
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 Existem relatos da Festa do Divino Espírito Santo desde o século XVII, a festa tem 
suas particularidades como a Entrada dos Palmitos, as Alvoradas, o Império do Divino Espírito, 
a Folia do Divino, além dos mais diversos grupos de tradição folclórica como Moçambique, 
Marujada e Congada. A culinária é variada e o que chama a atenção é o prato típico do 
“afogado” que atrai milhares de pessoas à festa para saboreá-lo, tendo um diferencial, o 
“afogado solidário” totalmente gratuito para consumo dos mais pobres e vulneráveis. As 
rezadeiras passam de casa em casa, compartilhando o espirito religioso e a reza para os 
devotos do Divino. 
 

O evento mantém sua tradição com auxílio de vários grupos da cidade e da 
comunidade como ongs, universidades, prefeitura, e empresas, que unidas perpetuam e 
intensificam a cada ano a chama do Divino nos lares, enraizando na tradição histórica da 
cidade, transformando “Mogi das Cruzes na cidade do Divino”. 

 
A Festa do Divino pode ser considerada um patrimônio cultural da cidade de Mogi das 

Cruzes, pois é composta de elementos tangíveis e intangíveis, ou seja, constitui de uma relação 
material e não-material dos bens socioculturais das histórias das antigas sociedades, com a 
qual foram criados os valores e os modos de vida desta comunidade. Podemos presenciar 
neste caso as tradições relacionadas às músicas, às danças, procissões, ao artesanato, à 
comida. 

 
Comemoração que se relaciona ao passado vivido pela população mogiana, sendo 

parte da história da cidade, tornando-se uma memória cultural, reverenciando e preservando 
a identidade desta comunidade e que se faz presente nos dias de hoje, incorporando traços 
atuais de forma a garantir a relação de pessoas de diferentes classes sociais, idades, sexos e 
também de diferentes religiões, trazendo à cidade  uma vivência singular de solidariedade 
igualitária e humana. 

 
Segundo Holsbawn (apud DIAS, 2013), as tradições ditadas pelos costumes são 

processos sociais que sofrem modificações ao longo do tempo e que só sobrevivem por meio  
de formas de adaptação diversas. Sendo assim, as manifestações diante da Festa do Divino 
ganham novas ações, contribuindo até com a valorização econômica para o desenvolvimento 
da cidade, ganhando deste modo, fortalecimento na sua função simbólica  e social para a 
população desta região. 

 
Os relacionamentos entre os participantes da festa são fundamentais para o 

desenvolvimento das dimensões culturais e religiosas. O processo da festa ocorre de forma 
unitária e democrática, dando corpo à uma sociedade que festeja o Divino. 

 
Em decorrência disso, se uma manifestação cultural 
popular não apresentar pessoas que integram a 
comunidade retratada, ela não poderá reforçar a 
identidade cultural dessa comunidade, pois não existe 
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a condição fundamental da continuidade – existência 
de integrantes da cultura local – da manifestação 
tradicional. Portanto, a participação de membros da 
comunidade na manifestação é condição necessária 
para que cumpra sua função. (DIAS, 2013).  

 
A Festa do Divino apresenta características próprias, de modo a manter sua tradição 

diante das mudanças e influências da sociedade e do mundo moderno. Desta forma, a 
festividade, na região, acompanha as transformações, mas sem deixar que o objetivo de 
solidariedade e a fé do povo que participa desta comemoração se percam. 

Segundo Canclini (2006):  
 
A cultura híbrida é gerada nas misturas interculturais 
modernas, originadas das indústrias culturais, mas não 
somente delas, que expropriam do popular o 
artesanato, as músicas tradicionais, etc. e os 
transforma em produtos de empresas turísticas e de 
comunicação. 

 
Pode-se perceber na Festa do Divino também, uma cultura popular ambígua, pois para 

alguns, não passa de uma expressão artística de uma data comemorativa simplesmente, 
desconhecendo todo o processo histórico do evento. De outro estão os que veem como 
expressão de seus valores, costumes, que faz parte de sua vivência, tornando-se assim, os 
defensores da cultura a ser preservada das influências e valores externos, mantendo viva as 
manifestações folclóricas  da comunidade. 

 
A comemoração ao Divino Espírito Santo segue um calendário litúrgico, ou seja, após 

quarenta dias da Páscoa, iniciando na quinta-feira, da Ascensão do Senhor e encerrando no 
domingo de Pentecostes, dia em que se celebra a descida do Espírito Santo. 

 
Todos os anos, tradicionalmente, durante os dez dias, várias atividades são 

desenvolvidas, contemplando a religiosidade e a manifestação popular. Entre essas atividades, 
acontecem as Novenas, Missas, Alvoradas, Entrada dos Palmitos, Congadas e Quermesse. 

 
A abertura da festividade inicia na casa dos festeiros, onde é feita a concentração dos 

devotos, e de onde parte a Passeata das Bandeiras até a Catedral de Santana, onde ocorre a 
“Abertura do Império” e a benção das bandeiras, em seguida, a procissão segue até o local da 
Quermesse, para o levantamento do Mastro. 

 
As Alvoradas são realizadas a partir das 5:00 horas da manhã, pelas ruas do centro da 

cidade, próximo à Catedral de Santana, durante oito dias. As pessoas que participam, 
normalmente são devotos, que saem pela madrugada fria em sacrifício e agradecimento às 
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promessas feitas ao Divino Espírito Santo. O encerramento da Alvorada se dá na Catedral onde 
é oferecido um café da manhã e distribuído pelos festeiros e voluntários da festa. 

A “Entrada dos Palmitos”, é realizada no sábado, véspera do domingo de Pentecostes, 
representando a época da colheita, da fartura. Sendo o palmito, um alimento abundante na 
região no período colonial. Atualmente o cortejo é aberto com o bandeireiro, seguido de 
grupos folclóricos de congadas, marujadas e moçambiques. E a passeata com os 
representantes da festa, o Imperador menino, os casais de festeiros, capitães-do-mastro, ex-
festeiros, os alferes e grupos escolares.  Seguindo o grupo, a Banda Santa Cecília, que mantém 
a tradição da “bandinha de coreto”, e enfim, desfilam os carros-de-bois, com animais e 
veículos enfeitados com flores e fitas, e folhas de palmeiras, que atualmente substituem os 
palmitos. As crianças participam vindo nos carros e charretes, carregando bandeirolas do 
Divino. A passeata se encerra com a entrada dos cavaleiros do Divino. 

 
As congadas, as marujadas e os moçambiques são danças populares realizadas na 

Festa do Divino, através de cortejos e cantigas de inspiração religiosa, e coreografias onde são 
utilizados bastões, onde são simulados confrontos. 

 
Durante as dez noites de festa acontece a Quermesse, num sentido de 

confraternização. A população, após as novenas, pode provar alimentos e bebidas tradicionais, 
como o famoso Afogado, além de prestigiar as apresentações dos grupos folclóricos e cantores 
da região. 

 
Essa mistura entre o religioso e o pagão, a diversidade e a unidade, faz com que a 

Festa do Divino se torne uma das maiores expressão e representação cultural e religiosa, não 
só da cidade de Mogi das Cruzes, mas do Brasil. 

2.  A inovação e a cultura da sustentabilidade 

 Ao longo do tempo a cidade de Mogi das Cruzes acompanhou as mudanças e 
transformações sociais ocorridas através da globalização, da era da informática, mas preservou 
sua essência tradicional e cultural. Há um laço que liga as pessoas, independente das 
ideologias e preferencias religiosas de cada um, uma linguagem e um discurso que fortalece a 
comunicação da massa provocando inovações em cada edição da festa, mas mantendo as 
raízes intrinsicas da cultura popular mogiana. 

         
Hoje, como ontem e anteontem, o povo se diverte a 
seu modo, motivando e modificando seus folguedos, 
mas guardando, invariavelmente, o prestígio da 
tradição , a evocação dos seus heróis e dos grande 
feitos, mesclando as crenças religiosas com o espírito 
cívico, aglutinando os vários elementos folclóricos com 
a realidade e produzindo esse quadro imenso, irregular 
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e variado da sua diversão, na qual se mescla a ternura, 
a hilariedade, a bravura (ALMEIDA, 1973). 

 
A Festa do Divino do corrente ano, 2013, trouxe algumas caracteristicas diferenciadas 

que fundamentam a inovação cultural, a festa tornou-se sustentável, surgiu uma preocupação 
com os resíduos, as destinações e a conscientização durante a festa. 

Em entrevista com o Padre Cláudio Taciano Quirino, pároco da Catedral de Santana, 
pode-se observar a importância do discurso vindo da igreja para que o povo assimilasse e 
efetivamente cumprisse as metas traçadas para esta edição de 2013, a Festa do Divino 
Sustentável. 

Como toda cultura, a cultura de massa elabora 
modelos, normas; mas para essa cultura estrututrada 
segundo a lei do mercado, não há prescrições 
impostas, mas imagens ou palavras que fazem apelo à 
imitação, conselhos, incitações publicitárias. A eficácia 
dos modelos propostos vem, precisamente, do fato de 
eles corresponderem às aspirações e necssidades que 
se desenvolvem realmente. (MORIN, 2011). 

 

O povo assimila a condução feita pelos lideres da massa, a condução da linguagem que 
aproxima todos em um fim comum, a preocupação como ambiente de preservação da espécie 
e o cuidado com o meio para o bem estar social. 

 

E é porque a cultura de massa se torna o grande 
fornecedor dos mitos condutores do lazer, da 
felicidade, do amor, que nós podemos compreender o 
movimento que a impulsiona, não só do real para o 
imaginário, mas tambem do imaginário para o real. Ela 
não é só evasão, ela é ao mesmo tempo, e 
contraditoriamente, intergração. (Morin, 2011). 

  

Ano a ano a Festa do Divino se renova, surge uma identidade que acompanha as 
necessidades humanas e mantem as características iniciais de uma festa popular, cultural em 
que o tempo fortalece as vínculis. 

3. A imagem da Cidade do Divino 

 
A Festa do Divino, em sua totalidade, é de uma expressividade muito rica, um evento 

que apresenta uma devoção religiosa, ligada à uma consciência folclórica, que perdura por 
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séculos e que podemos participar, por meio de imagens fotográfica, a vivência de um povo 
movido pela Fé, Cultura e Tradição Divina. 

 
A linguagem visual, hoje ocupa uma posição singular ao transmitir as informações que 

expressam o ambiente, a emoção e o momento, de maneira a representar, em uma imagem, o 
que significa a Festa do Divino. 

 
A fotografia, sendo um registro visual, nos permite formar imagens mentais, 

lembranças do contexto festivo, do caminho preparativo, das ruas, da cidade tomada de 
pessoas, de todas as idades e suas bandeiras e orações, criando uma rota feita e refeita por 
diversas vezes, o som, o cheiro, os sorrisos e lágrimas da face de cada devoto. 

 
Vivemos numa época dominada pela fotografia. No 
universo invisível do intelecto e das emoções do 
homem, a fotografia exerce hoje uma força 
comparável à da liberação da energia nuclear no 
universo físico. O que pensamos, sentimos, nossas 
impressões dos acontecimentos contemporâneos e da 
história recente, nossas concepções do homem e do 
cosmo, as coisas que compramos (ou deixamos de 
comprar), o padrão de nossas percepções visuais, tudo 
isso é modelado, em certa medida e o mais das vezes 
decisivamente, pela fotografia”. (GOLDSMITH, apud 
DONDIS,1997) 

  
É na construção, na redução do tempo da realidade social ao espaço da imagem 

fotográfica, que se pode ver por meio das imagens as significações da Festa do Divino. 
Remetendo à dimensão história, da cultura e das relações sociais, o objeto que se destina a 
preservar a memória dos moradores de Mogi das Cruzes. 

 
O material, aqui destinado unicamente à registrar, reproduzir e identificar os  

momentos festivos, o amor ao belo, a devoção por parte das pessoas que se dedicam as 
diferentes tarefas, cuidadosamente planejada e executada, dando toda essa plenitude durante 
os 10 dias de Comemoração ao Divino Espírito Santo. 
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(Figura 1 – Abertura do Império e Benção das Bandeiras) 

 

 
(Figura 2 – Apresentação de Grupo de Congada) 

 
 



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  72 
 

 

 

 

 
(Figura 3 – Império Divino Espírito Santo e a Devoção do Povo Mogiano) 

 

 
(Figura 4 – Alvorada – Lanternas) 
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(Figura 5 - Alvorada – Devotos) 

 

 
(Figura 6 – Alvorecer de mais um dia Divino) 
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(Figura 7 – Império do Divino e a Fé de um Povo) 

 

 
(Figura 8 – Fé e Orações – Império do Divino Espírito Santo) 
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Conclusões 

              Mogi das Cruzes carrega desde seu nascimento um viés importante dentro da história 
do país, seu povo caminhou para construção de uma identidade peculiar que foi ao longo dos 
anos sendo perpetuada na riqueza cultural da Festa do Divino Espírito Santo. 

 
A Festa popular que une os povos independente de suas religiões, classes ou raças, 

transformou Mogi das Cruzes na Cidade do Divino, em 2013 demonstrou sua importancia 
arrastando uma multidão às ruas para pedir proteção a dinvindade, clamar pelo seu povo e 
manter acesa a chama da identidade cultural deste povo que não enfraquece nem mesmo 
diante do futuro que chega com suas inovações e  mudanças, ao contrario, vão se adaptando, 
inovando e mantendo a tradição cultural e centenária.  

 
Nos momentos de acompanhamento da festa, em conversas com os responsáveis 

pelas etapas preparatórias, nos rostos que demonstravam a alegría em vivenciar uma fé 
avassaladora, tornou-se claro o proceso comunicacional que fundamenta a relevancia desta 
comemoração na vida dos moradores mogianos, com traços culturais, económicos e religiosos 
direcionados pelo Divino, que protege a todos dando-lhes forças para caminhar e novamente 
se reencontrarem no próximo ano, para novas rezas e mais uma caminhada de reverência ao 
espirito protetor. 
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Resumen  

La arquitectura popular, llamada vernácula o popular urbana, ha representado para 

muchos países, ejemplo de identidad y tradición. Esta arquitectura tiene como especial 

cualidad que es anónima y autoconstruida. Su riqueza viene de años de tradición en las 

técnicas de construcción, soluciona las condiciones naturales locales y utiliza 

materiales regionales. La UNESCO, ha reconocido esta arquitectura en México y ha 

reconocido a ciudades como Patrimonio de la Humanidad al considerarlas como parte 

fundamental del contexto urbano histórico. Esta arquitectura goza de un alto grado de 

creatividad, pues es también lenguaje, mismo que cambia con los tiempos 

posmodernos, así como la identidad de estos tiempos y aunque puede ser que ya no 

sea reconocida su belleza, sigue siendo espontánea y expresiva. San Juan de los Lagos, 

población de 65,0000 habitantes, tiene el segundo santuario religioso más importante 

de México, una población flotante debida al turismo religioso que sobrepasa los 6 

millones anualmente, tiene además, un alto nivel de migración hacia los Estados 

Unidos y genera mucho dinero por las remesas extranjeras que junto con el turismo 

religioso y limosnas, hacen de ésta una población muy rica. El fenómeno que se desea 

presentar, es el caso de una ciudad pequeña, muy rica y que actualiza constantemente 

su arquitectura popular, creando así, una nueva identidad urbana. Los resultados solo 

pueden salir del imaginario y la creatividad popular del lugar, y puede ser además un 

ejemplo del caos posmoderno.  
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Abstract 

The popular architecture, called popular or vernacular urban architecture, has 

represented for many countries, example of identity and tradition. This architecture 

has as the quality which is anonymous and self-constructed.  His wealth comes from 

years of tradition in building techniques, solves the local natural conditions and used 

regional materials. UNESCO has recognized this architecture in Mexico and has 

recognized cities as heritage to consider them as an essential part of the historical 

urban context. This architecture has a lot of creativity, it is also language, which 

changes with the postmodern times, as well as the identity of these times and 

although it may be that it is not already recognized its beauty, remains spontaneous 

and expressive. San Juan de los Lagos, in Jalisco has a population of 65 0000, has the 

second most important religious shrine of Mexico, a floating population due to 

religious tourism that exceeds 6 million annually, has also a high level of migration to 

the United States and generates lots of money by foreign remittances that along with 

religious tourism, make this a rich population. The phenomenon that we want to 

present is the case of a small rich city and constantly changes its popular architecture, 

creating a new urban identity. The results may only leave the imaginary and popular 

creativity of the place, and also it can be an example of postmodern chaos. 

Key words 

Popular Architecture, Postmodernity, self-construction, identity  

Introducción  

La arquitectura popular en México ha sufrido en los últimos años una serie de 

transformaciones que bien podría pensarse que van en contra de las tradiciones 

constructivas, como lo hemos visto hasta entonces. Sin embargo es muy importante 
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pensar que la postmodernidad no solo se queda en el comportamiento y 

pensamiento de la sociedad de masas, sino que ha llegado a permear hasta la 

arquitectura. 

El objetivo principal de este trabajo es mostrar de que forma el pensamiento 

postmoderno ha permeado a la arquitectura popular y las influencia que ha recibido 

al menos en México. Se trata de un estudio de tipología arquitectónica, que al estar 

inmerso en las ciencias sociales requiere de una observación, análisis y crítica 

directa sobre el fenómeno. En este caso pretendemos situar el estudio en una 

ciudad en el occidente del país, cuya particularidades es que tiene el segundo 

santuario más importante de México, el de la Virgen de San Juan de los Lagos y esto 

ha permitido que se realicen peregrinaciones masivas que hacen a la población de 

San Juan de los Lagos, en Jalisco, una ciudad muy rica, donde los dueños de edificios 

proponen una nueva arquitectura popular de símbolo. El caso no es exclusivo de 

esta ciudad, pues es un fenómeno común en muchas ciudades en México, e incluso 

en ciudades de Centro y Sudamérica, pero es interesante revisar que en esta 

población de conjuntan varios aspectos derivados del mismo fenómeno, que 

igualmente puede ser abordado de forma antropológica, social, psicológica, 

arquitectónica y urbana. 

 

Objetivos 

Realizar un estudio que permita conocer las principales transformaciones en la 

arquitectura popular. 

Determinar si la influencia del pensamiento posmoderno albergado en la sociedad 

de masas han creado las nuevas formas de esta expresión en la arquitectura popular 

Clasificar los principales modelos de transformación de esta arquitectura popular. 

Metodología  

La metodología principalmente está centrada en el reconocimiento de tipologías 

arquitectónicas a través del trabajo de campo, indicando los parámetros de 

comparación en el aspecto formal, constructivo y de función. 
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Se delimita una zona de trabajo, seleccionada, por ser la parte más antigua de la 

ciudad de San Juan de los Lagos y donde es más evidente las transformaciones y la 

sustitución de su patrimonio histórico por uno posmoderno. 

Finalmente, llegar a las conclusiones definiendo los formatos estilísticos más 

comunes y su relación con el pensamiento posmoderno. 

 

1. Antecedentes  

La población de San Juan de los Lagos se encuentra ubicada al norte del estado de 

Jalisco, en la zona denominada Los Altos. Esta área colinda con los estados de 

Guanajuato y Aguascalientes en México. Culturalmente comparte historia, geografía, 

características climatológicas y hasta rasgos físicos de su población con varias de las 

poblaciones aledañas ubicadas en la zona del Bajío Guanajuatense. Gran cantidad de 

migrantes en los Estados Unidos provienen de esta ciudad. Así ,ella muestra una serie 

de fenómenos que podemos observar en varias ciudades del país, pero que logra 

juntar además variables de la dinámica poblacional que transforman la identidad local.  

Sin lugar a dudas uno de los eventos que cambiaría la forma y el destino de la nueva 

población de San Juan, serán los milagros de la Virgen de la Concepción, esta misma 

Virgen que trajo Fray Miguel de Bolonia, en el s. XVI que se apolilló y se encontraba 

arrumbada en la sacristía. Sin embargo esto no será sino hasta el año de 1623, muchos 

años después cuando se da el primer milagro de muchos que se  han dado hasta la 

fecha. 

La basílica de San Juan es otro elemento determinante para comprender a la ciudad, 

es definitivamente la construcción que predomina en toda la población y no es poca 

cosa, por su altura, por su tamaño y por la calidad del trabajo que tiene. Esta obra dio 

inicio en el año de 1732 cuando el Obispo de Guadalajara Don Nicolás Carlos Gómez de 

Cervantes y Velásquez tuvo la idea de edificar el santuario, quien además elige el sitio 

ideal. (RUEZGA, 1995: 153) 
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Imagen 1. Interior de la Basílica de San Juan de los Lagos . La imagen de la 
Virgen en el altar principal.  Imagen 2.Basílica catedral de San Juan de los 

Lagos, Jalisco. 

 

Otro evento, que llegó a fortalecer la nueva vocación que tiene la ciudad de San 

Juan es la instalación de la feria y el aumento del comercio establecido. 

 

A sólo 33 años de la llegada de las familias españolas, en el año 1666, 

florecía el comercio en San Juan con motivo de la festividad de la 

purísima Concepción, advocación de la Virgen de San Juan, que para el 

año 1792 fue visitada por 35 mil personas. Para 1797 Carlos III expidió 

la cédula real concediendo un permiso oficial para la realización de la 

feria, todos los 8 de diciembre, con la que le declaró “feria anual, 

perpetua, enteramente franca y libre de derecho, alcabala, arbitrio y 

peaje” entonces, en la feria se realizaban grandes y cuantiosas ventas 

caballares y ganaderas. La feria siguió creciendo en al época 

independiente, llegando a 150 mil visitantes a mediados del siglo  XIX. 

(BOHÓRQUEZ, 2008:46) 
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Es así que podemos observar que en San Juan, la actividad principal, será la 

comercial y varios años después, la de los servicios para peregrinos y comerciantes. 

Aunque también se podría comentar de la construcción de mesones a partir del 

siglo XVII para apoyar la estancia de los visitantes ya sea por la feria, o por el 

peregrinaje. Así se empezarán a transformar las casas privadas desde entonces.  

En el s. XX, después de la guerra de Revolución Mexicana, en el momento de la 

búsqueda de una estabilidad tanto económica como social, San Juan de los Lagos se 

verá involucrado con los movimientos cristeros1 de los Altos y de donde salieron 

varios de los nuevos Santos que varios años más tarde canonizaría el Papa Juan 

Pablo II.Durante el siglo XX, como hemos visto, se han consolidados algunos de los 

símbolos de San Juan generados a lo largo de su historia, principalmente la imagen 

de la Virgen de San Juan de los Lagos y de los santos cristeros Padre Esqueda y 

Padre Toribio Romo. Sin embargo arquitectónicamente, la ciudad y los monumentos 

históricos se han transformado, en el mejor de los casos, pero en el peor, la 

destrucción y el desconocimiento de lo valores arquitectónicos es evidente, 

tratando de respetar solo los monumentos arquitectónicos grandes como la Basílica 

Catedral, el templo del Primer Milagro, La Parroquia, el Pocito y algún otro Templo. 

 

1.1. San Juan de los Lagos ante la Dinámica Poblacional. 

Las estadística del centro INEGI, ayudan a observar cuantitativamente a la población 

de San Juan de los Lagos y a mostrar de una forma clara la dinámica de la población, 

especialmente en los últimos diez años, sin embargo no debemos perder de vista 

que históricamente la ciudad ha mostrado cambios muy importantes como el 

continuo movimiento de actividades y población flotante originado por el Santuario 

religioso de la Virgen, generando además de un turismo religioso, un movimiento 

comercial debido en un principio a la tradicional feria. Posteriormente la feria 

pierde su importancia, sin embargo las peregrinaciones aumentan, consolidando el 

                                                 
1
 La Cristiada o movimiento cristero es una corriente de rebelión civil, que tuvo lugar durante el 

Gobierno del general Plutarco Elías Calles, entre los años 1924 y 1928. Los perseguidos eran 
principalmente sacerdotes y religiosas, así como las familias que simpatizaban con éstos por la religión 
católica. 
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papel del santuario y la Virgen y en tercer lugar el fenómeno migratorio en la zona 

de los Altos. 

La cabecera municipal de San Juan de los Lagos tiene una población, según las 

últimas estadísticas del año 2010, de 65,219 habitantes, (INEGI 2010), San Juan de 

los Lagos ha recibido en los últimos años entre 5 millones y medio hasta 7 millones 

de turistas en la última década por año, según las estadísticas de la Secretaria de 

Turismo, este fenómeno ha definido las principales actividades de la ciudad.  

Los estudios y análisis sobre migración en San Juan de los Lagos, se encuentran 

directamente ligados a las estadísticas estatales. En las estadísticas de migración del 

país podemos observar, que México es el país que tiene la mayor emigración hacia 

los Estados Unidos y que dentro de estas estadísticas el estado de Jalisco se 

encontrará siempre entre los primeros lugares siempre compitiendo con los estados 

de Michoacán y Guanajuato según la Organización Internacional para las 

Migraciones 2008, se estima que aproximadamente, 12 millones de individuos 

nacidos en México residen temporal o definitivamente, con papeles o 

indocumentados, en otro país.(The World Bank. 2008) 

La gente de San Juan de los Lagos tiene una experiencia migratoria desde hace 

varias décadas, lo que ha hecho que muchos de los migrantes tengan su residencia 

definitiva en los Estados Unidos, específicamente en California. Actualmente no es 

tan frecuente la migración, sin embargo el historial que tienen, les permite 

contemplarlo como una población de gran migración. Actualmente la migración ha 

disminuido, incluso en las últimas estadísticas no se reporta a San Juan de los Lagos 

como expulsor de migrantes, sin embargo las entradas de remesas continúan siendo 

muy altas. Para muchos de los pobladores, el comercio de San Juan es un medio 

compartido de tener una liga entre México y los paisanos que viven en EUA. 

Como se había comentado con anterioridad, el comercio en San Juan de los Lagos es 

tan grande que permite sostener un negocio familiar y es muy probable que estos 

negocios hayan iniciado con recursos de las remesas de los migrantes. Uno de los 

negocios donde se observa esto claramente es en las tiendas de ropa, boutiques, 

servicios de comida, joyerías de oro y plata, además de las diversas importadoras de 

la ciudad, cuyos productos vienen de los Estados Unidos. 
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Se presenta a continuación una selección de estadísticas que proporciona la 

Secretaría de Turismo de San Juan de los Lagos, Jalisco, aquí podemos analizar la 

afluencia turística durante la década del 2000 al 2010 para proceder a hacer el 

comparativo. La idea de elegir sólo dos estadísticas tiene como finalidad revisar que 

las visitas son continuas cada año, salvo el año 2000 que rebasa los 7 millones de 

visitantes, la explicación podría ser que la iglesia católica lanza una festividad que 

llama Jubileo, que proporcionaba indulgencias por la visita a lugares santos, 

basílicas y catedrales, lista en la Basílica de San Juan se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que en amarillo se coloca el mes de mayor visitantes, probablemente 

por la cercanía de la fiesta de 2 de febrero día de la Candelaria, cuando la gente 

visita a la Virgen, y son además las vacaciones de los migrantes, es este caso mayo  

 

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL., 2000 

AFLUENCIA TURISTICA POR MESES  

 
NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

ENERO 2,135,500 13,200 

2,148,70

0 

FEBRERO 1,670,000 13,550 

1,683,55

0 

MARZO 196,000 3,750 199,750 

ABRIL 436,160 8,300 444,460 

MAYO 160,400 8,400 168,800 

JUNIO 167,450 1,550 169,000 

JULIO 287,190 8,800 295,990 

AGOSTO 290,680 12,100 302,780 

SEPTIEMBRE 194,200 69,900 264,100 

OCTUBRE 216,580 32,900 249,480 

NOVIEMBRE 269,460 30,250 299,710 

DICIEMBBRE 928,174 12,500 940,674 

TOTAL 6,951,794 215,200 

7,166,99

4 

FUENTE: Delegación Regional de la SeTuJal  
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fue el mes que menos vistas tuvo San Juan. El 2010 fue el año del Jubileo, que 
concedía indulgencia a los peregrinos hacia santuarios importantes, por esta razón 
suponemos que se sobrepasó los 7  millones de peregrinos en la ciudad. 

Una de las reflexiones que es preciso realizar, es el hecho de que según las 

estadísticas de población del INEGI, San Juan tiene 65,219 habitantes, si pensamos 

que el mes de menor visita durante el 2010 fue de 150,169 personas, podemos 

observar que tan sólo en este mes, es más del doble de visitantes los que fluctúan 

por San Juan, que los habitantes normales, mientras que si hacemos el comparativo 

con el mes de más visita, que es enero, con 1,195,728, el resultado es impactante, 

siendo más de 18 veces el total de la población. Este resultado nos da una idea del 

caos que se puede generar en una ciudad y las medidas en lo que respecta a 

generación de servicios turísticos y al mismo tiempo la entrada de dinero por 

concepto de servicios, turismo, compra de suvenir, alimentos, hospedaje y limosnas. 

                                                 
2
 Delegación regional de la secretaría de Turismo. 

 

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL., 20102 

AFLUENCIA TURISTICA POR MESES  

  NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

ENERO 1,192,855 2,873 

1,195,72

8 

FEBRERO 980,710 7,152 987,862 

MARZO 385,696 4,200 389,896 

ABRIL 353,229 967 354,196 

MAYO 191,440 1,023 192,463 

JUNIO 148,571 1,598 150,169 

JULIO 283,505 2,468 285,973 

AGOSTO 895,666 2,987 898,653 

SEPTIEMBRE 261,337 2,392 263,729 

OCTUBRE 221,271 3,421 224,692 

NOVIEMBRE 273,377 3,019 276,396 

DICIEMBBRE 417,428 2,967 420,395 

TOTAL 5,605,085 35,067 

5,640,15

2 

FUENTE: Delegación Regional de la SeTuJal 



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  87 
 

 

 

 

2. Arquitectura patrimonial histórica de San Juan de los Lagos 

La mayor parte del patrimonio arquitectónico de San Juan se centra en arquitectura 

barroca del s. XVII y s. XVIII, y la arquitectura historicista y ecléctica del siglo XIX y 

del s. XX. Del s. XX, también tenemos arquitectura funcionalista y del art déco y 

muchas improvisaciones de autoconstrucción de imitación. 

Debemos retomar del término lo referente a que la autoconstrucción no 

necesariamente es construida por el dueño, se pueden derivar los términos de 

autodirección e incluso autoproducción, de forma espontánea en muchas de las 

veces no es el dueño quien construye, sino es el usuario, el arrendatario o el 

propietario y los maestros albañiles, siguen instrucciones de quien tiene la 

experiencia en construir.  

Mucha de esta arquitectura ha sido transformada con el tiempo y otra destruida y 

reemplazada. Según el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de San 

Juan de los Lagos, Estado de Jalisco, distingue los siguientes monumentos: 

Por su época podemos manifestar dos variantes la datación de la finca y a que 

corriente estilística pertenece. En lo que respecta a la datación, encontramos 9 

fincas del siglo XVII, 61 fincas del siglo XVIII, 60 fincas entre 1800 y 1850, 53 fincas 

entre 1850 y 1900, 24 fincas entre 1900 y 1920 y 655 fincas de 1920 en adelante. 

Por otro lado en cuanto a su corriente estilística tenemos; 122 fincas coloniales, 69  

popular vernáculas, 8, neoclásicas, 1 neogótica, 12 eclécticas, 42 neocoloniales, 2 de 

art déco, 262 funcionalistas y 340  modernas internacionales (Plan Parcial de San 

Juan, 1995: 19) 

En estas referencias solo pretendemos hacer notas que San juan tiene un 

patrimonio histórico, pero que gran parte de su riqueza está en su arquitectura 

popular tradicional, que de alguna forma van armando las calles de la ciudad. 

 

3. Estudio tipológico de la arquitectura popular tradicional en San Juan. 

 

La arquitectura tradicional  en la ciudad es barroca, aunque en su mayoría tiene 

aportaciones del s. XIX y principios del s. XX. Esto nos sitúa en el análisis de las 
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características estilísticas predominantes que son el barroco, el eclecticismo y 

algunos historicismos. Estas construcciones se caracterizan por  tener un nivel y las 

de construcción más reciente, a dos niveles. Como materiales constructivos  

tenemos el uso de piedra cantera rosa, viguerías de madera y de morillo con 

tejamanil. Estas construcciones eran aplanadas en su mayoría y tenían color, que 

contrastaba con los marcos de cantera de las puertas y ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2, 3 y 4. Fotografía de principios del s. XX de  la Ciudad de San juan de 
los Lagos, donde se observa la tipología tradicional.(Colección fotográfica) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5, 6 y 7. Imágenes de las pocas construcciones barrocas que se 
conservan en la ciudad. 

La arquitectura popular pos su parte tiene características como las que ya se han 

indicado, pero su estado de conservación no es el adecuado, incluso se tiran para 

hacer estacionamientos o hacer construcciones nuevas. 
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Fig. 8 y 9. Dos fachadas de casas populares tradicionales en San Juan. 

 

4. La arquitectura popular posmoderna. 

A veces parece más fácil comprender la lógica de los espacios urbanos y de la 

arquitectura cuando hablamos de la arquitectura histórica, pues suponemos que 

existen factores regionales que hacen que se defina una tipología tradicional, una 

vocación y una solución, sin embargo, conforme avanza el s. XX, empezaremos a 

observar que estas necesidades físicas a veces parecen no ser tan importantes como 

las de símbolo. 

¿Cuáles son entonces las necesidades físicas que hay que contemplar ahora, en un 

tiempo donde la regionalidad parece desvanecerse y la homogeneización o el 

aplanamiento aparecen? ¿Hasta dónde son necesidades físicas las transformaciones 

de las casas a nuevos modelos? La nueva vocación de turismo religioso ha hecho 

que las construcciones transformen su uso de habitacional a uso de servicios, esto 

en cuanto al uso del suelo, pero en cuando a la ocupación y forma de calles, 

también observamos que estas han crecido, se han ensanchado y modificado su 

traza urbana 

Si partimos de que, a una necesidad corresponde un satisfactor, entonces debemos 

entender cuáles son las necesidades físicas básicas que ha tenido San Juan de los 

Lagos en las últimas décadas y definir la forma de cómo ha sido resultado en el 

plano arquitectónico. 

 

4.1. Simbolismo e identidad en el s. XX. 
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En las últimas décadas del s. XX y lo que llevamos del s. XXI, se han distinguido, 

antes que nada por el pensamiento posmoderno de la globalización, del 

consumismo y de los efectos de esto como la transformación de valores y el 

problema de la falta de la cultura del ahorro. Así es posible afirmar que la 

arquitectura no es ajena a estos pensamientos posmodernos y más que satisfacer 

una necesidad física, satisface símbolos. 

Estos símbolos deben ser reconocidos por toda la sociedad, son acuerdos sociales, 

que primero se cubren de forma individual. Esto es, la sensación personal del 

triunfo ante situaciones adversas como es la falta de trabajo y la pobreza aunque  

no parece tan importante el problema de la educación. 

Se debe llevar a la reflexión que si bien la arquitectura tiene una función importante 

que cubrir, un determinante claro es que la arquitectura es ante todo un símbolo, 

que además tiene otros símbolos pequeños reflejados en partes de la obra 

arquitectónica y que refuerza uno mayor que es la casa en general. Es así que la 

gente se esmerará en tener una chimenea, aunque nunca la use, habitaciones que 

jamás se usaron o que nunca se terminaron, cocheras cuando no hay autos que 

guardar en ellas, dar la apariencia de losas inclinadas, aunque sea por encima, 

manejar acabados de lujo, como fachaleta de apariencia aunque sea en las fachadas 

principales o muchos otros símbolos que analizaremos en cada caso. Este asunto 

nos lleva a cubrir a final de cuentas las necesidades de representación social. 
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Imagen 10 y 11. Las transformaciones de la tipología responden a 
necesidades de espacio, se construye de lado a lado con al menos 3 niveles 
en la casa habitación. Otra constante es el negocio en la parte baja. 

 

Si la satisfacción del éxito es personal, el siguiente paso es mostrarla a la sociedad, 

que además se encuentra en las mismas circunstancias que los demás. De esta 

forma el símbolo y el acuerdo social se vuelve una realidad. Son ellos mismos los 

que muestran los parámetros y la ciudad se convierte en un muestrario de poder, 

de éxito, de riqueza y hasta de fuerza viril machista. La altura es un símbolo, por dos 

razones, no cualquiera puede construir tan alto y dominar la ciudad y por otro lado, 

al ser tan caro el costo del suelo cerca de los terrenos del Santuario de la Virgen, 

uno de los mejores recursos es subir las alturas y construir más. 

Existe además una referencia muy cercana a los migrantes y también de mucha 

admiración y significación hacia los  rascacielos norteamericanos, sin lugar a dudas, 

símbolo de modernidad y riqueza: más alto, más importante. Los modelos 

norteamericanos siempre nos llevan a la idea de lo “grandote norteamericano”, es 

lo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12, 13 y 14. Construcciones en el centro de San Juan, representa la 

ocupación y aprovechamiento total, sin ningún control legal por parte del 

gobierno municipal, incluso varios funcionarios son dueños de estos 

inmuebles, que proliferan por toda la ciudad, es sin lugar a dudas una muestra 

de poder 
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5. Modalidades Tipológicas 

Cuando se pretende abordar este tema, es necesario relacionarlo con la historia de 

San Juan, su evolución, sus aficiones, sus actividades, su relación con la religión 

católica, la migración y hasta con la riqueza producto de la vida turística y comercial 

de la ciudad. La vida activa de San Juan, vista a través de su ciudad, de la tipología 

de sus casas, son un elemento fundamental en la compresión de las nuevas formas 

de pensamiento posmoderno.  

 Un factor que es un común denominador en estas expresiones, es la necesidad de 

identidad personal, pero esta identidad, al final de cuentas debe mostrarla a través 

de su morada y al mostrarla se convierte en una carta de presentación, en una 

competencia entre los pobladores que marcan el imaginario popular.  

Analizaremos cuáles son todas estas modalidades que en aras de ser diferente, 

terminan siendo muy parecidas y se copian los mismos modelos. Esto nos permite 

poder realizar una clasificación de su tipología popular contemporánea y que 

técnicamente al ser de autoconstrucción, especialmente en la modalidad de 

autodirección y contemplando además las técnicas y materiales que solo saben 

utilizar los maestros albañiles de la región, facilitará encontrar los parecidos en las 

formas arquitectónicas. Ideológicamente, igualmente hemos analizado ya algunas 

de las necesidades de estas nuevas casas, cuáles son los satisfactores y que deberán 

quedar totalmente expuestos.  

Estas construcciones nuevas empiezan a tener cualidades que a su vez comienzan a 

dar una identidad diferente a la ciudad de San Juan, especialmente en la parte del 

centro histórico, donde es evidente los lenguajes de contraste. Debemos reconocer 

que el comercio es lo que impera en esta zona y que por lo tanto el uso del anuncio 

y las grandes vidrieras y cortinas metálicas son importantes en estas composiciones. 

Las construcciones son muestra de prosperidad, puesto que se puede observar que 

el trabajo de cantera, herrería y detalles ornamentales son muy cuidados y 

costosos. Los símbolos arquitectónicos están a la orden del día como esculturas, 

heráldicas, o algún otro símbolo de poder.  

Los estilos que hemos podido clasificar, están determinados por sus características 

formales y constructivas, esto es, los materiales de la época en que se realizaron y 
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las formas estilísticas que predominaban en el momento que pueden tener una 

cierta influencia además de las fechas evidentes de aparición, así las clasificamos en:  

• Formas funcionalistas 

• Formas barrocas 

• Formas renacentistas 

• Formas clásicas 

• Modelos extranjerizantes: la casa norteamericana, o los modelos franceses. 

 

Se ha decidido ponerle a las influencias el termino de formas, más que el término 

estilo, ya que partimos de la idea de que estas construcciones no obedecen 

directamente a éste porque son de autoconstrucción y son copia de modelos que se 

traen en fotografía, en revistas y libros o simplemente en la mente del constructor o 

al “gusto” del dueño.  

Estas reproducciones tienen un toque artesanal muy interesante. De igual forma 

sabemos que la mayoría de los que construyen no tienen la menor idea de los 

parámetros estilísticos históricos y desconocen el significado y esencia del barroco, 

del renacimiento o de los clásicos, por ejemplo, sin embargo son capaces de 

intentar reproducir algunas de las características formales de los mismos. 

 

Uno de los temas que hemos trabajado anteriormente son los aspectos referentes 

al kitsch, las formas de expresión y sus referencias simbólicas. Es en esos en las en 

que queremos enmarcar también el aspecto de estas nuevas edificaciones 

autoconstruidas. 

Este kitsch, que no debemos perder de vista, de forma ingenua y natural se puede 

apreciar en estas obras, tienen también una fuerte carga simbólica de estatus y de 

éxito mostrando su nivel económico a toda costa. Las referencias de actualización 

de “los estilos”, de exagerar, de distinguirse sin tomar en cuenta sus contextos, 

estarán a la orden del día en cada ejemplo en menor o mayor cantidad, pero 

siempre presentes. 
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5. 1. Las formas funcionalistas. 

En términos de aparición, podemos distinguir que estas fueron las primeras formas 

en surgir en toda esta transformación de la ciudad tradicional de San Juan de los 

Lagos, a la ciudad moderna, ubicando estas apariciones en la década de los años 60 

y 70 del siglo pasado. El funcionalismo era símbolo de modernidad en todo el 

mundo, y que de igual forma en la mayoría de las ciudades, se empezará a ver estas 

transformaciones en alguna de sus expresiones.  

Transformar la casa tradicional a la moderna, fueron los primeros cambios que se 

hacían, sustituir la piedra y el adobe, pero principalmente el adobe, por tabique y 

posteriormente por block. Cambiar las cubiertas de viguería y bóvedas por losas de 

concreto armado primero y después por vigueta y bovedilla, incluso se pretendía 

construir “cuartos”3 para ampliar la casa. No importaba mucho la idea de los 

acabados, y así podemos observar muchas de estas casas sin aplanado o con el 

tabique pintado a la cal. También se usó recubrir la fachada con algún material 

cerámico, azulejo industrial, etc.  

Lo siguiente, fue tirar la casa “vieja” y hacer una construcción totalmente nueva. 

Ahora si, usando las cubiertas planas horizontales, muros de tabique, ventanas 

horizontales o muros ventana, balcones con fierro estructural de ángulos y soleras, 

y aparece una modalidad muy interesante en San Juan, la de recubrir las fachadas 

con chapa de cantera o de algún otro pétreo con la idea de que se parezcan a las 

casas coloniales, a las que previamente se les había inventado el estilo retirándoles 

el aplanado, como ya se ha comentado. 

 

San Juan tiene una tradición de buenos herreros y canteros, cuyos productos iremos 

analizando conforme se avance en los diversos análisis. Para esta modalidad 

funcionalista podemos detectar que se usan los balcones, las rejas de portones de 

cochera, y las protecciones de las ventanas, todas ellas son muy parecidas en su 

confección y en sus formas. También de esta modalidad, empezaremos a ver las 

primeras construcciones de más de dos niveles y colocadas en la Plaza de Armas o 

cercanas a esta zona, dentro del centro histórico. Este estilo sigue permaneciendo 

                                                 
3
 Se le llama cuartos , de forma coloquial a los espacios habitacionales en las casas en México. 
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en la ciudad, las mismas formas y las mismas propuestas, sólo que cambian algunos 

elementos como las chapas de recubrimiento, o la aparición del aluminio en 

ventanas y puertas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15 y 16. Una modalidad de funcionalismo muy característica de San 
Juan, es que en la fachada se coloca una chapa de cantera para mimetizarse 
con los edificios históricos de cantera rosa a los que se les quitó el aplanado.  
 

5.2. Las formas Barrocas. 

 

Se dice que el mexicano es barroco por naturaleza, que le gusta adornar y 

sobresaturar con todo lo que se pueda, le gustan los encajes, los listones, los moños 

y en lo que se refiere a la expresión popular y específicamente en la arquitectura, 

San Juan tiene ejemplos muy interesantes, este podría ser uno de los estilos que se 

van a relacionar mucho con la expresión kitsch. 

La tendencia barroca en la arquitectura popular contemporánea en San Juan suele 

ser muy pretenciosa y se nota en el tamaño de las construcciones, en sus elementos 

compositivos, en la cantidad de formas y recursos que utiliza en elementos de 

cantera y de herrería. Intenta reproducir modelos barrocos, tomados de la 

experiencia barroca original (casi destruida) de la ciudad, o de las apariencias de 

haciendas tradicionales mexicanas, que tal vez sirven de modelos en los Estados 
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Unidos como propaganda turística, o de un estilo que ellos suponen como “colonial” 

que significa igual “bonito”, aunque ellos ya no distingan a su barroco original. 

Es en esta postura donde también podríamos asociarlo con las formas de la 

arquitectura posmoderna (real, de arquitecto) que se ve influenciada por la 

arquitectura vernácula y que utiliza balcones, bóvedas, cantera, etc. Siendo así, 

cualquiera de las formas de influencia: interna de las ciudades modernas que tiene 

esta arquitectura, de la influencia norteamericana, o de la influencia de la misma 

región, sirven de referencia para inspirar a esta postura. 

Esta arquitectura utiliza formas barrocas como roleos, peanas, nichos, balcones, 

marcos en las ventanas, columnas de diversos tipos, especialmente la salomónica, 

también utiliza cúpulas y gárgolas, la mayoría de las casas son aplanadas y pintadas, 

con colores tierra: marrón, amarillo ocre y tonalidades similares. No sólo abusa al 

colocar muchos balcones con balaustradas o con herrerías muy elaboradas, pretiles 

mixtilíneos, marcos en canteras, etc., sino con el gigantismo en muchas de estas 

formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17, 18 y 19. Estos “barroquismos” son muy comunes en San Juan, se 
distinguen enormes peanas en los balcones en forma de conchas, arcos 
mixtilíneos, columnas, marcos de cantera y trabajos muy ricos de herrería 
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5.3. Formas Renacentistas. 

 

Cuando se realizó esta clasificación de modalidad, se dudó en si ésta debía estar 

unida a la selección del apartado anterior, pues al parecer, como se había 

comentado, existen muchas formas arquitectónicas colocadas sin mucha lógica y 

combinadas con los modelos claramente barrocos, pero viendo que existen varios 

elementos para esta clasificación, se decide separarla y darle un lugar. Debemos 

observar que en esta modalidad, como en la anterior encontramos algunas 

exageraciones, símbolos y elementos que bien pueden clasificarla como kitsch. 

Ésta, al ser de inspiración renacentista, también combina los elementos clásicos, 

mucho más decorados, utiliza las loggias (terraza semi-abierta) en el segundo nivel o 

en todos los niveles de la construcción, utilizan ventanas ajimezadas, columnas muy 

esbeltas, pinjantes, heráldicas, marcos con perlas isabelinas, o marcos con 

elementos como cuerdas delgadas, arcos esbeltos de medio punto y combinaciones 

con elementos clásicos como frontones y entablamentos, principalmente. Se utiliza 

mucho la cantera rosa, ya sea en marcos de ventanas y puertas o en el 

recubrimiento total de fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20, 21, 22 y 23. Detalles como frontones, medallones, columnas, 
entablamentos, balaustradas, ménsulas y frontones con heráldicas, nos 
remiten a ideas y formatos renacentistas 

 

5.4. Formas Clásicas. 
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Esta modalidad se encuentra directamente relacionada con los modelos clásicos, es 

sin lugar a dudas una propuesta kitsch muy interesante por su ingenuidad en las 

formas expresivas como en el usos de las proporciones, del color y de la 

interpretación de los frontones. 

Se recurre a formas puras o muy trabajadas, insertas en los modelos barrocos o 

renacentistas, como frontones, columnas y entablamentos. Las proporciones que se 

usan son muy interesantes, pues están fuera de proporción, es muy común ver 

pequeños triangulitos sobre las fachadas con la idea de frontones, o columnas 

flanqueando una entrada, igualmente desproporcionadas, donde el capitel es 

enorme, y una columna es diferente a la otra en su espesor. 

Los modelos clásicos, siempre han simbolizado poder, elegancia y buen gusto, 

notable postura que forma parte de muchas construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24, Detalle de entrada de boutique, donde la temática es la Grecia 
clásica, las columnas jónicas pintadas de dorado. Imagen 25, 26 y 27. Tres 
formas diferentes de interpretar los frontones y las columnas, el 
entablamento en muchos casos se olvida completamente. 

 

5.5. Los modelos extranjerizantes: La casa californiana y el modelo francés. 

Estos modelos, en un principio se pensó simplemente mencionarlo como la 

influencia de la casa norteamericana, sin embargo al revisar las tipologías de estas 

moradas, podemos observar que en los últimos años se viene agregando la postura 
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de la casa con formas francesas. A final de cuentas todas estas construcciones nos 

llevan a comprender tres posturas de los dueños: 

• los consideramos en primer lugar como símbolo de éxito y de poder de los 

que están en Estados Unidos y construyen aquí, o bien de sus familias de San 

Juan,  

• en segundo lugar es el símbolo de modernidad y  

• en tercer lugar, querer continuar con un gusto norteamericano, tal vez 

malinchista, donde se rechaza lo mexicano, incluso lo observamos en las 

calles en actitudes comunes donde encontramos a la gente hablando inglés, 

otro aspecto muy común de los migrantes que ya no se sienten mexicanos. 

En esta modalidad podemos distinguir que estas casas con frecuencia tienden a 

remeterse del alineamiento rompiendo con la continuidad del paramento de la 

fachada histórica. Se genera un espacio con jardín entre la reja de la calle y la 

fachada principal. Utiliza losas inclinadas, muchas veces son sólo apariencias, otro 

tipo de cubierta que se utiliza en la que parece una mansarda francesa de donde 

salen ventanas, con tejas planas, o se reproduce el famoso ático norteamericano. 

En lo referente a la volumetría, la consigue con chimeneas, éstas no siempre son 

reales y sólo se aparentan, ventana baywindow, o las jardineras. Algunas casas 

tratan las apariencias de diversos materiales como los chapeados de piedras y la de 

unas líneas horizontales que parecen tiras de madera. A partir de los años 90, el uso 

del aluminio blanco en forma cuadriculada, y  otras con terminación en arco, 

también son evidentes.  

Independientemente de los modelos que intentemos analizar formalmente, se 

repiten elementos como la sobresaturación del espacio, el uso de cocheras 

eléctricas, las balaustradas, el uso de cantera en alguna de las formas estilísticas, 

otras referencias del kitsch. 

Estas son en general las transformaciones que se hacen en la nueva tipología de la 

casa de San Juan de los Lagos, dejando a un lado la casa tradicional popular de los 

Altos de Jalisco, que todavía podemos apreciar en estas poblaciones y que en algún 

momento compartieron  tipologías como en Xalostotitlán o Teocaltiche, por 

mencionar algunas poblaciones y de las que también quedan algunos vestigios en 

San Juan, como ya se ha analizado 
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Imagen 28. Ventanas de aluminio blanco cuadriculado, algunos la nombran 
ventana francesa, terminaciones en arco de medio punto, y ventanas 
cuadradas son muy del posmodernismo arquitectónico. Imagen 29. 
Frontones o simulaciones de techos a dos aguas, la ventana baywindow, 
portones eléctricos. Imagen 30 Casita de un piso, con jardín al frente, losas 
de dos aguas, y herrerías muy trabajadas. 

 

Conclusiones  

A lo largo de toda esta investigación y específicamente de lo correspondiente al 

caso de San Juan de los Lagos, se han querido analizar varios aspectos de la 

posmodernidad reflejada en la arquitectura popular. Se intenta encontrar a lo largo 

del trabajo aspectos que indiquen la permanencia de una identidad a pesar de la 

negación y destrucción de la arquitectura  contemporánea.  

Los estudios realizados sobre San Juan de los Lagos pretenden en primer lugar  

ubicar sus elementos tradicionales de identidad, a partir de elementos culturales de 

una población y como cultura, al ser analizados con toda su complejidad y sus 

formas de expresión.  

Se  ha observado que San Juan de los Lagos a pesar de sus cambios ha tenido 

elementos constantes como  el hecho  de ser un Santuario Mariano importante para 

México, y de ser un centro de comercio originado por el turismo religioso. San Juan 

de los Lagos se ha formado a través de la historia de lugar, entre lo nuevo y lo 
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tradicional, entre los diversos estilos de la ciudad, entre las actividades de sus 

pobladores y principalmente, confrontaciones entre las formas de pensamientos de 

los que se quedan y los que se van. 

Fue posible constatar que estas confrontaciones se han adaptado a la historia actual 

de San Juan y ha conformado la identidad de la ciudad y de sus habitantes. Al pasar 

de los años, las transformaciones de la ciudad continúan y se siguen formando 

identidades, llama la atención que sean ellos mismos, sus pobladores, quienes han 

decidido los cambios.  

Una vez que los usuarios, dueños de una obra arquitectónica, piensan que deben 

cambiarla, no hay nada que lo impida, entre el paso de pensar y hacerlo, el tiempo 

es muy corto, pues lo más complicado sería el aspecto económico, en otros casos, 

pero para los habitantes de San Juan, esto no parece ser un impedimento. Al 

tratarse de obras autoconstruidas, inspiradas en ideas de los dueños o del maestro 

albañil, ni siquiera la idea de no tener un arquitecto, o de tener resuelto el proyecto 

completo son impedimento, el resultado: ideas muy ingeniosas donde lo grandote, 

lo ostentoso, lo vistoso, los caro y lo kitsch están a la orden del día. 

Cada obra analizada, desde las barrocas, las eclécticas y las historicistas, hasta las 

más contemporáneas, principalmente las funcionalistas, y las que se han venido 

construyendo en las últimas cuatro décadas, nos dejan claro que corresponden a 

una identidad de cada tiempo histórico en el aspecto tipológico estilístico y formal, 

donde se conjuga a su vez la regionalidad y los avances tecnológicos. 
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Resumo 

As cidades sempre foram fontes de inspiração poética independente do período 

histórico e da mídia de criação. Por meio de produções, podemos absorver a experiência 

de estar em lugares distintos, em espaços e tempos apontados pela sua representação 

criativa. Não é novidade que algumas cidades tenham ficado marcadas pelas obras de 

artistas que evidenciaram seus símbolos estéticos. 

A evolução das mídias também podem ser reconhecidas como marcadoras do tempo, 

permitindo reconhecer a época através de seus usos. Atualmente evidenciamos a 

utilização cotidiana de aparelhos celulares integrados em rede, com sistemas de 

geolocalização, de registro e compartilhamento de dados de toda natureza. São pequenas 

ferramentas que amplificam nosso “estar”, refletindo numa clara transformação do 

comportamento humano no espaço de convívio. São as cidades mediadas por sistemas 

conectados em rede, criando mais camadas de atuação e percepção. 

 Esse encontro evidente das mídias atuando nas cidade contemporânea vem sendo 

bastante explorado nas experiências artísticas dos últimos anos, gerando mais elementos  

para pensarmos esse estado vigente. O presente artigo apresentará algumas dessas obras 

da atualidade, incluindo as experiências práticas da própria autora no intuito de contribuir 

à reflexão da cidade mediada através da arte em rede.  Para isso o artigo foi dividido na 

introdução a cidade mediada,  nos objetivos propostos, na introdução à arte em rede e na 

apresentação da produção autoral. 
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Palavras chave 

Cidade mediada, arte em rede, espaço público, mídias locativas, participação, redes, 
arte postal 

Abstract 

Cities have always been sources of poetic inspiration regardless of the historical 

period and media creation. Through productions, we can absorb the experience of being in 

different places in space and time appointed for their creative representation. 

Unsurprisingly some cities have been marked by the works of artists who showed their 

aesthetic symbols. 

The evolution of the media may also be recognized as markers of time, allowing 

recognize the time through their use. Currently we noted the daily use of handsets 

integrated network, with geolocation systems, registration and data sharing of all kinds. 

They are small tools that amplify our "being", reflecting a clear transformation of human 

behavior in the living space. So, the cities are mediated by networked systems, creating 

more layers of action and perception. 

  This meeting of the media acting in the contemporary city has been widely exploited 

in artistic experiences of recent years, generating more elements to think the now a days. 

This article will present some of these works, including the author's own practical 

experience in order to contribute to the reflection of the mediated city through the 

network art. So it was divided in four parts: an introduction to the mediated city, the 

objectives proposed, an introduction to the networking art and the presentation of the 

authorial production. 

Key words 

Mediated city, network art, public space, locative medias, participation, networks, 
mail art 
 
 

1. Cidade mediada 
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Nos últimos anos vimos uma transformação bastante significativa no comportamento 

urbano. O caminhar apressado e o deslocamento no trânsito passaram a ter um novo 

elemento junto ao corpo: os aparelhos celulares. Com o tempo, esses aparelhos foram 

deixando de ser somente um meio móvel de conversa e incorporaram outras funções: envio 

de mensagens de texto, registro e edição de imagens, GPS, internet 3G, jogos e mais 

recentemente aplicativos de toda natureza.  

Nunca foi tão evidente a colocação de McLuhan de que os meios de comunicação são 

extensões do homem. Esses pequenos aparelhos simbolizam a co-existência de espaços 

paralelos, mas que cada vez se cruzam mais: o espaço da cidade e o espaço da web.  Não há 

peso ou níveis de importância, se é real ou virtual, espaço concreto ou espaço digital, há a 

sobreposição que criou uma nova potência, camadas de interação, fruição e participação. São 

realidades vividas simultaneamente, nas ruas e nos links. Inclusive os posicionamentos 

antagônicos, tais como local versus global, individual versus coletivo ou contemplativo versus 

interativo, já não fazem mais tanto sentido, sobretudo na arte mídia atual.  

Também já não é mais relevante encarar esses aparelhos como simples aparatos. 

Segundo Lemos (2010), as mídias em rede atuais não podem ser pensadas como “tubos” por 

onde passam informações. Não como dispositivos por onde passam coisas, mas como aquilo 

que se faz da relação e do movimento entre as coisas/informações. Ou seja, daquilo que se 

cria a partir do fluxo entre as trocas e a colaboração mútua que ocorre nos espaços sociais da 

rede.  

O termo mídias locativas surge para explicar o caráter referente ao lugar e ao que se 

constrói dele e sobre ele com as mídias móveis, oferecendo suporte para a compreensão da 

relação que foi adquirindo com o espaço: 

 Podemos definir mídias locativas como dispositivos, sensores e redes 
digitais sem fio e seus respectivos bancos de dados ‘atentos’ a lugares e 
contextos. Dizer que essas mídias são atentas a lugares e a contextos 
significa dizer que elas reagem informacionalmente aos mesmos, sendo 
eles compostos por pessoas, objetos e/ou informação, fixos ou em 
movimento. O que conta, a partir da mobilidade física e informacional 
(Keerman, 2006), é a relação dinâmica desses dispositivos com o lugar e as 
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trocas informacionais daí advindas. Emergem aqui duas dimensões 
fundamentais da cibercultura: localização e mobilidade (LEMOS, 2009; 91).  

 

Os conceitos definem o que se opera nos lugares e no entre-lugares através dos 

dispositivos mediadores. São conseqüências já cotidianas de uma comunicação e atualização 

permanente dos sistemas integrados. 

A cidade, o espaço onde as pessoas vivem, são afetados com a atuação das mídias 

locativas em vários níveis. Desde o comportamento do corpo-usuário já citado, à 

percepção do espaço mediado por esses dispositivos e num nível mais intenso, à reação 

coletiva de encontro organizados nas redes sociais. Desse último exemplo podemos citar 

os flash mobs1 como fenômeno (mesmo que publicitário), as manifestações populares 

como do 15M2 na Europa e os ativismos políticos articulados concomitantemente: na rede 

web e na cidade.   

Nas cidades informatizadas, podemos reconhecer algumas transformações também nos 

serviços oferecidos à população: nos meios de transporte, comércio, pagamento de contas, 

nos dados cívicos, nas câmeras de vigilância pública, entre outros. Além de digitalizados são, 

muitas vezes, geolocalizados. Há uma camada invisível enquanto circulamos, que mapeia o 

fluxo de tudo que se está passando entre as ruas. 

No texto Why do we need new intarfaces to understand cities better? (2008), Mahir Yavuz 

propõe a elaboração de novas interfaces que nos permitam não só compreender como 

visualizar melhor as cidades. Para ele os mapas ainda continuam sendo a melhor forma de 

representação do espaço, porém os geográficos já não suprem as informações necessárias da 

cidade atual. Com essas novas interfaces, poderíamos compreendê-las e transformá-las em 

ambientes melhores para se viver.  

                                                 
1
 Flash mobs são aglomerações instantâneas de pessoas para realizar determinada ação, em geral 

inusitada, previamente combinada e organizada em reuniões via redes sociais online.  
2
 15M, também conhecido como “movimento de los indignados”, foi um movimento civil formado em 

15 de maio de 2011 para uma série de protestos políticos pacíficos realizados na Espanha, ao qual 
mobilizou milhões de pessoas em todo país com organização feita através das redes sociais.  
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O mapa de Yavuz seria dividido em quatro camadas: meio físico, dados de detalhes 

espaciais, conjunto de dados agrupados (sociais), valores locais/regionais e manipulação em 

tempo real. Para o autor, essas camadas organizadas ofereceriam suporte para um mapa 

complexo, completo e em constante atualização, como a própria cidade. São dados já 

encontrados, porém não agrupados numa interface única. Um projeto que explorou algumas 

das potencialidades citadas por Yavuz foi o Real Time Rome3 (2006), realizado pelo Senseable 

City Lab, do MIT. Consiste num mapa de Roma via aplicativo de celular, onde é possível ver o 

tráfico de ônibus e taxis das ruas em tempo real.  

Weissberg nos aponta à inversão de valores ocorrida, quando essas informações deixam 

de ser apoio e passam a ser o interesse primordial:   

O território foi colonizado pelo universo informacional, que ele 
manifestaria, então, como simples substrato, alimento de base nutrindo o 
espaço informacional que tenderia a obliterá-lo. Ao invés de seguir esta via 
– a do recobrimento do território pelo mapa – parece-me mais interessante 
destacar a reterritorialização das informações, interpretar o crescimentos 
dos S.I.G. como o indicio de uma força que compele para a espacialização 
da informação (WEISSBERG, 2004; 119). 

 

E continua: 

A afiliação à rede significa localização em um espaço ao mesmo tempo não 
geográfico e territorial. Bem o demonstram os sistemas de posicionamento 
por satélite (como G.P.S.), que se emancipam da geografia física, mas 
sempre garantindo a localização. Entretanto, com a exibição da localização, 
o mapa geográfico retoma seus direitos, combinando, assim, espaço físico e 
espaço informacional. Neste sentido, a rede vence o território sem o 
subjugar (WEISSBERG, 2004; 121).  

 

Há, desse modo, o revés dessa relação: as informações passam de um “extra”, para 

fazerem parte integrada do que se reconhece como cidade e como território em geral. 

                                                 
3
 http://senseable.mit.edu/realtimerome/ (último acesso jun. 2013) 

http://senseable.mit.edu/realtimerome/
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Vemos projetos de realidade aumentada (Azuma, 1997) na cidade com a função de 

potencializá-la com novos dados, tendo o suporte da rede e das mídias locativas. Como 

colocou Weissberg, eles combinam o espaço físico ao informacional, abordam temas como 

os patrimônios históricos da cidade4, os graffitis dispostos nas ruas5, a arte urbana sem 

assinatura6, o patrimônio imaterial já destruído7, os pontos turísticos e a memória da 

cidade8 e para facilitar a mobilidade urbana9.  

Por mais que o fluxo de informação não pare de ser gerado e atualizado, que o sistema 

urbano esteja todo conectado e simbolize a cidade atual, no meio estão as pessoas e os 

lugares ainda centralizando as ações realizadas, impactando e decidindo esses caminhos.   

Nesse contexto podemos dizer que a vida urbana é uma rede de redes, e que o 

interessante é descobrir e propor as potencialidades oferecidas através da arte.  A relação de 

arte e cidade esteve presente desde a modernidade e no período atual não é diferente, a 

cidade contemporânea é desafiada a se revelar através das proposições oferecidas com as 

mídias locativas, muitas vezes realizadas com a participação coletiva. Afinal, rede de redes se 

alimenta de movimento e participação.  

 

2. Metodologia do artigo 

O presente texto é parte de uma pesquisa maior desenvolvida durante o doutorado. Para 

a produção do artigo, primeiramente foram incorporadas as reflexões a respeito da cidade 

contemporânea e o comportamento social a partir da inclusão de dispositivos conectados em 

rede, tanto para a facilitação dos serviços e infra-estrutura urbana, quanto nos usos privados 

do cotidiano. A partir daí, foi incluído um breve percurso da arte em rede que, historicamente, 

                                                 
4
 www.mubevirtual.com.br (último acesso jun. 2013) 

5
 http://www.streetartview.com/  (último acesso jun. 2013) 

6
 http://www.urbanartguide.com/  (último acesso jun. 2013) 

7
 http://www.cabanyalarchivovivo.es/DERIVAS_manu.html  (último acesso jun. 2013) 

8
 http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/you-are-here-app/home.html  

(último acesso jun. 2013) 
9
 http://senseable.mit.edu/rio/ (último acesso jun. 2013) 

http://www.mubevirtual.com.br/
http://www.streetartview.com/
http://www.urbanartguide.com/
http://www.cabanyalarchivovivo.es/DERIVAS_manu.html
http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/you-are-here-app/home.html
http://senseable.mit.edu/rio/
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explorou os recursos tecnológicos como ferramentas poéticas. Tendo essas informações como 

bases referenciais, a autora apresenta três obras criadas nos anos de 2012 e 2013 como 

experiência pessoal e estética deste cenário, tendo a cidade como território/inspiração e a 

rede como meio/experimentação.  

3. Objetivos  

Introduzir o tema da cidade mediada por dispositivos ligados em rede; 

Conceituar as mídias locativas; 

Contextualizar a arte em rede; 

Apresentar obras contemporâneas da arte em rede; 

Apresentar três produções autorais.  

4. Arte em rede 

Importante pontuar que a arte em rede não surge junto aos dispositivos sem fio, ou 

mesmo com a rede internet. Antes dos equipamentos tecnológicos atingirem esse estágio 

permitindo a interconexão global, alguns  artistas já incorporavam o pensamento em rede 

em suas obras. Não somente o pensamento como também a ideia de abertura da rede, da 

troca contínua de elementos ligados pela interação. 

O primeiro movimento de arte em rede foi da arte postal, iniciado em 1963. Segundo 

Prado (2003), foi primeira manifestação artística  a tratar a comunicação em rede em grande 

escala, verdadeiramente transnacional. Também foi o pioneiro no que se refere a uma 

produção independente do circuito tradicional da arte. Como nos coloca Nunes (2010): 

Além de questionar o próprio sistema social – a opressão e censura 

política da época – a arte postal também questiona o próprio sistema 

das artes (...) também o rompimento da relação fixa de papéis entre 

emissor e receptor, pelo caráter colaborativo das redes instauradas. 

Algumas vezes, os trabalhos não possuem uma autoria, convencional: 

sua passagem pelos nós da rede dilui a noção convencional de autoria, 
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ao passo que as mensagens podem ser alteradas em qualquer 

momento. (NUNES, 2010; 43).  

 

       

Figura 1: Obras em arte postal de Paulo Bruscky (Brasil, 1949). Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural 

 

Também pode-se citar como parte do histórica da arte em rede a arte em Xerox e fax 

(final dos anos 70 início dos 80),  a satellite art (final dos 70), o uso de telecomunicações (anos 

70) e a computer art (anos 80).  

A criação e popularização da internet www (1991) e dos dispositivos digitais conectados, 

oferecem instrumentos suficientes para o advento da web art, gênero artístico onde a lógica e 

essência da rede são a própria linguagem estética expressada. A união dessa tecnologia aos 

aparelhos de celulares com funcionamento amplificado além da troca de ligações, permitem 

aos artistas  explorar novas possibilidades relacionadas às experiências de mobilidade no 

espaço público.  

A partir do início dos anos 2000, pôde-se perceber um número significante de propostas 

artísticas envolvendo essas temáticas, tendo as cidades e a rede como principais elementos 

estéticos. Muitos deles incorporando as mídias locativas nos processos criativos já que 

oferecem recursos possíveis ao interesse em questão. 

Nesse contexto, foram desenvolvidos alguns trabalhos autorais buscando o processo 

criativo artístico relacionados a cidade mediada na arte em rede. Os trabalhos tiveram 
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influência de obras e ações artísticas contemporâneas norteando a produção e elevando as 

reflexões conceituais durante o processo.  

Uma delas é Canal Motoboy10 (2002), que faz parte de uma série de obras do artista 

espanhol Antoni Abad, utilizando aparelhos celulares como ferramentas de expressão 

cotidiana de grupos marginalizados em determinadas cidades. Em São Paulo foram escolhidos 

os motoboys, na Cidade do México os taxistas e em Lleida (Espanha) um grupo de ciganos. 

Utilizavam os aparelhos ligados ao 3G e ao GPS para divulgares e abrirem discussões sobre  o 

cotidiano, sendo os protagonistas e mediadores do conteúdo, assumindo o discurso do próprio 

grupo. A rede criada às obras hoje em dia é abastecida unicamente por  eles, sem mais 

nenhuma necessidade de mediação. 

Outra obra bastante importante foi Dead Drops11 (2010) de Aram Bartholl, conhecido por 

traduzir trabalhos relacionando as experiências online nos espaços públicos das cidades.  

Segundo o próprio autor em sua página web, Dread Drops é uma rede social offline de 

compartilhamento de arquivos em espaço público, através de pendrives cimentados em 

muros. O projeto cria uma passagem entre os ambientes online e offline, comunicando os dois 

de forma subversiva, são todos convidados a essa rede de troca de arquivos, sendo os 

conteúdos  mais variados possíveis. 

O artista inglês Stanza criou dois trabalhos que refletem a cidade mediada em rede. 

Sound Cities12 (2000) é uma página web aberta à participação do público para criar um mapa 

sonoro coletivo das cidades do mundo. Além da variedade de sons captados e postados, 

também é possível baixar o conteúdo para realizar remixagens. A base de dados do trabalho é 

open sorce, sendo o primeiro projeto sonoro de código aberto. Capacities13 (2011) consiste 

numa instalação que funciona através de um software que coleta dados da web sobre posição 

geolocalizada, umidade, ruído, temperatura, luz, assim como variações do ambiente do espaço 

expositivo do trabalho. Esses dados são distribuídos por uma rede de sensores dispostos em 

                                                 
10

 www.megafone.net/saopaulo (último acesso jun. 2013) 
11

 http://deaddrops.com/ (último acesso jun. 2013) 
12

 www.soundcities.com (último acesso jun. 2013) 
13

 http://www.stanza.co.uk/capacities/index.html (último acesso jan. 2013) 

http://www.megafone.net/saopaulo
http://deaddrops.com/
http://www.soundcities.com/
http://www.stanza.co.uk/capacities/index.html
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cima de uma superfície que simula uma pequena cidade: feita de placas eletrônicas, leds, sons 

mecânicos e cabos.  

Communimage14 (2000) é uma obra de criação coletiva desenvolvida pelo artista suíço 

Johannes Gees e do coletivo espanhol Calc. De acordo com informações contidas na página da 

obra, possui como principal proposta criar um mapa através das imagens colocadas pelos 

usuários.  É oferecido um “lote” a ser apropriado por cada um,  com o tamanho de 128x128 

pixels, o participante escolhe como vai preencher esses pixels. O mapa está em atualização 

contínua e é preciso escolher uma área ainda em branco, sem imagem alguma para “chamar 

de seu”. O projeto reflete um território em pixel construído por imagens simulando a o uso do 

território retratado por um satélite.  

Outro exemplo são as ações coletivas que ocorrem por meio das redes sociais ligando 

espaço público e web potencializam experiências da arte urbana, principalmente por serem 

efêmeras. Sendo assim, os ambientes de trocas online oferecem espaços de armazenamento 

histórico daquilo que cedo ou tarde se perderá, são uma espécie de acervo com curadoria 

aberta e participativa da memória  de muros e da própria configuração urbana de 

determinados períodos. Por isso, a cultura do compartilhamento e difusão da arte pública 

acabam interferindo no próprio processo criativo dos trabalhos, deixando abertos a novas 

resignificações.  

Por fim, os projetos Desluz15 (2009) e Amoreiras16 (2011) do grupo Poéticas Digitais 

propõe a observação da cidade através de instalações que sofrem modificações com os dados 

urbanos (movimento de pessoas e ruídos) recebidos por um sistema em rede criado. Eles 

medem as variações de acordo com os níveis de intensidade dos fluxos que podem ser 

interpretados como uma metáfora do próprio comportamento das redes em cidades. O passar 

do pedestre, a buzina aguda de um ônibus desencadeiam  alterações no sistema refletindo 

poeticamente no cubo de leds do Desluz e nas árvores de Amoreiras. São obras que iluminam a 

estrutura das redes e das cidades em si. 

                                                 
14

 www.communimages.ch (último acesso jun. 2013) 
15

 http://poeticasdigitais.net/projetos/desluz/index.html (último acesso jun. 2013) 
16

 http://poeticasdigitais.net/projetos/amoreiras/index.html (último acesso jun. 2013) 

http://www.communimages.ch/
http://poeticasdigitais.net/projetos/desluz/index.html
http://poeticasdigitais.net/projetos/amoreiras/index.html
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Esses trabalhos foram referência na produção artística autoral, inspirando e 

permitindo reconhecer o contexto ao qual se estava inserida. O processo de produção 

possibilita compreender e aprofundar no cenário da arte em rede contemporânea e, desta 

maneira, contribuir para as reflexões desse campo de atuação.  

 

5. Obras autorais 

Rua_Redando_Errabundeio17 (2012) foi criada em parceria com o artista sonoro DeCo 

Nascimento na cidade de Valencia (Espanha). Partiu de uma observação feita nos 

condicionamentos que vínhamos adquirindo com o uso dos GPS disponíveis em dispositivos 

móveis. Ao entrarmos num território pouco conhecido, recorremos aos “serviços” de 

geolocalização que nos oferece em trânsito as informações de rotas especificas.  Esse uso 

freqüente acaba contribuindo para alteração de nossos mapas mentais, gerando um 

condicionamento no deslocamento entre os pontos de partida e chegada. Conseqüentemente, 

a percepção do espaço historicamente construído e simbolicamente percebido é modificada 

tendendo a um foco maior entre o destino de saída e o objetivo final, restringindo a 

observação das paisagens do trajeto. 

A proposta de Rua_Redando_Errabundeio é do uso melhor aproveitado dos dispositivos e 

interfaces utilizados no cotidiano, para gerar uma nova representação do percurso, entre os 

pontos de partida e chegada. A finalidade é resgatar a memória do lugar, evocando sensações 

provocadas pelo espaço, sensibilizando os participantes a construírem uma nova impressão 

sobre o mesmo. Os dispositivos utilizados durante a experiência no espaço tem como função a 

captura sonoro-visual em tempo real e a demarcação do trajeto. 

São dois grupos de pessoas divididos entre os que estarão no espaço expositivo e nos que 

ficarão na rua. A ideia é escolher um ponto de chegada final de referência na cidade ao qual se 

está realizando o projeto (um mercado público, um terminal central, uma praça, etc.) e tentar 
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realizar um caminho baseado nas experiências pessoais do grupo que estará registrando a rua 

no momento da performance. A seleção do que é capturado, do que reconheçam como 

interesse para ser projetado (sonoro e visual) se dá pelo consenso entre os envolvidos. 

Enquanto que o grupo do espaço expositivo interpreta o conteúdo, ao mesmo tempo que 

desenvolve novos resultados estéticos com esse material durante sua projeção em tempo real. 

O mais importante para esse grupo é a compreensão da experiência estética em si, não do uso 

dos aparatos e botões como função puramente experimental.  

 

Figura 2: Planta baixa do projeto 

 

A  captação do percurso gera conteúdos que são enviados a uma rede, previamente 

criada, onde a informação é codificada, manipulada, resignificada e reproduzida para a 

construção de uma performance coletiva ao vivo, também difundida através da plataforma 

web desenvolvida para o projeto. 

Rua_Redando_Errabundeo é uma ação pensada para ter no máximo 15 participantes que ao 

longo do trabalho são divididos em dois grupos, para atuar na captação sonoro-visual do 

espaço público e na manipulação dessas informações no espaço da performance. 
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Figura 3: Resultados das manipulações visuais realizadas durante uma das ações do projeto 

 

O trabalho reflete a rede do próprio sistema tecnológico criado, e a rede dos participantes 

envolvidos na ação da performance. Assim como é preciso que todas as ligações internas dos 

equipamentos estejam bem feitas para seu funcionamento adequado, a conexão entre o 

grupo também precisa estar acontecendo para que haja a consciência do resultado final como 

objetivo comum entre todos. O produto estético é conseqüência da completude da rede 

criada: rua-participantes-sistema-espaço expositivo-web, somente com esse ciclo contínuo o 

trabalho se completa. 

Otro Postal18 (2012) é um trabalho que teve como principal referência o texto de Ricardo 

Basbaum: Cosnciousness and Perception: The Point of Experience and the Meaning of the 

World We Inhabit (2006). Nele o autor propõe a análise da consciência humana  como um 

fenômeno cultural e a percepção como um ponto de experiência, mais que um ponto de vista. 

O trabalho também foi realizado na cidade de Valencia durante o período de pesquisa do 

doutorado sanduíche. Partindo da premissa do texto de Basbaum, foi acrescentada a vivência 

num novo espaço, uma  postura atenta a todos os estímulos tentando elevá-los ao ponto de 

experiência.  
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Ao longo de 10 meses foram realizadas capturas de imagens e sons da cidade todos com 

um aparelho celular, nenhum deles relacionado aos lugares turísticos representados pelos 

cartões postais oficiais da cidade. Ao final foram 12 postais selecionados e 10 paisagens 

sonoras. Para a sugestão do ponto de experiência, acabaram sendo simbolicamente 

representações fiéis da cidade, não somente da área central e pontos de interesse turísticos. 

Mercado público de bairro, uma das tantas hortas urbanas espalhadas, os protestos anti-crise, 

a lateral escondida dos edifícios, o calimocho do Jorge, a Fallera no ponto de ônibus, entre 

outros. O projeto também foi inspirado na arte postal iniciada nos anos 60, considerado como 

um movimento pioneiro explorando a arte em rede.  

 

Figura 4: Postais da obra: Mercat de Russafa e Fallera 

   

Figura 5: Postais da obra: Protesto e Graffiti 
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Os sons capturados foram associados aos postais que representavam cada um desses 

lugares. Essa paisagem sonora é parte importante do trabalho pois simboliza uma outra 

potência do espaço além da visual e trás aos postais outro tipo de força simbólica, no intuito 

de ampliar suas possibilidades interpretativas. Os sons foram inseridos na página do Sound 

Cloud19 e depois incluídos na página web do trabalho.     

Após estar com os volumes impressos e os sons capturados, a obra passou a outra etapa 

que consistiu numa acción kiosquéra, o momento onde os postais foram colocados em 

algumas das lojas turísticas do centro da cidade misturado aos demais expostos. A intenção da 

ação era a de inserir os postais como parte dos demais, dividindo as mesmas prateleiras e 

assim oferecer aos turistas e demais clientes das lojas outras referências de Valencia. Ao todo 

foram 290 postais espalhados nos kioskos. 

 

Figura 6: Mapa das lojas onde foram colocados os postais, em Valencia 

 

Na parte traseira dos postais não havia nenhuma informação de que se tratava de um 

trabalho artístico, somente foi inserido um QR code da página web do projeto. Após a 

finalização da acción kiosquéra, foram colados nos principais pontos turísticos os mesmo 

QR codes, para que passassem a ideia de serem informações extras do local, assim como 
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algumas propostas utilizando realidade aumentada no espaço público. Sendo assim, a 

compreensão total do projeto somente era completa através da relação espaço urbano-

espaço web.  

Manifesto Callejero (2013) foi inspirado nos manifestos artísticos vanguardistas 

(Dadaísta, Futurista, Surrealista, Situacionista, etc.). Ao tratarem de explorar a cidade a 

partir do que sugeriam como alternativa, focavam atenção a elementos do cotidiano quase 

imperceptíveis, provocando uma postura não esperada e até mesmo inversa àquela 

imposta a uma sociedade produtiva.  

Para construir um manifesto baseado no tempo de agora, na cidade de agora, com os 

recursos de agora, era preciso integrar mensagem, linguagem e suporte para um estar 

poético no espaço urbano. Os manifestos do século XIX eram, em grande maioria, bastante 

extensos, escritos e publicados em revistas ou jornais, e com linguagem formal. Uns mais 

agressivos e impositivos, outros mais sutis e subjetivos, mas sempre com o intuito de 

marcar um novo tempo porvir.  

O Manifesto Callejero vem para convidar os transeuntes a fruírem as cidades de maneiras 

menos pretensiosas,  esquecendo-se das rotas determinadas pelos GPS, desacelerando, saindo 

do fluxo, percebendo a rua como um campo sinestésico e tendo a cidade como uma possível 

ferramenta estética. Não somente através das paisagens oferecidas, mas como evoca nossa 

memória. São as novas deambulações, incursões, derivas, um novo flâneur, mas sob as 

configurações do cotidiano das cidades atuais.        

O título de Callejero, vem da palavra em castellano referente a calle (rua) e não possui 

tradução literal no português. Sendo o manifesto um convite à prática, faz-se necessário 

pensá-lo como um texto exaltando uma atitude contínua, advinda da rua.  

O formato da escrita e da estrutura do texto foi aproximado ao artista de rua de hoje: 

deixando mensagens rápidas e contínuas, marcando o espaço de maneira repetitiva e objetiva,  

somente criando sentido no conjunto desse espalhamento. Por esse motivo, o manifesto é 

formado por frases curtas e diretas, apontadas aos habitantes ou passageiros das ruas. Ele 

pode ser apresentado como um texto contínuo, mas foi construído para ser divulgado por 

frases distribuídas em locais de passagem do espaço público, em forma de  adesivos (stickers) 
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com dimensões de 30x10cm em média. Inicialmente pensado às cidades de Valencia (ES) e São 

Paulo. Devido a isso, as frases foram escritas em castelhano e português.  

O remapeamento do Manifesto pelas mensagens em frase criam contexto na reunião do 

espalhamento, o conjunto e o sentido é formado por quem os encontra pelos espaços públicos 

da cidade. As marcas dos stickers são aplicadas ao território e essa reunião não linear constrói 

o manifesto. O registro das imagens também circula nas redes sociais, permitindo que suas 

possibilidades de interpretação sejam ainda mais ampliadas e relacionas ao contexto da arte 

urbana atual. 

   

    

Figura 7: Manifesto Callejero nas ruas de Valencia e São Paulo 
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Conclusões  

As redes criadas pelos dispositivos conectados, geolocalizados, sem fio e abertas, se 

alimentam das trocas e ligações nelas realizadas. Os trabalhos citados e produzidos apontam 

diferentes níveis de intensidade de fruição e participação no espaço público, indicando 

experiências sensíveis de perceber as cidades através dessas novas possibilidades tecnológicas 

e conseqüentes reflexos comportamentais.  

 Podemos  identificar essas propostas como parte do conjunto de trabalhos criados com a 

relação redes-cidades. Assim como a arte postal e a satellite art são reconhecidas nos períodos 

integrantes da história da arte em rede, o grupo dessas obras também poderia ser incorporado 

dentro de um espectro mais contemporâneo. Nesse sentido, a produção artística autoral 

permite compreender e aprofundar questões das cidades atuais e seus usos e, desta forma, 

ampliar as reflexões abrindo as possibilidades de abordagem do tema. Mais que respostas, 

surgem novas perguntas apontando à complexidade das análises possíveis, no campo teórico e 

poético. 

As novidades tecnológicas em novos dispositivos de uso cotidiano estão surgindo numa 

velocidade cada vez mais acelerada. Com isso, a sociedade e os espaços de convivência vão se 

transformando de acordo com essas novas “exigências”.  Identificar, questionar e propor 

articulações sensíveis desses usos é um dos papéis do artista, propiciando mais uma camada 

de atuação. Desta maneira,  foi possível entender a necessidade de resignificação tanto do 

espaço público quanto dessas tecnologias para intervir e gerar o sentido nas cidades mediadas. 

 

Referências bibliográficas 

 AZUMA, Ronald T. A Survey of Augment Reality. Hughes Research Laboratories, 
Malibu, 1997. Disponível em http://www.cs.unc.edu/%7Eazuma/ARpresence.pdf 
(último acesso jan. 2013).  

 BASBAUM, Sergio (2006) Consciousness and Perception: The Point of Experience and 
the Meaning of the World We Inhabit. Revista Eletrônica Informação e Cognição, 
v.5, n.1, p.181-203, 2006.  

http://www.cs.unc.edu/~azuma/ARpresence.pdf


 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  121 
 

 

 

 

 LEMOS, André e JOSGRILBERG, Fabio (Orgs). Comunicação e Mobilidade: aspectos 
socioculturais das tecnologias móveis de comunicação no Brasil. Ed. UFBA, 
Salvador, 2009.  

 LEMOS, André. Cidade Invisível. 2010. IN http://andrelemos.info/2010/08/cidade-
invisivel/ (ultimo acesso jun. 2013).  

 ITAÚ CULTURAL. Paulo Bruscky: Enciclopédia Itaú Cultural Artes Visuais. IN 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseactio
n=artistas_biografia&cd_verbete=2995 (último acesso jun. 2013). 

 PRADO, Gilberto dos Santos. Arte Telemática: dos intercâmbios pontuais aos 
ambientes virtuais multiusuário. Programa Rumos Itaú Cultural Transmídia, 2003. 

 WEISSBERG, Jean-Louis. Paradoxos da teleinformática. In, PARENTE, André (Org.) 
Tramas da Rede. Ed. Sulina, Porto Alegre, 2004.   

 YAVUZ, Mahir M. Why do we need new interfaces to understand cities better? In 
SOMMERER, Christa; MIGNONNEAU, Laurent & KING, Dorothée (Orgs). Interfaces 
cultures: artistic aspects of interaction. Urheberrechtlich geschutztes Material, 2008. 

 

 

http://andrelemos.info/2010/08/cidade-invisivel/
http://andrelemos.info/2010/08/cidade-invisivel/
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=2995
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=2995


 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  122 
 

 

 

 



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  123 
 

 

 

 

 

SÃO PAULO_METRÓPOLE:  
TRADIÇÃO X RENOVAÇÃO NA CONFIGURAÇÃO DA 

PAISAGEM URBANA. 
 

TAÍS SCHIAVON 

ARQUITETA E URBANISTA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 14-01, Vargem Limpa, CEP: 17.033-36 - Bauru, SP 

PABX: + 55 (14) 3103-6000 

RESUMO 

Tratar das transformações ocorridas no cenário metropolitano induz ao estudo de sua 

composição. Ocorrendo pela junção entre tempo e espaço, a cidade pós-moderna permite que 
suas fragmentações recriem codificações. Signos e significados se rearticulam de maneira 
constante, fazendo do indivíduo elemento estático, oposto ao objeto transfigurado em 
inúmeras possibilidades. Na cidade contemporânea, a mutação do espaço, não acompanha a 
mutação do indivíduo, inversão esta que impulsiona o mercado imobiliário assim como o 
consumo, uma vez que transforma a paisagem em uma superfície amorfa, sem a identificação 
de monumentos. Tornam-se aparentes massas, que cortadas por eixos e vias expressas 
caracterizam-se como ambiente de concentração dos principais empreendimentos 
econômicos e culturais da metrópole. A estrutura urbana converge à formalização de 
automonumentos, cuja manifestação pura é encontrada na verticalização. A ‘cultura da 
congestão’ artificializa a continuidade urbana, converte a paisagem em uma constante 
transformação entre espaços lisos e estriados, um misto de sobreposições e entrelaçamentos 
_liso_ fragmentados por linhas e pontos _estriado_ numa constante reformulação e retorno 
ao estado inicial. Neste hiperespaço a formulação labiríntica é capaz de inserir o indivíduo 
corporalmente ao ambiente _por sua presença_ assim como virtualmente _na tentativa de 
compreender o que o circunda. Tendo como cenário a cidade de São Paulo, compreender as 
transformações dos últimos sessenta anos, torna aparente as alterações sofridas por sua 
paisagem, pontos de interferência são ressaltados, resultados do processo de metropolização 
e congestão de sua paisagem, fatores capazes de mesclar sua tradição e história, refletidos em 
sua imagem e captação por seus indivíduos. 

 

PALAVRAS CHAVE 

PAISAGEM, EIXOS, METRÓPOLE, CULTURA DA CONGESTÃO, AMBIENTE VIRTUAL, 
SOBREPOSIÇÕES URBANAS 
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ABSTRACT 

Address the changes occurring in the metropolitan scenario leads to study its composition. 
Occurring by the junction between time and space, the postmodern city allows their 
fragmentations recreate encodings, signs and meanings rearticulate steadily, making the 
individual static element, opposite the object transfigured into numerous possibilities. In 
modern city, mutation of space, does not follow the changing of the individual, this inversion 
that drives the real estate market and the consumer, since it transforms into a landscape 
amorphous surface without identifying landmarks. Become apparent masses which cut by axes 
and expressways are characterized as ambient concentration of major economic enterprises 
and cultural metropolis. The urban structure converges to the formalization of 
automonumentos, whose manifestation is found in pure vertical. A 'culture of congestion' 
artificializa continuity urban landscape takes on a constant transformation between smooth 
and striated spaces, a mix of overlapping and intertwining _liso_ fragmented by lines and 
points _estriado_ a constant reformulation and return to the initial state. In this labyrinthine 
hyperspace formulation is able to insert the individual bodily environment _For their 
presença_ well as virtually _na attempt to understand what surrounds. 
With the backdrop of the city of São Paulo, to understand the transformations of the last sixty 
years, becomes apparent changes suffered by its landscape, interference points are 
highlighted, results of the metropolis and congestion of your landscape, factors capable of 
merging tradition and history, reflected in its image and its uptake by individuals. 

KEY WORDS 

LANDSCAPE, AXES, METROPOLIS, CULTURE OF CONGESTION, VIRTUAL ENVIRONMENT, 
URBAN OVERLAYS 

INTRODUÇÃO 

Configurada pela fusão entre diversos edifícios, funções e formas, a atual composição da 
paisagem urbana é capaz de conectar, unir características outrora isoladas. Gerando uma nova 
conformação urbana, infinita e sem distinções. A paisagem transcende uma nova 
dimensionalidade, um ambiente virtual, onde a arquitetura não mais se condiciona aos 
desenhos dos edifícios em si, mas principalmente por meio da interferência entre os 
elementos já edificados.  

No contexto das grandes cidades, o principal interesse desta pesquisa é demonstrar que 
arquitetura é feita não somente por meio de um edifício isolado, mas sim por meio da relação 
deste e seu entorno, com a profusão de edifícios e indivíduos, onde tempo e espaço 
dinamizam as relações existentes. 

Tendo São Paulo como plano de fundo, este estudo demonstrará o processo de 
formulação da metrópole através em função da análise de eixos, ambiente onde a paisagem, 
em constante transformação a configura como uma metrópole moderna. Delimitando o 
ambiente de estudo, esta pesquisa concentra além da porção central, os eixos: Paulista Faria 
Lima, Berrini e Pinheiros, demonstrando que a congestão e a virtualidade partem destes, em 
direção às demais porções territoriais. 
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OBJETIVOS 

Ressaltando áreas de interferência e sobreposição contidas no ambiente metropolitano, a 
presente pesquisa visa à identificação de áreas/pontos de interferência gerados a partir da 
congestão de edifícios e equipamentos urbanos na formulação da paisagem urbana pós-
moderna.  

Com plano de fundo em torno da cidade de São Paulo, procuro demonstrar que as 
interferências urbanas entre a arquitetura e a cidade existem, formulando entre si uma nova 
paisagem_ conformação urbana, capaz de manifestar as transformações ocorridas no desenho 
urbano, decorrentes do processo de metropolização. A intenção é formalizar uma leitura 
urbana de São Paulo, cujo resultado representa uma nova linguagem arquitetônica, gerada 
pela complexidade que emerge não dos edifícios isolados em si, mas da junção entre estes, 
característica principal da paisagem urbana das cidades contemporâneas, compreendendo 
desta forma a transição de signos e significados ocorridos principalmente nas últimas cinco 
décadas.  

O estudo caracteriza-se pelo registro de composições da paisagem _enquadramentos, 
cenarizações, recortes, resultado do processo de interferências e sobreposições entre os 
fragmentos construtivos das estruturas em seu entorno. A junção dos ‘pedaços’ de edifícios e 
o meio urbano local, brincam com a rígida racionalidade existente no ambiente, imposta por 
seu zoneamento prévio. Surge um novo ambiente, paisagem construída a partir da 
virtualização dos espaços reais.  

Envolvendo as principais centralidades, a presente pesquisa visa ilustrar as formalizações 
espaciais e usuais de São Paulo, metrópole pós-moderna, por meio, da compreensão de seus 
principais eixos, ou ‘strips1’, designadas aqui pelas avenidas Paulista, Faria Lima, Engenheiro 
Luis Carlos Berrini e Marginal Pinheiros. Ambientes onde a arquitetura se desenvolve como 
símbolo e meio de consumo, garantindo a constante capacidade de construção e reconstrução 
de seus ambientes, além do espalhamento de seu desenvolvimento para as regiões mais 
próximas. A cidade formula-se por meio da ‘conurbação2’ de eixos e congestão de seus 
edifícios, afirmando assim a estruturação rizomática das formações pós-modernas.  

Pontuando as questões usuais e morfológicas de cada eixo ao longo do tempo, promove-
se a compreensão das transformações da paisagem paulistana como um todo. Interferências, 
discorrendo a respeito de todo o processo de construção e reconstrução do cenário pós-
moderno atual, resultado da sobreposição de diversos períodos, estágios de crescimento e 
desenvolvimento urbano, percorridos pela cidade de São Paulo. 

 
<FIGURA 01> 

                                                 
1 “Strips”=  faixa. Expressão utilizada por Robert Venturi juntamente com um grupo de urbanistas ao realizarem a 
análise resultante no livro: Aprendendo com Las Vegas. O termo é utilizado pelos autores para designar o conjunto 
urbano, comercial ou empresarial, surgido ao longo de uma rua ou estrada. 
2 Conceito empregado ao urbanismo moderno, representando o crescimento e união de diferentes aglomerados 
urbanos. Aqui utilizaremos este conceito também para representar o processo de transição de eixos econômicos 
para áreas próximas, reforçando também a rizomatização dos diversos centros urbanos da metrópole. 
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METODOLOGIA 

Tendo como base as ‘strips’ paulistanas, o presente trabalho estruturou-se a partir da 
compreensão dos processos envolvendo o deslocamento de eixos rumo às áreas elitizadas, ou 
em potencial de formalização.  

Inicialmente foram realizados levantamentos históricos e atuais das áreas em questão com 
o intuito de compreender todo o desenvolvimento econômico e espacial da metrópole, ao 
longo dos últimos anos. Também foram consideradas nesta etapa, suas alterações 
morfológicas, utilização do solo e funcionalidade, analisados por meio de recortes de seus 
ambientes, ilustrando não apenas suas alterações físicas e usuais, assim como as 
sobreposições existentes nestas áreas de uma maneira em geral, desenhando a transição da 
paisagem moderna para a pós-moderna.  

O projeto resultante desta análise resulta na criação de um material gráfico composto por 
mapas, fotografias, filmagens, entre outras possibilidades, ressaltando as transformações e 
formalizações de usos do território, compondo os pontos de interferência da paisagem urbana, 
ao longo do tempo.  

O enquadramento _forma de representação dos recortes urbanos_ é o elemento 
característico da linguagem fotográfica que permite recortar a paisagem, podendo ser 
utilizado como método de pesquisa, que juntamente aos demais recursos, auxiliarão a 
compreensão das interferências do cenário urbano pós-moderno.  

O início do século XX traz consigo o desprendimento da objetividade na capturação da 
realidade pela fotografia. Buscando a abstração da imagem, os experimentos deste período 
alteram a representação da imagem da cidade, assim como as formas do olhar sobre ela. O 
novo desafio, busca encontrar novas maneiras de representar este ‘novo olhar’, não 
permitindo que as imagens se tornassem em vão.  

Na fotografia, merece destaque o trabalho fotográfico realizado por arquitetos da 
Bauhaus, entre eles Lászlo Moholy-Nagy, que fazem da fotografia uma extensão da visão, 
retratando o ambiente construído não somente por sua arquitetura, mas também por meio de 
suas formas e estruturas, elementos anteriormente desprezados pela retratação, indo desta 
forma ao interesse do surrealismo3. Utilizando a luz como meio de criação, buscavam pontos 
de vista diferenciados, deixando de lado o ponto de vista central, único, aplicado pela 
perspectiva. Neste ‘novo olhar’, a abstração da imagem alcançada pelo uso do enquadramento 
reduzido, visa o isolamento de detalhes que normalmente escapam ao olhar quotidiano.  

As rupturas formuladas por meio da junção entre diferenciados fragmentos assemelham-
se às colagens e sobreposições das técnicas surrealistas. Formalizando um ambiente repleto de 
extratos e opacidades, o oposto do ambiente retratado até o século XIX que envolvia uma 
cidade repleta de regras, imposições teóricas e estéticas quanto à representação artística da 
paisagem.  

                                                 
3 O surrealismo prevê exercícios, desde o registro de imagens ‘banais’, até a sobreposição de negativos 
fotográficos. Diferenciados  recursos capazes de garantir o congelamento das características pertencentes à 
paisagem urbana.  
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Quanto à filmagem, os vídeos criados sob a influência do século XX, revelam a quebra da 
racionalidade e linearidade na representação das imagens e seqüências em seus roteiros. 
Sobrepondo diversos acontecimentos, quebram a lógica espaço x tempo alienando os 
acontecimentos. Neste período, torna-se a única forma de arte ou médium capaz de unir 
tempo e espaço no lócus exato da forma, sendo também capaz de despersonalizar sujeito e 
objeto, transformando o sujeito em um aparato de registro mecânico do tempo e imagem. 

 
<FIGURA 02, 03, 04> 

 

DESENVOLVIMENTO 

1. _BREVE HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO PAULISTA_ 
Fundada em 1554 por padres Jesuítas, a antiga Piratininga possui grande parte de seu 

desenvolvimento histórico demarcado pela inexpressividade econômica, marcante apenas na 
transição do século XVIII e XIX, momento onde a cidade de barro começa a crescer 
concentrada ainda na porção do triângulo histórico. Nesta fase, o café traz para localidade 
seus grandes barões, seguida de toda a elite criada pela expansão da cultura cafeeira no 
Estado, os serviços prestados no antigo entreposto bandeirista diversificam-se, visando suprir 
os interesses da crescente elite paulista.  

A riqueza do café redesenha os antigos ambientes coloniais. Os ideais europeus formulam 
a arquitetura da “belle-époque”, ruas tortuosas são alargadas e realinhadas, os casarões 
coloniais tornam-se recuados, respeitando agora os limites de uma legislação ‘modernizadora’. 
As antigas feições da cidade de taipa começam a se transformar, seguindo os anseios de 
modernização para a capital. Palacetes, teatros, praças, belvederes formulam-se na ‘nova’ São 
Paulo. A cidade que rapidamente se transformava em uma ‘metrópole’ necessitava de uma 
arquitetura que acompanhasse tal título. 

No romper do século XX, também impulsionada pelo café, à indústria começa a formular-
se. O advento das duas grandes guerras auxilia o desenvolvimento do setor. Em pouco tempo, 
a cidade anteriormente reconstruída sobre os padrões europeus, precisa se ‘modernizar’. A 
reestruturação urbana ruma agora aos padrões norte-americanos. Em poucos anos, São Paulo 
transforma-se na Chicago latino-americana.  

O triângulo histórico, não suportando mais o desenvolvimento econômico paulista, tem 
sua feição homogênea do período colonial agora substituída pela disputa rumo à 
verticalização. Novos eixos são traçados ao longo do território, dinâmica que ocorre até os dias 
atuais. A antiga metrópole moderna cede lugar à metrópole pós-moderna, que concentra sua 
hegemonia econômica rumo à porção oeste da cidade. Seus não se restringem mais aos rios 
Tamanduateí e Anhangabaú, o novo eixo perimetral abrange agora os rios Pinheiros e Tietê, 
que ao longo dos anos observam a paisagem de suas marginais reformularem uma nova 
capital, pólo do desenvolvimento econômico do setor terciário. 

 
2. _A FORMULAÇÃO DA METRÓPOLE SÃO PAULO_ 
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Uma ‘metrópole moderna’ título ostentado por São Paulo nos anos 50 traz consigo uma 
série de atributos físicos, sociais, econômicos e culturais capazes de capacitar a cidade a 
carregar tal definição.  

Ilustrando todo o processo de formulação da metrópole moderna, MEYER4
 demonstra em 

sua tese de doutoramento as transformações ocorridas na cidade em decorrência do processo 
de metropolização. Seu estudo engloba as transformações da cidade de São Paulo até os anos 
50, abrangendo as alterações viárias e estruturais e pontuando os planos de melhoramentos 
públicos com o intuito de formalizar a metrópole.  

 

“(...) na década de 50 produziu-se em São Paulo um ponto de inflexão na trajetória das 

relações entre metrópole e urbanismo que já assumia sua nova versão: a de planejamento urbano.”  

 

(MEYER, Regina Maria Prosperi. Metrópole e Urbanismo São Paulo anos 50, tese de 

doutoramento, FAUUSP 1991, página 5 e 6) 

 
Acompanhando o traçado de avenidas, a verticalização e o adensamento começam a 

se desenvolver além da porção central. Edifícios e loteamentos são criados com o intuito de 
realocar a elite paulistana.  

 
<FIGURA 05> 

 
Em outro estudo MEYER descreve o processo de expansão urbana em decorrência da 

metropolização alcançado pela capital, a partir dos anos 50. Neste estudo, analisa as 
transformações espaciais e o crescimento evolutivo da cidade e sua região metropolitana até a 
década de 90, apresentando entre outros assuntos, o desenho de sua expansão urbana e a 
transição de alguns de seus setores econômicos. 

Utilizando como base os levantamentos realizados por MEYER, os mapas desenvolvidos 
nesta pesquisa, demonstram os percursos demarcados pela expansão urbana metropolitana, 
aliada ao desenvolvimento de zonas de desenvolvimento do setor terciário no período pós 
anos 90. Estes descrevem a contextualização do ‘urban sprowl’5, ou seja, o delineamenento da 
horizontalidade do traçado urbano.  

 
<FIGURA 08> 

 
Inicialmente nos interessa a análise das transições entre o período de 1949 e 1960, start 

inicial do processo de conurbação da paisagem x território. Neste período, os eixos em estudo 
já apresentam considerável índice de urbanização, tendo também iniciado em alguns pontos o 

                                                 
4  MEYER, Regina Maria Prosperi. Metrópole e Urbanismo São Paulo anos 50, tese de doutoramento, FAUUSP 1991.  
MEYER, Regina Maria Prosperi, GROSTEIN Marta Dora, BIDERMAN, Ciro. São Paulo Metrópole. São Paulo, EDUSP 
2004. 

5  ‘Urban Sprowl‟= Expressão utilizada por Robert Venturi juntamente com um grupo de urbanistas ao realizarem a 
análise resultante no livro: Aprendendo com Las Vegas. O termo é utilizado pelos como referência ao crescimento 
urbano horizontal, irregular, sendo oposto ao que chamam de mega estrutura, ambientes planejados e de maior 
densidade. 
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processo de reestruturação de alguns de seus setores, como ocorre com a Avenida Paulista, 
melhor exemplificado a seguir.  

Todas as transformações envolvendo a reestruturação urbana a partir deste período 
possuem o intuito de aproximar a cidade aos novos padrões urbanísticos e morfológicos 
impostos à metrópole. 

Reforçando os levantamentos realizados por MEYER, em São Paulo, ZUKIN6
 abrange por 

meio de amplo panorama os processos ou fases do desenvolvimento urbano, resultado da 
modernização de sua estruturação urbana e conseqüentes alterações em sua paisagem. Em 
seus estudos, ZUKIN atribui o processo de evolução econômica das cidades por motivo do 
deslocamento burguês, que ao longo de diversos vetores urbanos, demarca em sua paisagem 
rastros de transformação característicos de seu período de atuação. Afirmações que quando 
aplicadas ao longo dos eixos Paulista, Faria Lima, Berrini e Marginal Pinheiros, descrevem a 
transição do desenvolvimento burguês, que no caso de São Paulo ocorre inicialmente rumo ao 
vetor Oeste. Já que no sentido oposto, a faixa industrial composta pelas regiões do Brás e 
Barra Funda repelem a expansão burguesa para a porção oposta, situação esta, atualmente 
em processo de transição.  

Desta forma rumo à porção Oeste de São Paulo concentram-se aglomerações elitistas, 
incluindo moradias ha áreas de trabalho, que conforme atingem seu limite máximo, procuram 
novas regiões para seu estabelecimento, transformando a paisagem outrora consolidada de 
acordo com a nova formalização urbana, que de uma forma em geral segue os parâmetros da 
paisagem verticalizada. 
 

Compondo a expansão rumo aos novos vetores urbanos, o avanço do setor terciário, assim 
como os eixos burgueses ocorre conforme períodos estabelecidos. Impulsionados pelo 
desenvolvimento econômico burguês garantem à metrópole tanto alterações em sua 
fisionomia urbana_ a congestão de seus ambientes_ quanto aos seus usos e formalizações no 
solo urbano.  

BARBOSA7, por meio de seu estudo e levantamento em torno da evolução do uso do solo 
residencial no centro expandido de São Paulo, fortalece este processo de expansão rumo ao 
vetor Oeste ao considerar os deslocamentos em torno do posicionamento de estruturações 
urbanas como a concentração de comércio, serviços, áreas residenciais elitistas e 
recentemente, o posicionamento de regiões contendo a concentração verticalizada mista, 
composta por áreas residenciais, comerciais e de prestação de serviços. 

Em suas análises delineia os percursos realizados por cada tipologia usual urbana, descritas 
no período entre 1922 a 1999, momento semelhante ao início do processo de verticalização de 
São Paulo. 

 
<FIGURA 09> 

                                                 
6  ZUKIN, Sharon. Paisagens Urbanas Pós- Modernas Mapeando Cultura e Poder. Revista do Patrimônio Histórico e 
Artístico Natural. 
7 BARBOSA, Eunice. Evolução do uso do solo residencial no centro expandido do município de São Paulo/ E. 
Barbosa, W. Zmitrowicz – São Paulo, EDUSP, 2002  
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O desenho gerado pelo deslocamento funcional dos eixos ao longo do crescimento 

econômico da metrópole é acompanhado principalmente a partir dos anos 50 do processo de 
congestão vertical, resultado da extrusão da antiga horizontalidade urbana. Morfologicamente 
falando, as alterações funcionais dos eixos resultam em transformações em sua paisagem, 
tanto no que diz respeito ao processo de verticalização, quanto à formalização dos edifícios 
instalados nestas regiões.  

Outra pesquisa realizada por SOMEKH8
 demonstra o caminho da verticalização, descrita 

desde os anos 20, início da imposição do adensamento vertical na metrópole, até os anos 50 e 
60, período de transição das relações econômicas paulistanas, ponto de ênfase em suas 
pesquisas. 

 
<FIGURA 10> 

 
3. _POSICIONAMENTO_ 

Até os anos 30, os edifícios representativos deste ‘boom’ inicial do processo de 
verticalização e a área por eles ocupada resumem-se a porção central da metrópole e pontos 
da Avenida Paulista, somados a localidades próximas, onde a verticalização destinava-se 
primordialmente ao uso residencial. Sua instalação destes detinha intenções de reestruturar as 
feições morfológicas e usuais de seus ambientes, alterando a ‘cara’ de São Paulo, conforme os 
novos anseios da metrópole, transição esta que envolvia o abandono do estilo da “belle-
époque” dos anos 20, em substituição às influências norte-americanas inseridas a partir dos 
anos 30. A partir dos anos 50 a verticalização da metrópole moderna imprimia a construção de 
edifícios diferenciados, concentrando múltiplos usos em uma mesma estrutura, compondo a 
lógica de adensamento e modernização, requisitos do processo de metropolização da cidade. 
O Conjunto Nacional na Avenida Paulista demonstra claramente os ideais modernos do edifício 
inserido na conformação urbana. Um ambiente de usos múltiplos e respeito com a relação 
público x edifício. 

Atenção deve ser dada há uma interessante característica deste período, em especial o 
caso de São Paulo percebe-se o desenvolvimento de um estilo formal próprio para a 
arquitetura metropolitana, que mesmo ainda contendo os fortes argumentos do modernismo, 
os prédios construídos demonstram um desenho diferenciado dos usuais edifícios modernos, a 
arquitetura brutalista lança exemplares ao longo dos percursos urbanos.  

Tendo esta etapa inicial demonstrado seu poder, a verticalização ocorrida principalmente 
na transição entre os anos 60 e 70 apresenta a perda dos valores modernos, assumindo agora, 
mesmo que de maneira tímida uma configuração, conforme os anseios da pós-modernidade. 

Empreendimentos como o Shopping Iguatemi (1966) e Centro Empresarial de São Paulo 
(1976), ilustram a lógica pós-moderna na composição dos edifícios, de um modo em geral, 
estes empreendimentos, apresentam relações público x privado, interior x exterior, 

                                                 
8  SOMEKH, Nadia. A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador. São Paulo: Studio Nobel: Editora da 
Universidade de São Paulo: FAEPSP, 1997. 
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enfraquecidas e modificadas, questões ainda mais marcantes nos anos que seguem a 
inauguração destes empreendimentos. 

 
Acompanhando a tendência global, em São Paulo na década de 60, percebemos o 

fortalecimento tem início o processo de descentralização econômica. O núcleo econômico 
anteriormente concentrado na região do centro expandido ruma agora ao “arco perimetral” 
delimitado pelas Marginais Pinheiros e Tietê, sendo mais atuantes as transformações na alça 
Pinheiros. Os anos seguintes a este ponto de inflexão trazem consigo a abertura e o 
fortalecimento econômico de diversos eixos, que impulsionados pelo poderio burguês, 
apresentam o ‘controle’ no crescimento horizontal, abrindo espaço para a renovação e 
verticalização de setores já consolidados. Em meio a este cenário, a metrópole torna-se um 
ambiente ‘polinucleado’, fenômeno que ocorre de maneira mais complexa do que a simples 
criação de centros secundários.  

Os novos ‘centros’ atingem cada vez mais características metropolitanas. Responsáveis por 
unir os elementos de maior representatividade econômica para a metrópole tornam-se 
capazes também de atrair todos os problemas e sensações inerentes a seu porte e formulação 
urbana. A metrópole torna-se um ambiente rizomático, onde as relações deixam a formalidade 
e racionalidade, a caminho da virtualidade e globalização de seus ambientes/arquitetura. 

 
4. _PERCURSO_ 

Em suma, o desenvolvimento metropolitano inicialmente segue a tendência de expansão 
rumo à porção Oeste de São Paulo. Com a formalização e consagração da região central, a elite 
Paulistana desloca-se rumo ao vetor Oeste, nova zona elitista, formulada por bairros como 
Perdizes, Pacaembú, alto de Pinheiros, Morumbi. Não diferente aos usos residenciais, os usos 
comerciais seguem a mesma tendência de deslocamento, dando desta forma suporte as 
porções residenciais. Eixos como Paulista e Faria Lima, demonstram a força econômica da 
porção, instalando-se em áreas predominantemente elitistas, rasgando o território 
metropolitano até o desenvolver dos anos 60 e 70, momento de transição do crescimento 
burguês rumo ao vetor Sudoeste. 

 Ao contrário dos referenciais anteriores, Pinheiros e Berrini instalam-se em áreas pouco 
atrativas ao mercado imobiliário. Assim, rumando ao vetor sudoeste, à nova frente 
desenvolvimentista, instalam-se em áreas pouco atrativas, transformando de maneira radical a 
paisagem urbana, elitizando seus usos e conseqüentemente removendo suas antigas feições e 
usuários. 

 
<FIGURA 11> 

 
5. _A FORMULAÇÃO DA METRÓPOLE_ 

Ilustrado todo o panorama metropolitano, a partir daqui, interessa-nos o entendimento da 
formulação da metrópole paulistana a partir da estruturação dos eixos descritos nesta 
pesquisa. A transição destes ocorre conforme o desenvolvimento de seu processo dinâmico de 
reestruturação, sendo cada um, capaz de demonstrar uma fase do processo de modernização 
da metrópole.  
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De acordo com suas formulações características tornam-se capazes de representar as 
formas de ruptura/transição das configurações da metrópole, responsáveis por representar 
fatores econômicos, morfológicos ou espaciais.  

Considerando períodos e semelhanças usuais os eixos serão agrupados conforme a 
seguinte classificação: Centro e Paulista (metrópole moderna) Faria Lima (transição), Berrini e 
Pinheiros (metrópole pós-moderna).  

 
<FIGURA 06, 07> 

 
 

6. _CENTRO E PAULISTA (METRÓPOLE MODERNA)_ 
Representando a “metrópole moderna” os núcleos concentram as transformações 

econômicas e morfológicas da capital até os anos 50.  
Ao longo do amadurecimento do processo de verticalização, nestes eixos, os edifícios de 

uma maneira em geral representam o uso misto na formalização das unidades verticalizadas, 
imprimindo aos mesmos uma dinâmica diferenciada, na tentativa de solucionar os crescentes 
problemas referentes à habitação, já alarmantes neste período.  

Como tema principal a valorização da questão pública, os edifícios demonstram o intuito 
de fortalecer a horizontalidade num ambiente onde a verticalização inicia o domínio da 
paisagem. Em muitos exemplares, a relação com a via _ espaço público por excelência _ ocorre 
de maneira direta, caso dos edifícios cujo programa múltiplo, destina o térreo as atividades 
comerciais, uma forma de extensão/ continuidade ao coletivo, garantindo assim a 
permeabilidade do eixo.  

O uso residencial exclusivo, também se faz presente nestes ambientes, neste caso cria no 
espaço uma renovação mais lenta na paisagem, uma vez que esta utilização induz a 
permanência, a idéia de coletividade ainda cria a resistência de aceitação dos indivíduos em 
relação ao ambiente construído. 

 
<FIGURA 12, 13, 14,15> 

 
7. _FARIA LIMA (TRANSIÇÃO)_ 

 
Representando uma espécie de transição, formula o início da transferência das relações 

moderno x pós-moderno, no que se referem às práticas econômicas e de organização espacial. 
Diferenciando-a dos eixos/núcleos anteriores. Formulada por edifícios voltados  
exclusivamente a atividades empresarias e prestação de serviços _ícones da metrópole pós-
moderna, a antiga lógica dos edifícios começa a perder força. Os prédios múltiplos, de grande 
presença nos eixos anteriores começam a perder sua hegemonia. Nesta transição, a questão 
pública inicia seu processo de enfraquecimento, o eixo desenvolve cada vez mais as feições e 
características de ‘strip’. Num ambiente indutor de passagem, valorização do espaço público 
pouco a pouco perde sua força.  
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O uso residencial, repelido da via principal é deslocado para as demais mediações. 
Característica responsável pelo aumento da tendência em torno da reformulação e 
modernização do eixo. 

 
<FIGURA 16, 17, 18> 

 
8. _BERRINI E PINHEIROS (METRÓPOLE PÓS-MODERNA)_ 

Trazem em sua configuração a metrópole pós-moderna, resultante do processo de 
reconfiguração urbana iniciada a partir dos anos 90, representando assim, a composição atual 
da paisagem urbana. Os edifícios aqui presentes apresentam a anulação total das relações 
público x privadas contidas na formulação moderna. Na lógica pós-moderna, o edifício volta-se 
para seu interior em sua totalidade. Recursos como a composição de sua fachada, seu 
posicionamento no lote e relação com o eixo repelem o indivíduo de sua utilização comum. 

A composição dos edifícios em geral induzem à sensação de afastamento do indivíduo, 
sensação semelhante à reflexão, que ocorre em função da artificialização do ambiente externo 
resultado de seu espelhamento. 

Aqui a função empresarial ocorre por excelência, consumo e negócios norteiam as novas 
relações urbanas. Edifícios de cultura e lazer repelem a relação de permeabilidade com o 
ambiente público, ao contrário do que ocorria com a metrópole moderna, a exemplos como o 
MASP. 

Particularmente, a Pinheiros, por conta de sua extensão fatores geográficos e históricos, 
caracteriza-se como único eixo de estudo ainda capaz de concentrar aglomerações industriais, 
que assim como em outras localidades, iniciam o processo de transição usual. Destinando-se 
às regiões metropolitanas do ABCD e interior paulista. 

 
<FIGURA 19, 20, 21, 22, 23, 24> 

 
9. _PAISAGENS DA METRÓPOLE_ 

Esplanadas as questões capazes de caracterizar os eixos descritos nesta pesquisa, 
podemos agora exemplificar as fases iniciais do processo de virtualização da paisagem urbana, 
compreendendo as relações entre indivíduos e o meio construído. Em meio às transformações 
sócio econômicas dos últimos anos partimos agora para a compreensão dos conceitos em 
torno de tais alterações morfológicas do cenário urbano pós-moderno. 

Ao considerar a cidade um ambiente múltiplo, nela nos encontramos sempre a procura de 
uma saída. Agindo como um labirinto, os aglomerados urbanos formulam-se não mais por 
meio de uma única centralidade, mas sim por meio de infinitas possibilidades, marcadas pela 
formalização de seus usos e desorientação de seu espaço, instigando o desvendamento de seu 
ambiente de maneira investigativa.  

Induzindo diversas centralidades, caminhos e formulações, as cidades pós-modernas 
expressam ambientes passíveis de junções, conexões entre si, denominados de Espaços 
Limiares por ZUKIN possuem a característica de promover a mutação/transformação do 
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ambiente. Assim sendo, na limiaridade, encontramos também o hiperespaço, descrito por 
JAMESON9, como sendo a última forma de mutação do ambiente, local onde o pós-
modernismo, finalmente consegue ultrapassar a capacidade do corpo humano de se localizar e 
organizar perceptivamente o espaço circundante, ou seja, transcende a capacidade cognitiva 
do ser humano de mapear sua real posição no ambiente construído.  

O indivíduo comporta-se como um viajante, um estrangeiro no ambiente urbano, sem 
mais o domínio e referencial de seu posicionamento. 

Construindo ambientes virtuais nos encontros das fragmentações de seus edifícios, as 
cidades contemporâneas lidam com espaços heterótipos, ambientes reais e únicos, capazes de 
coexistir com a artificialidade, justapondo diferentes espaços entre si, possuindo assim, uma 
quantidade diversificada de camadas e relações significativas entre os elementos deste 
ambiente, perceptíveis gradualmente ao serem percorridos, do que imediatamente olho a 
olho. Para FOUCAULT10

 estes cenários representam a aproximação da paisagem a uma utopia, 
um ambiente paralelo dotado de corpos indesejáveis com o intuito de possibilitar um espaço 
utópico verdadeiro.  

Uma das aplicações do conceito de heterotopia baseia-se na análise do 
comportamento dos objetos através de sua reflexão no espelho. FOUCAULT afirma ser o 
espelho capaz de criar experiências mistas entre as utopias, pois considera o espelho um lugar 
sem lugar, uma vez que através da reflexão das imagens projetadas por meio de sua superfície, 
recria um ambiente, um cenário delimitado, porém pertencente ao mundo virtual, formulando 
assim a “utopia do espelho”, tendendo desta maneira ao infinito. 
Nas des_CONEXÕES urbanas presentes nas cidades contemporâneas, a “utopia do espelho” 
mostra-se na composição dos cenários urbanos. Refletindo e formulando um novo espaço, 
uma realidade artificial à sua frente, seja por fragmentação, ou até mesmo por meio de sua 
planificação e congelamento decorrente da reflexão. 
 

Através de seus princípios, a heterotopia possibilita a inicial compreensão e 
identificação de possíveis pontos de interferência entre a realidade x virtualidade. O cenário 
pós-moderno possibilita a sobreposição em um único lugar, ambiente real, vários espaços, 
incomparáveis em si, ambientes artificiais, resultado do processo de metropolização e 
congestão de sua paisagem.  

Sua função divide-se na dualidade existente entre a criação de um espaço irreal 
caracterizado pela ilusão, capaz de expor todo o espaço real; assim como também, a 
possibilidade de criação de um espaço real passível de perfeição, meticulosidade e 
organização, sendo desta forma uma compensação, a virtualidade criada por meio de sua 
interferência. 

Finalizada esta etapa inicial fica mais clara a compreensão do processo de metropolização 
e de todos os conceitos que envolvem sua composição. Sobrepostas a São Paulo, ficam claras 
as interferências entre seus ambientes, sobreposições entre funções e morfologias capazes de 

                                                 
9
 JAMENSON, Frederic. Pós-Modernismo. A lógica cultural do capitalismo tardio. Rio de Janeiro, Editora Ática, 1996. 

10
 FOUCAULT, Michael. “Outros Espaços”, in: Ditos e Escritos III- Estética: Literatura e pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2003. 
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recodificar as novas paisagens urbanas, estruturalmente e virtualmente a partir do processo 
de modernização das cidades. 

IMAGENS 

 
Figura 01_Sobreposições da Paisagem Urbana. 

Sobreposição de prédios próximos ao Copan, São Paulo, 2007. 

Fotografia Taís Schiavon. 
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Figura 02_Fotomontagem e Triptography. 

Técnicas Surrealistas de representação.  

Conjunto Nacional, Avenida Paulista, São Paulo. 

Fotografia de Taís Schiavon. 
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Figura 03_Triptography. 

Técnicas Surrealistas de representação.  

Avenida São João e Ipiranga, centro de São Paulo. 

Fotografia Taís Schiavon, Outubro de 2011. 

 

 

Figura 04_Paisagem em Assemblage. 

Avenida São João, centro de São Paulo. 

Fotografia Taís Schiavon, Outubro de 2011. 
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Figura 05_Expansão urbana da cidade de São Paulo_ períodos estabelecidos. 

Baseado em: MEYER, Regina Maria Prosperi, GROSTEIN Marta Dora, BIDERMAN, Ciro. 

São Paulo Metrópole. São Paulo, EDUSP 2004. 

 

 

 

 
Figura 06_Esquema representativo dos eixos de  

desenvolvimento em discussão nesta pesquisa. 
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Montagem Taís Schiavon 

 

 

 

 

 

Figura 07_Inserção dos eixos em meio aos principais eixos viários. 

Montagem Taís Schiavon 
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Figura 08_ Expansão do setor terciário:Desenho realizado tendo como base os 

estudos de: MEYER. Regina Maria Prosperi, GROSTEIN Marta Dora, BIDERMAN, Ciro. 

São Paulo Metrópole. São Paulo, EDUSP 2004. 

Montagem: Taís Schiavon. 

 
Figura 09_Desenho com base nos estudos de BARBOSA. 

Expansão das tipologias funcionais conforme períodos e usos ao longo dos 

eixos. Montagem: Taís Schiavon. 

 

 



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  141 
 

 

 

 

 
Figura 10_Mapa esquemático demonstrando a evolução do processo de 

verticalização conforme períodos. Desenho realizado com bases nos estudos 

de SOMEKH. Montagem: Taís Schiavon 

 

 

 

 

Figura 11_Mapa esquemático demonstrando o deslocamento dos eixos ao longo 

do desenvolvimento do território metropolitano.  

Desenho realizado por Taís Schiavon. 
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Figura 12_Porção central de São Paulo. Delimitação de área de estudo. 

Desenho realizado por Taís Schiavon. 
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Figura 13_ Paulista. Delimitação de área de estudo. 

Desenho realizado por Taís Schiavon. 

 

 

 
Figura 14_Transformações ao longo do eixo Paulista. 
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 Desenho realizado por Taís Schiavon. 

 

 

 

 
Figura 15_Paulista Principais usos ao longo do eixo. 

Desenho realizado por Taís Schiavon.  
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Figura 16_ Faria Lima. Delimitação de área de estudo. 

Desenho realizado por Taís Schiavon. 
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Figura 17_Transformações ao longo do eixo Faria Lima. 

 Desenho realizado por Taís Schiavon. 
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Figura 18_Faria Lima Principais usos ao longo do eixo. 

Desenho realizado por Taís Schiavon.  
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Figura 19_ Berrini. Delimitação de área de estudo. 

Desenho realizado por Taís Schiavon. 

 
 
      

      
Figura 20_Transformações ao longo do eixo Berrini. 

 Desenho realizado por Taís Schiavon. 
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Figura 21_Berrini Principais usos ao longo do eixo. 

Desenho realizado por Taís Schiavon.  
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Figura 22_ Pinheiros. Delimitação de área de estudo. 

Desenho realizado por Taís Schiavon. 

 

 
Figura 23_Transformações ao longo do eixo Pinheiros. 

 Desenho realizado por Taís Schiavon. 
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Figura 24_Pinheiros Principais usos ao longo do eixo. 

Desenho realizado por Taís Schiavon.  
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Figura 25_Virtualização da paisagem. Reflexão sobre superfície espelhada.  

Avenida Paulista. Outubro de 2011.  

Fotografia de Taís Schiavon. 

CONCLUSÕES  

Envolvendo questões relativas ao desenvolvimento de São Paulo entre os anos 50 até os 
dias atuais, este estudo procura demonstrar as transformações sofridas pela paisagem da 
metrópole, ressaltando seus pontos de interferência, transformações e sobreposições, 
resultantes do processo de metropolização e congestão de sua paisagem.  

Inseridos nestes tópicos, os cenários urbanos adquirirem concomitantemente feições 
pendendo à realidade assim como à virtualidade dos ambientes. Seguindo desta forma, lógica 
semelhante à encontrada pela composição dos espaços liso e estriado.  

Referente ao território _ambiente estriado_ as sobreposições formulam-se a partir da 
subdivisão do território e o conseqüente desenvolvimento econômico e morfológico de 
determinadas regiões/eixos. O impulso econômico inicial de uma determinada área de atuação 
significa momentaneamente ou temporalmente à paisagem, uma ruptura da composição 
tradicional deste ambiente. 

Na formalização da metrópole contemporânea a cidade passa a se apresentar como uma 
massa. Estruturada em torno de suas diversas centralidades, passíveis de conexões entre os 
diversos pontos de sua extensão, tornando-se assim ambientes rizomáticos.  

Ilustrando todo este processo, centralidades foram selecionadas; eixos contendo 
formulações e peculiaridades, capazes de demonstrar as etapas do processo de 
metropolização e transição dos padrões de urbanização e organização espacial modernos, para 
os padrões pós-modernos da formulação de sua paisagem.  
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Referente à paisagem _ambiente liso_ as análises discorrem sobre o território já adensado, 
ou seja, o território descrito anteriormente torna-se capaz de agregar considerável estoque 
verticalizado, congestionando sua paisagem. As diferenças capazes de diferenciá-los 
encontram-se nos períodos de sua construção, influências econômicas e técnicas construtivas 
existentes. 

Lidando com a percepção do espaço e suas inúmeras possibilidades de compreensão, esta 
pesquisa leva em consideração fatores referentes às formulações urbanas e territoriais, 
relações de oposição e semelhanças entre dentro e fora, privado e comum, construído e não 
construído, amplo e restrito, vertical e horizontal. A sobreposição destas características à 
paisagem urbana, configuram as infinitas possibilidades de representações e apreensões do 
cenário urbano pós-moderno existentes na composição metropolitana. 

 
<FIGURA 25> 
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Resumo 

 Em 1939, terminada a guerra civil Espanhola, o diretor de cinema e inventor 

granadino Val del Omar criou, em associação com Francisco Otero e os irmão López 

Ruíz, o Circuito Perifônico de Valencia. O circuito, consistiu em 35 alto falantes, 

distribuidos por pontos estratégicos da cidade, aproveitando as linhas telefônicas 

exteriores, que servia para transmitir mensagens, música, publicidade e teatro 

perifônico.  A investigação I+D+i desenvolvida pelo Laboratorio de Creaciones 

Intermedia1, recuperou as documentações originais do Circuito Perifónico de Valencia, 

analisando o impacto sonoro no espaço público. Também fez parte do projeto a 

criação de um passeio sonoro geolocalizado, seguindo o mesmo tramo das linhas 

telefônicas e alto falantes do circuito de 1939.  Esta forma de transmissão sonora, 

simultânea e pela via pública de uma cidade foi pioneira na Espanha e significativa 

para compreender o contexto histórico que vivia a cidade de Valencia, última capital 

da república, pós guerra civil. Através dessa investigação pudemos perceber a 

relevância da tecnologia desenvolvida através do circuito para a transmissão de 

informação no espaço público, resgatando a memória social bem como seu impacto na 

cidade. A revisão e atualização do Circuito Perifónico foi composta para participar do 

Simpósio LocativeAudio Valencia Network 2013. LocativeAudio é um projeto de 

passeio sonoro simultâneo e geolocalizado para explorar o contexto urbano, utilizando 

dispositivos móveis e a tecnologia noTours.  

                                                 
1 Laboratorio de Creaciones Intermedia (L.C.I) é um grupo de pesquisa pertencente ao Dpto de Escultura da 

Facultad de Bellas Artes San Carlos em Valencia e está dedica a pesquisa de Escultura e arte sonora. Atualmente 
esta terminando a pesquisa de I+D+i sobre a vanguarda histórica e a arte sonora. 
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Abstract 

In 1939, after the Spanish Civil War, the film director and inventor from Granada Val 

del Omar created, in association with Francisco Otero and the López Ruíz’s brothers, 

the Circuito Perifónico de Valencia. The circuit consisted of 35 speakers, distributed in 

strategic points of the city, taking advantage of the external telephone lines, which 

served to transmit messages, music, advertising and theater. The I+D+i Research 

developed by the Laboratorio de Creaciones Intermedia, recovered the original 

documentation of the Circuito Perifónico de Valencia, analyzing the sound impact in 

public space. The other part of the project was to create a geo soundwalk, following 

the same leg telephone lines and speakers of 1939 circuit. This kind of sound 

transmission, simultaneously by the road of a city, was pioneered in Spain and very 

significant to understand the historical context that lived the city of Valencia in those 

days, the last capital of the republic after the civil war. Through this research we 

realized the importance of technology developed through the circuit for the 

transmission of information in the public space, redeeming social memory and those 

impact on the city. The review and update of the Circuito Perifónico was composed to 

attend the LocativeAudio Symposium - Valencia Network 2013. The LocativeAudio is a 

simultaneously geo soundwalk project to explore the urban environment, using mobile 

devices and the noTours technology. 

Key words 

City, technology, architecture, urban, geolocativo, concurrency 

Introdução 

 O projeto Circuito Perifónico de Valencia, foi uma pesquisa desenvolvida pelo 

Laboratorio de Creaciones Intermedia, da Facultad de Bellas Artes San Carlos como 

parte do projeto; “Recuperación de Obras Pioneras del Arte Sonoro de la  Vanguardia 

Histórica Española y Revisión de su Influencia Actual”, financiado pela Secretaria de 

Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.  



 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid 157 

 

 

 A investigação, centrou-se na recuperação, revisão e atualização do Circuito 

Perifónico original, de 1939,  proposto pelo artista granadino Val del Omar em parceria 

com Francisco Otero e os irmãos Víctor e Pepe López Ruiz.  

 

O projeto foi dividido em três partes: A primeira dedicada a recuperação das 

documentações originais do Circuito Perifônico; memória técnica e trabalhista da 

empresa, dossiers e materiais. Textos publicados por Val del Omar referentes ao 

Circuito. Dentre os quais  “Sou pecador” e “Marmotreto”, texto inédito. Para tal 

contamos com a colaboração do Museu Reina Sofía, em Madrid, além  de poder acesar 

documetações  da família Llobet, responsável técnica pelo Circuito. 

  

 A segunda fase nos dedicamos a revisar o Circuito, através da colaboração dos 

alunos das disciplinas Escultura e medio audio visuales e Arte Sonoro, onde cada 

participante construiu seu próprio alta falante, elaborou um anúncio e emitiu seu 

material sonoro, individualmente, no espaço público, onde estavam os alta falantes do 

Circuito original, utilizando dispositivos móveis.  

 

 A terceira parte da pesquisa foi a participação no Simpósio Locativeaudio Network 

Valencia 2013, organizado pelo Instituto NOVARS Research Centre, UK, com a 

finalidade de realizar uma  atualização do projeto, utilizando meios e dispositivos do 

cotidiano.  Locativeaudio é um projeto colaborativo que utiliza passeios sonoros 

simultâneos para compreender e explorar nosso contexto urbano, estudando a 

interação humana com as cidades desde a perspectiva sonora e musical. O encontro 

propôs, em 2013, passeios simultâneos em diferentes cidades: Valência, Málaga, 

Gävle, Avignon, Linz Grenoble, Volos, Hanoi, Temper e Oxford. Incluindo um 

simposium de discussão sobre o potencial das ferramentas geolocalizadas e o som no 

contexto urbano, reunindo diversos agentes sociais.  

  

Objetivos 

Revisar, recuperar e atualizar o Circuito Perifónico de Valencia 
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Compreender a utilização do som no espaço público 

Entender o impacto da tecnologia na cidade 

Metodologia 

 Para investigação contamos com o apoio da Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio 

de Ciencia e Innovación que financiou o projeto  Recuperación de Obras Pioneras del Arte Sonoro de la  

Vanguardia Histórica Española y Revisión de su Influencia Actual”. 

 No processo de recuperação do circuito perifónico, investigamos todo o material referente a 

Val del Omar e sua passagem pela cidade de Valência,  através dos acervo particular do Museu Reina 

Sofía, em Madrid, também entrevistas com descendentes vivos das familias Otero y López Ruiz.  

 Para a recuperação do projeto trabalhamos com estudantes da disciplina Escultura e medio 

audio visuales e Arte sonoro, propondo a construção de alto falantes e de uma propaganda para ser 

emitida no espaço público, em ponto onde estavam originalmente os alto falantes construído para o 

Circuito. 

 Na atualização do Circuito, compomos um passeio sonoro, para o Simpósio Locativeaudio. 

utilizando a tecnologia Notours, do grupo gallego Escoitar. A revisão consistiu em utilizar dados 

geolocativos para o desenvolvimento de um passeio sonoro, que utilizou smartphones como 

dispositivos de captação de dados e emissão das composições sonoras específicas para cada parte do 

trajeto do circuito. 

 Como resultado final do trabalho, foi desenvolvida uma página web, em formato Creative 

Commons, disponibilizando detalhadamente cada parte do projeto, com vídeos, textos, imagens e 

esboços técnicos do circuito. 

1. <O mundo sonoro de Val del Omar> 

 Pertencente a geração surrealista de 27, do qual participaram Buñel e Dalí, Val del Omar, más 

que um curioso artista e cineasta, foi além do processo visual tendo um grande interesse pelas 

propriedades do som e pela criação de meios e dispositivos capazes de captá-las e reproduzi-las.  

 A preocupação de Val del Omar pelo som era tanta, que em 1929, quando o cinema sonoro 

apenas começava, e as salas em Espanha não possuiam infraestrutura para a emissão dos filmes nessas 

condições, já buscava a simbiose perfeita no audio visual.  Em 1932, tentou, falidamente,  criar um filme 

sonorizado: o ballet El sobrero de trés picos. Entretanto, foi em 1935 que conseguiu, com a utilização de 

discos, sua primeira obra totalmente sonorizada A vibración granadina. 

 VdO se interessava pela captura y transformação da matéria sonora de tal maneira, que utilizou 

a estrutura e o método da música concreta, de Pierre Schaeffer, na composição de suas obras sonoras 

visuais e na criação de artefatos para a transformação dessa matéria. É possível encontrar esta 
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aproximação em muitos dos seus escritos e em algumas de suas criações como o Atril de Fonema 

hispanico (1940) fig. 1 e o Mixer Estéreo Diafônico (1953) fig.2 

Fig.1  Atril de Fonema hispanico. Coleção Museu Reina Sofía, 1940 

  No ano de 1956, apresentou o filme Aguaespejo Granadino, no festival de Berlim, recebendo 

uma elogiosa crítica de Konrad Haemmerling, que compara sua linguagem fílmica a estrutura musical 

Shöenberguiana. “Como un Schöenberg da câmera, Val del Omar nos apresenta a atonalidade da 

linguagem fílmica”. (HAEMMERLING, Konrad apud GÓMEZ, Javier Viver, 2010; 24) 

Fig. 2 Mixer estério-diafónico para quatro sons independentes, binaurais (8 pistas). Coleção Museus 

Reina Sofía, 1953 

 Foi justo depois da guerra civil que Val del Omar se interessou em aprofundar seus estudos 

sobre o som, especificamente sobre a acústica. Estudo estes que serviriam de base para o 

desenvolvimento de técnicas que seriam aproveitadas para a construção de máquinas e dispositivos 

usados posteriormente nos filmes produzidos pelo artista.   

 No incio da Guerra Civil, Val del Omar se encontrava trabalhando  em Madrid como técnico, a 

serviço do do Patronato de Missões, que dependia do Ministerio de Instrução Pública do governo da 

República. A parte seguia com as pesquisas sobre o desenvolvimento técnico de seus filmes sonoros.  

 Devido ao perído incerto que transcorria em Espanha e o perigo eminente que sofriam as mais 

valiosas obras de arte do acervo nacional, Josep Renau, então diretor de Bellas Artes de Instrucción 

Pública “informou ao Museu do Prado a decisão do governo de transferir para cidade de Valência as 

principais obras para tentar garantir assim sua segurança”. (Noé, José Vicente apud BRIHUEGA, Jaime, 

2012; 9). 
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 Foi a partir dessas expedições que o artista granadino se assentou definitivamente na cidade de 

Valência integrando a equipe do Ministério de Instrução Pública, trabalhando no salvamento artístico e 

de publicidade. Uma vez instalado em Valencia, pôde, através de seus conhecimentos técnicos em som 

criar os equipamentos base da Radio Levante, a instalação completa da Radio Mediterranea e a criação 

do Circuito Perifónico de Valencia, em 1939.  

2. <A tecnologia em favor de um povo caminhante> 

 Em 1939, após a guerra civil, a Espanha vivia um período de alta nos preços e, por 

consequência, declínio no consumo. A diminução do poder de compra da população  

restringia o acesso aos meios de comunição na esfera privada, que já eram escassos na 

cidade, levando o governo civil e a chefatura provincial de propaganda buscarem uma 

rápida solução para a mobilização popular e o desenvolvimento econômico local.    

 

 Ciente dessa situação VdO propôs a “Vicente Escrivá o projeto de instalação de um 

circuito urbano de alto falantes que, montado através da linha teleônica, difundira 

umas emissões diárias que pudessem contribuir com o aumento do consumo, conter os 

preços e com a função de animar e distrair as pessoas”. (Noé, José Vicente, 2012; 11).  

 

 O Circuito apresentado por VdO consistia em uma série de trinta e cinco alto 

falantes distribuidos nos pontos mais importantes da cidade, com uma programação 

diária de comunicações institucionais, noticias, informações culturais, campanadas 

horárias, música e publicidade comercial. 
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Fig.3 Estações do Circuito Perifónico de Valencia. Folheto Movísono s.f. [h. 1939 - 1940]  

 

 A escassez econômica da cidade pós guerra, também atingia a VdO e seus 

colaboradores. O Circuito Perifónico de Valencia, não nasceu apenas com a vocação 

mover o consumo na cidade, foi a saída criativa que VdO encontrou para que pudesse 

colocar comida em sua própria mesa.   

 

Aquela operação tinha, que dar de comer aos que a realizavam. Foi então 

que surgiu a publicidade comercial, com o propósito de ajudar a sair do 

grande colapso. A minha maneira (inventei) a publicidade dialogada que 

fossem marcantes e pegadiças para as pessoas. Utilizei vozes do sexo 

oposto, e até exóticas, convidando a uma argentina para chamar à atenção. 

Desde as oito da manhã até as 22 horas (uma equipe de pobres insensatos) 

triturava os ouvidos e nervos das pessoas com a necessidade de conter os 

preços, favorecer ao desenvolvimento econômico e distrair as pessoas. 

Assim nasceu o primeiro circuito musical depois da guerra, um novo negócio 

de faça você mesmo o desenho acústico de sua marca. Necessitávamos 

comer e não havia outra maneira. (NOÉ, José Vicente apud VAL del 

OMAR, Jose, 2012; 12) 

 

 Para Carmen Pardo (2010), o Circuito Perifónico de Valencia foi “o primeiro ouvido coletivo nas 

ruas”, antecipando o conceito de paisagens sonoras, proposto por Murray Schafer no final dos 60. 
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Llorenç Barber (2010) teórico e artista sonoro defende que o Circuito Perifónico “se desborda pelas 

paredes e se converte em eletrônica, em plurifocalidade dos meios de expansão do som”.  

 Val del Omar defendia os alto falantes no espaço público como complemento arquitetônico e 

que os sons por eles emitidos transformava a fisionomia do espaço público incorporando ritmo a cidade. 

Para ele o circuito captava a capacidade melódica, dando continuidade e medida, norma e ordem. 

Conectar a melodia e a voz, sistemática e poeticamente nos centros vitais de valência, contribuindo a 

ornamentação da cidade. (Movisono: Circuito Perifónico, Ventana Cinegráfica, Falla Ambulante, Radio 

Mediterráneo. Valencia, s.f. [h. 1939 - 1940] [en línea]. 

  

 A tecnologia desenvolvida para o circuito não só transformou a paisagem do espaço público, 

com a remodelação sonora, misturando sons cotidianos da cidade com os emitidos pelos alto falantes, 

também contribuiu para o desenvolvimento urbano alterando o imaginário popular, ampliando o 

consumo e difundindo as necessidades emergentes da população. 

O Circuito Perifónico se comportou, a cargo da Chefia Provincial de 

Propaganda, como um instrumento eficaz para difundir consignas e 

contribuir aos fins publicitários do estado. Aproveitando os descuidos do 

transeunte e infiltrando, invisivelmente, novas ideias. Também tinha o 

fim de ajudar para o comércio, a industria e o artesanato local, 

aquecendo o mercado. (NOÉ, José Vicente, 2012; 14) 

 

 A participação de Val del Omar no Circuito não durou muito tempo, o 

projeto acumulou dividas, e seguiu ativo até 1945, graças a seus 

colaboradres Francisco Otero y Antonio Llobet, através de uma nova 

sociedade chamada Movísono.  A insatisfação de Val de Omar com projeto 

foi posto em uma carta que publicou chamada El camino de la deformación, 

soy pecador (s.d.) a qual se culpou por ter colaborado com a cretinização 

coletiva. 

 

Quem em 1930 havia sonhado com uma fita no sentido místico da 

energia, seu instinto de conservação própria, o homem dos seus e 

(porque não confesar-lo também) a vanglória de sobresair, sem ter 

consciência da transcendencia do dano, pôs em marcha uma poluição 

sonora infernal que, quanto mais tempo passa mais enche de desgosto, 
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ao sentirme um dos fundadores da cretinização coletiva; queimando 

para o diado a sensibilidade virginal de criaturas tão divinamente 

predispostas pelo destino a converter em eucarísticos todos os atos da 

sua vida. (VAL del OMAR, José, em circuitoperfonico.upv.es [em linha ] 

disponível em: http://circuito.webs.upv.es/valdelomar-en-

valencia/soy-pecador/ [acesso em: 25 de junho de 2013] 

 

 Criada para o traseunte, o circuito perifónico sofreu enumeras críticas por 

parte dos trabalhadores  e  moradores da região, onde estavam os alto 

falantes, em contra partida aos caminhantes que sentiam curiosidade pelo 

projeto sonoro na cidade.  Parte da população que não circulava e estava 

obrigada a escutar, diariamente,  a difusão se mostrava irritada pelo exceso 

de ruido, alegando também falta de liberdade na hora de escolher os 

programas que gostariam de escutar. 

 

 A falta de liberdade na hora de escolher a programação, associada ao 

aumento do consumo e a chegada da radio no espaço privado do lar, 

contribuiram também para o fechamento do Circuito Perifónico, 

transformando sua tecnologia em obsoleta, jogado-a no esquecimento.  

 

 Através de recordações familiares, além de documentos do Circuito 

pudemos compreender a relação entre tecnologia e desenvolvimento 

urbano, social e político. O Circuito Perifônico de Valencia, nunca gerou lucro 

para seus criadores, além de ter sido jogado ao esquecimento justo pelo que 

motivou sua criação. 

 

 O novo poder que tomava conta da Espanha necessitava de ferramentas de 

controle e o meio de comunicação é a ferramente ideal para tal fim. Falar 

desde a via pública, tira a decisão de escolha tanto do caminhante, quanto 

da população que diariamente convive com esse novo elemento da cidade.O 

http://circuito.webs.upv.es/valdelomar-en-valencia/soy-pecador/
http://circuito.webs.upv.es/valdelomar-en-valencia/soy-pecador/


 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid 164 

 

Resgate do Circuito de Val de Omar promoveu o reconhecimento da 

tecnologia como memoria da cidade.  

 

 Diante dessa possibilidade o Laboratorio de Creaciones Intermedia em 

colaboração com as disciplinas de Escultura y Medio Audiovisuales II e Arte 

Sonoro, da Facultad de Bellas Artes San Carlos e o Simposio LocativeAudio do  

NOVARS Research Centre, Uk promoveram a recuperação e atualização do Circuito 

Perifónico de Valencia. 

3. <A tecnologia privada a serviço do povo caminhante no espaço público> 

 A transformação do espaço público proposto por VdO, unificava o ruído da cidade 

aos sons emitidos desde os estúdios do circuito perifónico. A cidade contava com  

um novo elemento arquitetônico: os alto falantes que, diariamente, informavam e 

animavam a população através de suas noticias, músicas, hinos e teatros 

perifônicos. Aos poucos o mísitico VdO compreendeu o impacto do projeto, através 

da relação poder-comunicação-cidade  se responsabilizando pela cretinização do 

povo. 

 

 A possibilidade de mover o dial com a chegada do radio nas casas contribuiu para 

a finalização do projeto, enviando toda tecnologia criada por VdO para o 

esquecimento. A técnica desenvolvida para o circuito perifónico estava a serviço do 

desenvolvimento econômico e controle da população por parte do novo poder que 

se instaurava em Espanha. Resolvido, particialmente, o problema do consumo e 

controle, o projeto se converteu em um incomodo para parte da populção e 

desinteressante para o estado. 

 

 Quase perdido nas memórias da cidade, o Circuito Perifónico que se integrou a rua 

foi atualizado e recuperado, não só por sua imporantância histórica, mas pela 

necessidade de compreender a estrutura social e política da Valencia do final dos 

anos 30. A popularização de dispositivos móveis, com funções multimídia, 
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favoreceu a recuperação e atualização do circuito, colocando-o outra vez nas ruas 

para compartilhar os sons produzidos para um povo caminhante. 

 

 O trabalho foi dividido em duas partes. A primeira com a função de recuperar o 

circuito, em colaboração com os alunos da disciplina Escultura y medios 

audiovisuales.  A segunda, dedicou-se a atualização do mesmo, com a participação 

no simposio Locativeaudio, utilizando tecnologia geolocativa para que o caminhante 

pudesse emergir na experiência do circuito perifónico na cidade desde o seu 

smartphone. 

 

    

  3.1 <Dispositivos móveis como alto falantes do agora> 

  

 O circuito original possuia 35 alto falantes espalhados estrategicamente pela 

cidade. Estação de trens, mercados públicos, praça da prefeitura e praças próximas 

a catedral faziam parte desse conjunto.  

 

 Como atividade proposta para a recuperação do projeto, pedimos que cada aluno 

fosse responsável pela criação de um alto falante (a partir de técnicas escultóricas) 

e um anúncio, com o máximo de dois minutos. O anuncio foi emitido dos mesmos 

lugares onde estavam as subestações  originais propostas por VdO. Fig. 4 

 

  O alto falante conectado ao telefone, emitido no espaço público. Anexado a 

escultura sonora, um  cartaz contendo três números. Assim como os alto falantes 

instalados ao longo da cidade, fig. 5. O cartaz indicava a estação, subestação2  e o 

número de alta vozes que havia neste setor. 

                                                 
2 Na Fig. 3 é possível ver detalhadamente o local referente a subestação, bem como o número de alto 
falantes. 
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Fig. 4 Praça da Prefeitura Valencia. Folheto Movísono s.f. [h. 1939 - 1940]  

 

 Para a produção do trabalho cada estudante deveria gravar em vídeo sua emisão, 

criar um arquivo de audio formato .wav, que posteriormente foram disponibilizados 

na plataforma de video Vimeo e a de audio Bandcamp3. Estas duas plataformas 

serviram de base para gerenciar o conteúdo audio visual, que pode ser acessado na 

web oficial4 do projeto,  montada para a difusão e compartilhamento, em formato 

crativa commons, de toda a pesquisa. 

 

 

 

Fig. 5 Substação Mercado de Ruzafa – Ramon Espacios, 2013 

 

 A recuperação do circuito teve um caráter reinvidicativo e muito dos anuncios, 

criados pelos alunos, conteveram informações políticas ou questionamento 

relacionados a crise que enfreta o país nesse momento. Palavras como miséria, 

                                                 

3 http://circuitoperifonicodevalencia.bandcamp.com/ 

4 http://circuito.webs.upv.es/ 

http://circuitoperifonicodevalencia.bandcamp.com/
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corrupção de desalojamento foram citados incansavelmente nos anúncios.  Desta 

maneira a recuperação do circuito, mais uma vez animou o povo caminhante a 

questionar e compreender as estruturas sociais presentes nesse momento 

histórico. 

 

  3.2 <Dispositivos privados, perifonia pública>  

 

 A partir do festival Nits D'aielo I art que celebrou os 100 anos de arte sonoro em 

Valencia podemos comemorar a luta em torno da reflexão e criação sonora. Arte 

Sonora não é música eletroacústica, nem experimental. Arte Sonora é a organização 

do som no espaço, sem a preocupação com o pentagrama, sem o compromisso com 

o tempo. Arte sonora é a escultura intangível é a modulação do ambiente, por isso 

esta nas escolas de arte e não nos conservatórios. 

 

 Arte Sonora não conserva nada, nunca teve essa finalidade, para desespero dos 

compositores, que exigem que arte sonoro é música e experimental. Qualquer 

composição músical passa por um princípio experimental, mesmo que depois se 

enquadre em algum gênero especifico. Arte sonoro nasce com os principios do 

multimedia e esta totalmente associada a tecnologia advinda da modernidad. 

 

 O Circuito Perifónico não é arte sonora porque emitia música ou som. É arte 

sonora porque modificou a paisagem acústica e arquitetônica da cidade. Os 100 

anos de arte sonora em Valencia celebrava esse nascimento. 

A edição que nos ocupa se apresentou entre 8 e 16 de março de 2012, 

data falleras
5
, com um nutrido programa que se estampava em folhetos 

e cartazes sobre a fotografia histórica do Circuito Perifónico – rede de 35 

                                                 
5 Fallas é a festa popular mais importante da cidade de Valencia. Essa festa  mostra a relação da cidade 

levantina com o ruido.  Embora oficialmente as fallas sejam do dia 15 a 19 de março, desde de a Crida - (cuando 
todas as comissões falleras se juntam nas torres de serranos, que eram as portas da antiga cidade medieval, para 
convidar a população para a festa) – A crida se celebra no último domingo de fevereiro - todos os dias de 01 a 19 de 
março as 14 horas se reúnem as juntas falleras e o povo, na praça central da cidade para a Mascletá.  
 A mascletá é um ato dedicado ao ruido e queima de fogos, sem o propósito de gerar imagens ou cores no 
céu. A mascletá tem a única intenção de  sentir e ouvir os sons produzidos pelos fogos. 
 https://www.youtube.com/watch?v=9e0Y01Tfm2c 
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alto falantes que invadia o espaço público e inundava as ruas com 

música e todo tipo de locuções – que José Val del Omar iniciou em 

Valência em 1939. Aquele circuito contribuiu complementando o 

ornamentação sonora da cidade, cujo ar já fazia vibrar a música de 

banda, o estrondo das carcasas, a fuga dos fogos de artificios, o crepitar 

das fogueiras. Agora é o festival Nist, com seus sons e palabras que veio 

completar esta paisagem acústica.  (NOÉ, José Vicente, 2012; 264) 

 

 Entre os participantes do festival Nits de Aielo, estava o professor Drº Ricardo 

Climent do Instituto  NOVARS Research Centre, dedicado ao estudo da arte sonora 

e tecnologia na cidade de Manchester e coordenador do Simposio Locativeaudio. 

Impressionado com a criação de VdO e a relação entre o som e o espaço público, 

convidou o Laboratorio de Creaciones Intermedia6 a integrar a equipe do simposio e 

construir a atualização do Circuito mediante a utilização de telefonia móvil e 

tecnologia geolocativa.  

 Com a utilização da tecnologia de criação de passeio locativo desenvolvido pelo 

Notours7, pudemos construir um mapa sonoro e atualizado do Circuito Perifónico 

de 1939. O passeio foi transmitido mediante tecnologia streamings  para 11 cidades 

em 9 países diferentes.  O centro de operações de trabalho foi na Galeria de Arte 

Valle Ortiz no centro da cidade de Valência, próxima a estação principal do Circuito 

Original.  

 

 Uma vez na Galeria cada participante recebia o aplicativo noTours, acionava o 

GPS, do telefone celular, e recebia um mapa do Cirtuito Perifónico atualizado. Uma 

vez na rua, acionado o GPS, o celular recebia a composição construida 

especificamente para o passeio, passando pelos principais pontos onde estavam 

originalmente as linhas telefônicas e as subestações do circuito. 

  

                                                 
6 Laboratorio de Creaciones Intermedia (L.C.I) é um grupo de pesquisa pertencente ao Dpto de Escultura da 

Facultad de Bellas Artes San Carlos em Valencia e está dedica a pesquisa de Escultura e arte sonora. Atualmente 
esta terminando a pesquisa de I+D+i sobre a vanguarda histórica e a arte sonora. 

7 noTours é um projeto do coletivo gallego Escoltar.org que permite editar e criar um mapa sonoro através 

de uma plataforma web e depois reproduzi-lo mediante um aplicativo para telefone android que utiliza tecnologia 
geolocativa. http://www.notours.org 
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 O passeante tomava as decisões dentro do percurso rememorando uma nova 

programação para o Circuito Perifónico de Valencia de 2013, misturando os sons da 

cidade com os sons que chegava via noTours. Por fim, o mesmo GPS, enviava 

informação visual para galeria que por um sistema audio visual podia-se ver os 

passeantes movendo-se no mapa. Expandindo o espaço e conectando a rua, a web 

e o espaço privado. 

Conclusões  

 José de Val del Omar teve merecido reconhecimento por sua atuação como cineasta, assim 

como sua importante contribuição para cinema expandido. Também é mencionado pelo pioneirismo 

como criador do laboratório PLAT (Pictórico-Lúminco-Audio-Táctil). Entretanto, suas invenções e 

pesquisas relacionados ao mundo sonoro são, em geral, apresentadas como atividades menores do 

artista granadino.  

 Através da pesquisa desenvolvida pelo LCI pudemos recuperar a obra sonora em torno a Val del 

Omar, apresentando-o como um dos artistas pioneiros a reorganizar o espaço público através das 

tecnologias modernas e o adornamento sonoro.  

 A pesquisa também recuperou todo o projeto da radio, assim com a memória da tecnologia 

utilizada para a composição do Circuito Perifónico de Valencia.  

 O resultado da pesquisa pode ser vista através da pagina web, desenvolvida especificamente 

para o compartilhamento do projeto em formato creative commons.  
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Resumo 

A cidade do Recife é uma cidade historicamente diferenciada, por sua posição 
geográfica, pelas mais-valias paisagísticas e por ter sido, e ainda ser, politicamente 
importante diante da conjuntura nacional. O Governo Estadual e a Prefeitura do 
Recife têm, na atualidade, como base de investimentos, dentre outros setores, o 
setor da Economia Criativa. Nesse sentido, a cidade do Recife aponta para uma 
consolidação de um mercado de Economia Criativa e objetiva o desenvolvimento da 
cidade como uma Cidade Criativa. A Economia Criativa – EC entrou em pauta a 
partir dos anos 1980 e consolidou-se na Inglaterra dos anos 1990, compreendida 
em meio às mudanças do século XXI, provenientes de uma nova cultura, do 
conhecimento. Nesse sentido, passou-se a valorar algo muito além da técnica, o 
subjetivo, o intangível, que está além do que a indústria comum pode produzir. É a 
valorização de algo que agrega valor, a criatividade. A Economia Criativa baseia-se 
em três principais pilares: a criatividade, a inovação e a utilização do conceito de 
propriedade intelectual, que garante a preservação e a valorização da subjetividade. 
Por estar ligada à criatividade, a Economia Criativa engloba diretamente a cultura, 
podendo influenciar numa nova forma de consumo dos produtos culturais e a 
consequente apropriação pela cultura de lógicas de mercado, a partir de um viés 
diferenciado. O trabalho analisa como está se delineando o novo cenário e como o 
Recife se posiciona no papel de potencial Cidade Criativa.  

Palavras chave 

Cidades criativas, economia criativa, economia da cultura, criatividade, inovação, 
políticas públicas, Recife;  

Abstract 

Recife is one city historically different because of your geography position and your 

ambient powers and also because to be politically important front of the national 

mailto:dcom@ufpe.br
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configuration. The governance has, actually, as base of investments, in addition to 

other sectors, the Creative Economy. In these way, Recife points to the 

consolidation from the Creative Economy market that means too the development 

of the city as one Creative City. The Creative Economy – CE, enter on de agenda 

since 1980 and be consolidated on the England years 1990, inside the changes from 

XXI century, with a different culture, from the knowledge.  In these way, becomes to 

give value something more than the technique, the subjective, the intangible, what 

stay in addition of the common industry can produce. It is the value of something 

that brings more, the creativity. The Creative Economy has base in tree points: 

creativity, innovation and the intellectual propriety, that ensures the subjective 

value. The fact of be directly related to creativity, the Creative Economy includes 

directly the culture, what can influence one new way to consume of culture 

products and because of that the culture performs an appropriation of market logic, 

from one different way. The work analyses how it outlines these new scene and 

how Recife take position as a potential Creative City.  

Key words 

Creative City, creative economy, culture economy, creativity,innovation, publics 
politics, Recife;   

Introdução 

Historicamente, a cultura foi apropriada pela economia, mesmo que sob 
controvérsias – que questionaram as relações entre arte e cultura, entre seus 
diferentes mercados e a concepção desses mercados, principalmente em se 
tratando da Indústria Cultural e das críticas dos frankfurtianos, Adorno, Hockheimer 
e Benjamim ou a mercantilização de uma cultura globalizada como Canclini – mas, 
quando os economistas perceberam o valor desse setor de outra forma e os 
criadores perceberam o valor da criação como agregador de valor econômico aos 
produtos, veio uma nova relação, uma apropriação da economia pela cultura, sob 
outras formas. A Economia Criativa pretende impactar cadeias comuns da 
economia, a partir do fortalecimento de ativos simbólicos que constituem a criação. 
Como afirmam estudiosos como Ana Carla Fonsêca, os principais elementos desse 
setor são: criatividade, tecnologia e propriedade intelectual, que, associados, 
promovem a inovação, que é crucial para o setor, e que circunscreve novas formas 
de gestão, novos produtos, modelos e métodos.  

Esse trabalho avalia como o mercado da Economia Criativa adentra no Recife e de 
que forma consegue ou poderá conseguir se estabelecer, desenvolvendo o conceito 
de Cidade Criativa, proposto no Relatório Europeu de Benchmarking para Cidades 
Criativas. Para perceber, assim, como surgem as Cidades Criativas, entendidas como 
aquelas onde o mercado consegue construir uma integração entre a criatividade, 
políticas públicas (culturais, urbanas, sociais) e economia na estruturação dos ativos 
simbólicos e econômicos capazes de consolidar a cadeia produtiva desse mercado. 
Para isso, foi tomada como crucial a compreensão da cidade, anteriormente, da sua 
formação, em autores como Florence e Rubim.   
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Também a análise sobre o papel da criatividade na Economia Criativa, que engloba 
por isso, fortemente, setores da Economia da Cultura, mas não se restringe a 
apenas agregar elementos culturais ao mercado, e sim potencializar seu uso e sua 
atuação e geração de renda e sustentabilidade. Esse diálogo entre a cidade e a 
cultura é o que este artigo avalia, a partir da identificação dos cenários indicados 
por pesquisadores como Sunil Tankha e Cláudio Marinho. E, dessa forma, 
entendendo que a EC valoriza a cultura e o conhecimento através do 
desenvolvimento de ações integradas com a tecnologia e com a inovação.  

O potencial do Recife em tornar-se uma Cidade Criativa foi diagnosticado pelos 
atores públicos estaduais e municipais. Este artigo aponta, com o objetivo de 
estimular esse potencial, políticas voltadas para o setor necessárias para 
impulsionar ações de intervenção urbana, econômica, cultural e social. Alguns 
aspectos são, para o Recife, já indicadores desse potencial, como bairros 
concentradores de empresas do setor, especialmente os bairros do Recife Antigo, 
Santo Amaro, e núcleo em Boa Viagem e Poço da Panela; a cultura; o papel do 
patrimônio histórico e natural na dinâmica da cidade; o desenvolvimento da 
economia do conhecimento; a presença do Parque Tecnológico Porto Digital e os 
investimentos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, dentre outros. 

No tocante às políticas públicas, então, o artigo procura refletir primeiramente, em 
Habermas, a noção de público e, em Teixeira Coelho e Ortiz, a noção das políticas 
públicas, do direito cultural e da cultura, para assim entender como as cidades 
podem integrar iniciativas na consolidação do cenário da Economia Criativa.  

Objetivos 

Objetivo Geral:  

Analisar as perspectivas de desenvolvimento da cidade do Recife como Cidade 
Criativa, de modo a explorar suas potencialidades na área da Economia Criativa. 

Objetivos Específicos: 

1. Analisar o papel das políticas públicas e privadas em prol do desenvolvimento da 
Economia Criativa e de uma Cidade Criativa no Recife; 

Metodologia 

Para que se chegasse aos objetivos desta pesquisa, a metodologia utilizada para sua 
execução foi leitura bibliográfica, análise de dados e pesquisa de campo1, baseada 
em entrevistas semiestruturadas com agentes dos setores criativos. 

a) Leitura Bibliográfica: pesquisas teóricas sobre temas-chave como Indústria 

Cultural, Economia da Cultura, Economia Criativa e Cidades Criativas. 

b) Análise de dados secundários: análise de dados diagnosticados advindos de 

relatórios preexistentes. 

                                                 
1 Neste artigo não consta relatório completo de pesquisa de campo. Para obter os dados, entrar em contato com a autora pelo e-
mail thaisvidal15@gmail.com. 

mailto:thaisvidal15@gmail.com
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1. Economia Criativa 

No século XXI, a criatividade ganhou espaço em meio a uma massificação de 
modelos, produtos e ideias em crise. O capitalismo vigente começou a ruir nos 
Estados Unidos e Europa e impactou outras regiões do planeta, por conta da 
globalização. 

Neste momento de grande fragilidade do sistema financeiro 
internacional e de transformação do mundo globalizado, há sinais 
perceptíveis de uma mudança de paradigma. Os modelos econômicos 
neoliberais do “laissez-faire” deixaram a desejar, e não conseguiram 
resolver os desequilíbrios que continuam afetando a qualidade de vida 
da sociedade contemporânea. (SANTOS-DUISENBERG, 2010, p.2) 

A dinâmica da industrialização perdeu força num sistema econômico em crise, e, 
diante de um novo paradigma, que valora a produção de conhecimento mais que as 
técnicas, encontramos um campo amplo para a afirmação da criatividade como 
principal insumo. Isso se deve, ao fato de que é preciso inovar, em modelos de 
gestão, produtos e políticas para que o capitalismo se renove. Surge um novo setor 
industrial, as Indústrias Criativas, e um novo setor dentro do sistema capitalista, a 
Economia Criativa, que engloba essas novas indústrias, e que pretende impactar 
cadeias comuns da economia, a partir do fortalecimento de ativos simbólicos que 
constituem a criação e o conhecimento. 

Durante a maior parte da história da humanidade, o ingrediente 
fundamental das economias foi o suor, ou seja, o trabalho humano. Na 
era industrial do último século e meio foi o dinheiro, ou seja, o capital. 
Agora, na era da informação do século XXI é o talento, a imaginação, a 
habilidade e o conhecimento, ou seja, a criatividade. (NEWBIGIN, 2010, 
p. 16) 

Isso nos leva a compreender que a Economia Criativa tem como seu principal ativo a 
criatividade, e que isso representa os anseios de um novo momento vivido pela 
sociedade, de uma nova geração que passa a entender a economia sob outras 
perspectivas e exigir a geração de novos polos de conhecimento e novas políticas 
públicas. Uma geração midiatizada, com fronteiras reduzidas para a comunicação, 
com maior acesso às diferentes culturas, com uma economia baseada 
eminentemente em serviços e em trabalho colaborativo. “Nesse contexto, a relação 
entre a criatividade, a cultura, a economia e a tecnologia, manifesta-se na 
habilidade de transformar ideias em produtos ou serviços criativos dotados de valor 
cultural e econômico, e, assim, criar e distribuir capital intelectual.” (SANTOS-
DUISENBERG, 2010, p. 3).  

A Economia Criativa proporciona para a economia uma forma de renovação, através 
da valorização da criatividade nos produtos e serviços. Dessa forma, ela pode 
englobar a cultura e a arte, ou não.  

Como afirma Reis,  

[...] o termo indústrias criativas surgiu em 1994, na Austrália, tomou 
visibilidade crescente em 1997, no Reino Unido e ganhou o mundo na 
primeira década do século XXI. Entendido como o conjunto de setores 
que têm por centro a criatividade humana, via de regra, as indústrias 
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criativas abrangem arte, artesanato, indústrias culturais e ainda os 
setores econômicos que bebem criatividade e cultura para devolver 
funcionalidade, a exemplo de moda, design, arquitetura, propaganda, 
software e mídias digitais. Após um primeiro momento de euforia, os 
vários países que mergulharam nessa questão começaram a definir, 
individualmente, os seus próprios setores criativos, como base de uma 
estratégia econômica e de desenvolvimento. (REIS, 2007, p.2) 

As empresas da Indústria Criativa são focadas no uso da criatividade. Como definiu 
o governo do Reino Unido em 1998, o setor criativo compreende “aquelas 
atividades que têm sua origem na criatividade, na habilidade e no talento individual, 
e que potencializam a criação de emprego e riqueza através da geração e 
exploração da propriedade intelectual” (NEWBIGIN, 2010, p. 16) dessa forma, boa 
parte da produção do setor tem valor cultural, mas outra parte está ligada apenas 
às novas tecnologias digitais, pois o setor engloba também empresas de software e 
publicidade, por exemplo, que não configuram produtos culturais e artísticos, mas 
utilizam-se da criatividade. O diferencial da Economia Criativa não é a criação de 
novas indústrias, mas a renovação na proposição de novos negócios.  

Como afirma Rubim,  

Hoje em um automóvel importa o design, a marca ou outros elementos 
simbólicos que dão distinção e prestígio ao produto e, por contágio, ao 
seu usuário-consumidor. Os aspectos estritamente físico-tecnológicos 
de sua capacidade maquínica de transportar pessoas encontram-se em 
um plano nitidamente secundário. Mais que a indústria têxtil importa a 
“indústria” da moda. (RUBIM, 2006, p.5) 

Isso significa dizer que produtos da economia comum ganham uma nova forma de 
valoração, associada ao intangível e ao simbólico, que a criatividade, agregada à 
tecnologia, representa. Nesse sentido, entendemos que a Economia Criativa não 
substitui a Economia da Cultura, nem concorre com ela, mas pode englobá-la de 
forma a potencializar a rentabilidade de produtos culturais. 

A Economia Criativa é fruto da nova Era, a qual segundo Rubim (2006) “Manuel 
Castells chamou de ‘capitalismo informacional’”, em que comunicação, informação 
e conhecimento comandam a sociedade.  

A transformação fruto dessa nova Era ocorre porque há, no século XXI, uma 
mudança de paradigmas políticos e econômicos, e, 

Nesse ambiente mutante, uma característica proeminente do século 
XXI é o crescente reconhecimento de que a criatividade e o talento 
humano, mais do que os fatores de produção tradicionais, como o 
trabalho e o capital, estão se tornando rapidamente um poderoso 
instrumento para fomentar ganhos de desenvolvimento. (SANTOS-
DUISENBERG, 2008, p. 56) 

A globalização do século XXI transforma-se com a crise do capitalismo, e há uma 
inversão de papeis econômicos com a ascensão dos BRICs (Brasil, Rússia, Índia e 
China) como potenciais líderes econômicos. Esse novo direcionamento além de 
voltar o foco para estes países em desenvolvimento, aponta para a valorização dos 
serviços, que eles, essencialmente, oferecem. Tal conjuntura transforma a 
comunicação e todas as esferas da vida social e eleva a Sociedade da Informação – 
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baseada na informação – ao patamar de Sociedade do Conhecimento – baseada no 
conhecimento e ligada à conectividade, propiciada principalmente pelas novas 
mídias e pelas tecnologias da informação e comunicação (TIC). 

Nesse sentido, fica evidente a ligação da Economia Criativa com as novas 
tecnologias, de forma que podemos entender que elas compartilham com a 
criatividade, o espaço de inovação na área. Não é a cultura, nem a arte que são 
determinantes, mesmo que contribuam, mas, é essencialmente a inovação a partir 
da criatividade e da tecnologia, na proposição de novos modelos de negócios, novos 
produtos, novas formas de fazer ou novas ideias.  

O termo apareceu em 2001, como título do livro de Howkins, em uma 
primeira tentativa de estudar o relacionamento entre a criatividade e a 
economia. Do seu ponto de vista, no ano 2000, a economia criativa 
valia US$2,2 trilhões e crescia 5% ao ano, criando valor e riqueza 
extraordinários. Dois tipos de criatividade foram levados em 
consideração: um tipo diz respeito à nossa satisfação como indivíduos, 
e o outro está mais relacionado à criação de um produto ou serviço. O 
primeiro é uma característica universal da humanidade e pode ser 
encontrado em todas as sociedades e culturas. O segundo é mais forte 
nas sociedades industriais que dão maior importância à novidade, à 
ciência, à inovação tecnológica e aos direitos de propriedade intelectual 
(DPI). (SANTOS-DUISENBERG, 2008, p. 57) 

A partir da conceituação de John Howkins, que traz dois tipos de criatividades 
levados à economia, podemos compreender a posição dos setores artísticos e 
culturais na Economia Criativa como o espaço criativo de satisfação individual; e a 
posição dos setores voltados para a criação de produtos e serviços (podendo ou não 
se relacionar à cultura) como o espaço ligado essencialmente à tecnologia. É 
importante destacar também, que, para a Economia Criativa, a cultura pode vir 
transposta para o entretenimento, pois o setor encarrega-se também da área de 
games, por exemplo, que não assume função de necessidade, mas que representa 
um novo anseio cultural da sociedade. 

Em resumo, a partir das diversas conceituações, entendo a Economia Criativa, como 
o setor que se utiliza da criatividade como principal ativo econômico e que se baseia 
na utilização de tecnologia e na valoração a partir da apropriação de do uso do 
conceito de propriedade intelectual, que diz respeito à individualidade do ser 
criativo, para impulsionar a economia. 

É interessante observar também que, 

As indústrias criativas tem uma dualidade embutida e atrativa. Em e de 
si, elas são agora responsáveis pelo alto e crescente compartilhamento 
da externalização da economia, especialmente nas cidades criativas. 
Além disso, elas são também catalisadoras do desenvolvimento de 
outras desejáveis atividades econômicas baseadas no conhecimento e 
na inovação porque o meio social cultural que elas proporcionam 
aumenta a atratividade das zonas urbanas para o que foi denominado a 
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classe criativa ou trabalhadores do conhecimento. (TANKHA, 2012, p. 2) 
[traduzido pelo autor]

2
 

Compreendemos, portanto, que a Economia Criativa constrói um ambiente que 
impulsiona a economia, e, concomitantemente, catalisa o desenvolvimento de 
novas bases de conhecimento e inovação, com atividades que impactam 
culturalmente os espaços urbanos, criando uma classe de trabalhadores do 
conhecimento e propondo um cenário de desenvolvimento para as cidades. 

A cultura midiatizada do século XXI, produzida pela tecnologização da comunicação 
e da cultura, impulsiona o surgimento de cidades-mundiais, numa lógica 
globalizada. Há, nesse sentido, uma afirmação da cultura urbana, e, por 
consequência, uma busca de melhor articular esse espaço urbano. Desse ponto de 
vista, a Cidade Criativa surge como uma alternativa dentro da urbanização em um 
novo paradigma de desenvolvimento econômico. Da mesma forma, por tratarmos 
da sociedade do conhecimento, a cultura carrega uma força de aparato social maior 
e assume um papel propulsor para o cenário da Economia Criativa. 

Esse novo desenvolvimento aparece, claro, sob uma nova interpretação, diferente 
da entendida no sistema capitalista clássico, de relação direta com a economia. Esse 
desenvolvimento pode ser mais social e sustentável, a partir da absorção de valores 
novos, que também transformam, consequentemente, a esfera política. Dessa 
forma, a cultura entra na agenda política através de:  

Ecologia; gênero; orientação sexual; modos de vida; estilos de 
sociabilidade; comportamentos; desigualdades societárias; diferenças 
étnicas, religiosas e nacionais; diversidade cultural; valores sociais 
distintos (...) são agendas introduzidas, de modo crescente e 
substantivo, no universo da política. Nesta perspectiva, o cenário da 
política contemporânea se amplia, ao incorporar, por demandas 
societárias, novos temas, muitos deles de forte impregnação cultural. 
(RUBIM, 2006, p.5) 

E essa compreensão mais ampla de desenvolvimento e de interseção entre 
economia e cultura prevê novas políticas públicas, que passam pelo estímulo ao 
desenvolvimento de forma ampla, perpassando outros setores sociais e incluindo a 
garantia dos direitos culturais.     

2. Iniciativas do setor de Economia Criativa no Recife 

2.1. Porto Digital, Prefeitura do Recife e Delta Zero 

A cidade do Recife, a partir da criação da Secretaria de Economia Criativa do MINC, 
entrou, de forma decisiva no debate sobre a área e principalmente na discussão 
sobre Cidades Criativas. Por diversos motivos, como cultura, tecnologia, riqueza 
paisagística, patrimônio histórico, e mão de obra qualificada na área da cultura, a 
cidade foi entendida como um espaço potencial para o desenvolvimento do setor. 

                                                 
2 The creative industries have an in-built and attractive duality. In and of themselves they are now responsible for a high and 
growing share of economic output, especially in the creative cities. In addition, they are also catalysts for the development of 
other desirable knowledge-based and innovative economic activities because the cultural milieu that they provide enhances the 
attractiveness of urban areas for what has been termed the creative class or knowledge workers. 
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Além do crescente desenvolvimento do estado de Pernambuco, a cidade aparece 
como potencial Cidade Criativa e por isso, recebeu, o olhar da Secretaria para a 
criação de um dos Criativas Birô.  

Preparando esse terreno e visando receber esses investimentos, a cidade também 
se organizou a partir de seus agentes internos para proporcionar um ambiente mais 
propício para o setor. Destaco, neste sentido, o Porto Digital e o Instituto Delta 
Zero, instituições que associadas ao poder público (Prefeitura do Recife) e aos 
agentes criativos, principalmente da cultura e da tecnologia da informação e 
comunicação, planejaram e desenvolveram iniciativas com foco no 
desenvolvimento do setor criativo e da cidade do Recife como uma Cidade Criativa.  

O Porto Digital foi fundado em 2000 como um cluster de tecnologia da informação e 
comunicação. Nos últimos anos, vem planejando uma renovação, uma expansão 
para um novo setor e definiu em 2011, a implantação de um novo cluster, na área 
de Economia Criativa, capaz de dialogar com o já atuante polo de TIC, formado por 
200 empresas, e que dialoga com a universidade de forma determinante, 
valorizando a mão de obra local cada vez mais qualificada e competente, e com o 
mercado internacional.  

O novo cluster de Economia Criativa passou a existir oficialmente em janeiro de 
2012, quando um marco legal – quando entra o poder público atuando com uma 
política facilitadora e impulsionadora do setor – determinou a extensão de 
benefícios que já existiam para o setor de TIC, para o de EC. 

A Lei Municipal nº 17.762/2011, sancionada pelo Prefeito João da Costa em 
dezembro de 2011, determina a expansão do Porto Digital para a área de Economia 
Criativa e a expansão do benefício fiscal do ISS (Imposto Sobre Serviço) para as 
empresas nos dois setores presentes na Recife Antigo e no novo território do Porto, 
o Quadrilátero de Santo Amaro, que compreende as ruas do Lima, Aurora, Cruz 
Cabugá e Mario Melo e é um bairro próximo ao Recife Antigo e com grande 
potencial de expansão da área. A escolha da área foi embasada em uma pesquisa, 
tanto sobre a questão imobiliária, quanto com relação à presença de agentes 
criativos. As tabelas abaixo mostram o número de empresas do setor na região e o 
numero de empresa por área de atuação.  

A Lei veio acompanhada também de outra iniciativa focada no setor, a criação da 
primeira incubadora de Economia Criativa, a Incubadora Porto Mídia, que aprovou 9 
projetos para serem incubados – utilizarem-se da estrutura do Porto Digital em 
troca de capacitação para gestão, formulação de plano de negócios e consolidação 
das empresas. A incubadora Porto Mídia entrou em funcionamento em fevereiro de 
2013, mas a estrutura do edifício que abrigará laboratórios, salas de exposição, 
ambientes de integração e todo o aparato tecnológico para o setor ainda não foi 
inaugurado, estando previsto para o final de 2013. 

Para o Porto Digital, as áreas entendidas como Economia Criativa são: games, 
cinema, música, design, fotografia e multimídia.  

Concomitantemente à expansão do Porto Digital surgiu o Instituto Delta Zero Para o 
Desenvolvimento da Economia Criativa, que se denomina como: 
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uma associação de empresas e instituições das diversas cadeias 
produtivas criativas, baseada na ampla conceituação dada pelo Plano 
Nacional de Economia Criativa do Ministério da Cultura e que teve sua 
assembleia de fundação no dia 24 de janeiro de 2012, no Centro 
Cultural dos Correios (Av. Marquês de Olinda, 262 – Recife Antigo). O 
Delta Zero é o desdobramento de um processo que se iniciou há 4 
anos, e que no caminho juntou mais de 250 profissionais do setor da 
Cultura e da Tecnologia da Informação e Comunicação, discutindo os 
caminhos para alavancar todo potencial criativo, artístico e cultural, 
aliados inclusive com as possibilidades empreendedoras e empresas 
instaladas no Porto Digital. DELTA ZERO

3
  

O Instituto Delta Zero compreende por Economia Criativa o conjunto de setores 
cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de 
valor simbólico, elemento central da formação do preço, e que resulta em produção 
de riqueza cultural e econômica. Inclui os segmentos de música, cinema, jogos 
digitais e animação, design, multimídia, publicidade, televisão, rádio, equipamentos 
culturais, espaços de lazer, moda, arquitetura, fotografia, artes visuais, artes 
cênicas, mercado editorial, gastronomia, artesanato, turismo cultural, cultura 
digital, manifestações tradicionais e cultura popular, produção de conteúdo 
audiovisual.  

2.2. Panorama Criativo do Recife: cultura, inovação e o papel das políticas 
públicas 

Em 2010, o Governo do Estado de Pernambuco, encomendou uma análise de SWAT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, ou Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e Ameaças) à Economia da Cultura pernambucana, com o objetivo 
de identificar esses pontos e consequentemente compreender quais as melhores 
ações em prol do desenvolvimento do setor. O relatório foi justificado pelo 
entendimento de que, 

Tema ainda em evolução no Brasil, a economia da cultura tem 
importância fundamental para lançar os alicerces de uma estratégia 
alternativa de desenvolvimento socioeconômico. Investimento em 
nossos valores, em nossa criatividade, na imagem de nosso país 
internamente e no exterior e na geração de emprego, renda e inclusão 
socioeconômica. (REIS, VALIATI, 2010, p. 3) 

Pensando nesse desenvolvimento sustentável foi que o estado de Pernambuco 
buscou identificar como o cenário da cultura se encontrava e como poderia 
contribuir para esse desenvolvimento almejado, compreendendo que, 

o estado lançou nos últimos anos diversas ações inovadoras, tais como 
o investimento em formação de capital humano por meio da 
capacitação técnica dos gestores culturais, avaliação endógena de sua 
política cultural e lançamento dos eixos da política pública ampla de 
cultura para todo o estado. (Id, 2010, p. 3) 

                                                 
3 Instituto Delta Zero http://www.deltazero.org.br/?page_id=13 Acessado em 30 de março de 2013.  

http://www.deltazero.org.br/?page_id=13
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Para a análise, foi utilizada, como metodologia, entrevista padrão com criadores, 
produtores, gestores públicos e empresários criteriosamente selecionados. Sendo 
assim, o relatório chegou a esse quadro: 

 
Tabela 1: Quadro de SWAT da Cultura no Estado de Pernambuco segundo pesquisa do Governo do Estado. (Fonte: 
ANÁLISE SWOT DA ECONOMIA DA CULTURA EM PERNAMBUCO – FUNDARPE; Ana Carla Fonseca (Garimpo de 
Soluções) e Leandro Valiati (Casa Ethos), Set’2010, p.7) 

Os dados apontam que a cultura é internamente forte pela sua pluralidade e 
pujança, mas que encontra problemas em sua regulação interna pela dificuldade de 
difusão, de profissionalização dos artistas, de agilidade do principal órgão 
responsável pela cultura em Pernambuco, a Fundarpe, e pela ausência de 
monitoramento. Já externamente, apontam que positivamente, há a valorização da 
identidade, a internacionalização de conteúdos e o trabalho colaborativo, mas que 
encontram dificuldades principalmente pela confusão entre política pública e 
subsídio público, desencadeando outras distopias.  

Essa análise mostra que a cultura do estado de Pernambuco é forte, mas que a 
relação entre gestão pública e a classe artística possui uma lacuna, onde são 
encontradas dificuldades para consolidar um desenvolvimento sustentável do setor. 
Isso condiciona uma existência de políticas culturais assistencialistas que muitas 
vezes não colaboram de forma justa com os diferentes setores culturais. A essa 
condição imposta pelas políticas culturais, há, em paralelo, uma ausência da prática 
de se pagar para consumir cultura, por parte da sociedade, e, dessa forma, entra-se 
em um ciclo de consumo cultural pautado essencialmente pelo dinheiro público. 
Temos a política como financiamento e não como fomento propriamente dito do 
setor cultural. Nesse sentido, a Economia Criativa pretende inverter essa lógica, e 
absorver políticas públicas que fomentem para que o mercado financie.  

Entendendo isso, a principal iniciativa que se mostra necessária é a capacitação dos 
gestores públicos e dos gestores culturais para que haja uma interseção positiva na 
busca pelo desenvolvimento de políticas públicas que garantam à sociedade o 
acesso ao direito cultural e não apenas subsídios aos artistas para que produzam. 
Pois a cultura é social, pública, e precisa ser compartilhada como espaço público. 

Posteriormente a essa análise, que se deu no âmbito estadual e restringiu-se à 
Economia da Cultura, duas outras análises foram feitas, dessa vez, no âmbito 
municipal, sobre a cidade do Recife, entre 2010/2011, com foco na Economia 
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Criativa. Uma foi desenvolvida pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégico (CGEE), 
sobre Inovações Tecnológicas e Cadeias Produtivas Selecionadas, da qual 
destacaremos a Cadeia da Indústria Criativa do Recife, que teve relatório 
desenvolvido por Claudio Marinho. E a outra, The Creative Economy in Recife: A 
Study of the Creative Industries in the Recife Metropolitan Area and some Policy 
Recommendations desenvolvida pelo International Institute of Social Studies da 
Erasmus University Rotterdam e comandada pelo pesquisador Sunil Tankha. Os dois 
estudos, associados demonstram o panorama da Economia Criativa no Recife e seu 
potencial de desenvolvimento. 

O Recife, capital do estado de Pernambuco, é o núcleo da Região Metropolitana do 
Recife, formada por 13 municípios, e “é responsável por 42% da população e 50,7% 
do PIB da RMR (33,3% do PIB do estado de Pernambuco), formando um aglomerado 
econômico de grande densidade e liderança regional” (CGEE, 2011, p. 17). Nesse 
sentido o Recife não só é impactante para o estado, mas também para o Nordeste.  

A economia do Recife cresceu muito nos últimos dez anos, de 1999 a 2007, por 
exemplo, o PIB subiu de 17,04% para 20,72% (CGEE, 2011, p. 19). Acompanhando 
esse cenário, cresceu também o número de pesquisadores no estado de 
Pernambuco, com um aumento, de 2000 para 2008, de 80,6%, (CGEE, 2011, p. 34). 
Isso significa dizer que o crescimento econômico acompanhou na primeira década 
do século XXI, no Recife, o desenvolvimento da sociedade do conhecimento com a 
valorização da pesquisa e dessa mudança de paradigma.  

Nesse sentido foi crucial o fortalecimento de um ambiente de inovação no Estado, 
configurado, principalmente, pela implantação, nos anos 2000, do Porto Digital, 
fruto de um contexto de valorização da produção de conhecimento, agregando 
investimentos públicos, iniciativa privada e universidades. Muitos cursos 
universitários na área de Economia Criativa surgiram recentemente como o de 
Design, Artes Visuais, Dança e Cinema na UFPE, os dois últimos, fundados em 2009.  

O Porto Digital (PD) é uma instituição que atua como um cluster, reconhecido 
internacionalmente, na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Há doze 
anos fomentando o mercado de TIC no estado, o Porto Digital estimula, capacita e 
incentiva as empresas de TIC instaladas no Bairro do Recife. O PD foi considerado 
em 2011 o maior Parque Tecnológico do Brasil segundo a Associação Nacional de 
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e isso é 
resultado do esforço de mentes que estudam, pensam e projetam tecnologia para 
soluções da modernidade.  

Em 2012, com a expansão para a Economia Criativa, através da Lei Municipal nº 
17.762/2011 configurou uma mudança legislativa, mercadológica e estrutural, em 
que se vislumbra o desenvolvimento de um cluster da área de Economia Criativa. A 
partir da implantação do Porto Mídia, que prevê a contemplação das áreas de 
design, jogos digitais, multimídia, cine-vídeo-animação, música e fotografia, 
possibilitando que empresas sejam embarcadas – e se beneficiem da redução do ISS 
tal qual acontece hoje com as empresas de TIC – e contem, além disso, com apoio 
técnico, logístico e de capacitação. Além dos benefícios para a empresa 
individualmente, com potencial de crescimento e projeção internacional, a 
possibilidade de trabalhar de forma integrada estabelece um potencial de 
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crescimento e de desenvolvimento do mercado de EC, capaz de circular trabalho e 
renda no espaço de atuação do Porto Digital e com perspectivas externas, além da 
integração com o Parque Tecnológico já existente. 

A implantação do Porto Digital trouxe para a iniciativa privada no Recife a inovação, 
pois, segundo os dados do Relatório Inovações Tecnológicas e Cadeias Produtivas 
Selecionadas, “as indústrias pernambucanas evidenciam uma limitada e tímida 
postura inovadora” (CGEE, 2011, p. 44).  

É importante destacar também que o setor de serviços é a principal atividade no 
município e isso pressupõe a necessidade de associar ao setor, a busca pela 
inovação, como o Porto Digital idealizou e vem conseguindo fazer.  Mas, não apenas 
a inovação na TIC, é primordial para o desenvolvimento sustentável do Recife, nesse 
sentido, o relatório da CGEE destacou 10 áreas, como prioritárias no investimento e 
potenciais para oportunidades de expansão de mercado na cidade: complexo de 
saúde; turismo; indústria criativa; a qual define como 

Cadeia produtiva formada pelo conjunto de atividades de manifestação 
cultural e entretenimento – cinema, áudio-visual [sic], música, 
animação e jogos com encadeamento a montante e a jusante (e com 
integração forte com o segmento de Tecnologia da Informação). (CGEE, 
2011, p.59); 

logística; serviços técnicos especializados; indústria editorial e gráfica; indústria de 
confecções e moda; indústria de equipamentos elétrico-eletrônicos e aparelhos 
médico-hospitalares; indústria naval, offshore e de petróleo e gás; indústria 
farmoquímica, farmacêutica e radio-fármacos.  

Aqui, nos detemos ao setor das Indústrias Criativas. É importante observar que, 
pelo Relatório, o setor é destacado como de cultura e entretenimento, com 
destaque nas áreas de cinema-vídeo-TV, animação, música e jogos e nesse sentido, 
Marinho elucida dados importantes para o setor, como a posição de referência de 
Pernambuco para o cinema e, “Um outro dado que merece registro, extraído do 
PPCC/PE: a indústria de games em Pernambuco, formada por 8 empresas do Porto 
Digital, que empregam mais de 200 pessoas, já corresponde a 35% do faturamento 
do mercado brasileiro de jogos.” (MARINHO, 2010, p.3). 

Também é importante considerar, o papel dos profissionais criativos na economia. 
Como demonstra essa tabela: 
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PERNAMBUCO E RECIFE     

EMPREGO FORMAL NA INDÚSTRIA CRIATIVA 
    

2006-2009 
    

Atividades 

2006 2009 

Nº 
Estabelecimentos 

Nº de 
Empregados 

Nº 
Estabelecimentos 

Nº de 
Empregados 

Pernambuco 2.893 9.410 3.392 10.468 

          

Edição de livros, jornais, revistas e outras atividades 
de edição 

100 318 99 243 

Edição integrada à impressão de livros, jornais, 
revistas e outras publicações 

259 2.468 283 2.070 

Atividades cinematográficas, produção de vídeos e 
de programas de televisão 

180 300 198 369 

Atividades de gravação de som e de edição de 
música 

85 272 91 120 

Atividades de rádio 207 758 159 960 

Atividades de televisão 41 699 33 621 

Atividades dos serviços de tecnologia da informação 782 3.061 1.047 3.890 

Publicidade 538 1.071 624 1.528 

Design e decoração de interiores 28 12 34 29 

Atividades fotográficas e similares 124 192 163 194 

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 549 259 661 444 

          

Recife 1.241 6.824 1.499 7.573 

          

Edição de livros, jornais, revistas e outras atividades 
de edição 

54 273 48 179 

Edição integrada à impressão de livros, jornais, 
revistas e outras publicações 

120 2.002 136 1688 

Atividades cinematográficas, produção de vídeos e 
de programas de televisão 

67 130 84 219 

Atividades de gravação de som e de edição de 
música 

40 90 38 81 

Atividades de rádio 26 265 24 350 

Atividades de televisão 15 423 13 263 

Atividades dos serviços de tecnologia da informação 417 2.735 565 3323 

Publicidade 243 735 287 1106 

Design e decoração de interiores 17 6 17 1 

Atividades fotográficas e similares 43 72 56 73 

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 199 93 231 290 

          

 
    

Tabela 2: Emprego formal na Indústria Criativa em Pernambuco e no Recife. Informação disponibilizada em 
MARINHO, 2010. Fonte: Ministério do Trabalho (MIT), Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)  

De 2006 para 2009, o número de empregos criativos no Recife cresceu de 6.824 
para 7.573 e isso demonstra o fortalecimento do cenário dos últimos anos. A 
presença de empregos criativos aponta para o que Reis (2011) destaca como 
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elemento importante no desenvolvimento de uma Cidade Criativa, a atração ou 
conservação dos criativos.  

Pensando nesse cenário, Marinho (2010) ainda destaca que a implantação de uma 
política desenvolvimento deve ser direcionada para atuar sobre: o arcabouço 
institucional; o tecido organizacional e o território. Isso significa dizer que devem 
estar associadas regras, leis, governos, incentivos, empresas, universidades, 
incubadoras, investidores, espaço urbano, “constantemente melhorado para dar 
suporte e atrair a localização de empresas e organizações”. (MARINHO, 2010, p. 7) 

Observando as áreas destacadas por Marinho, encontramos na pesquisa de Sunil 
Tankha as mesmas áreas Animação, Audiovisual, Música, Jogos Eletrônicos, Design, 
com o acréscimo de Moda, que é prevista como cadeia produtiva com potencial de 
desenvolvimento no Relatório CGEE, mas separadamente do setor de Indústrias 
Criativas.  

Tankha destaca, em sua pesquisa, que 

Em Pernambuco, o CESAR e o Porto Digital são duas iniciativas 
baseadas nos nerds. As duas iniciativas originais com o objetivo de 
abrandar a migração para o exterior dos pernambucanos tecnicamente 
treinados, que normalmente saiam do estado depois de completar seus 
estudos por conta das limitadas oportunidades de emprego. (TANKHA, 
2012, p. 3)

4
 [traduzido pelo autor] 

E isso confirma mais uma vez a força da valorização do conhecimento no sentido de 
preservar a mão de obra qualificada. Percebemos que essa valorização perpassa 
também a mão de obra do criativo, como demonstrado na Tabela 2, acima.  

Apesar do cenário promissor, existem estrangulamentos ao desenvolvimento 
sustentável que podem atrasar esse desenvolvimento. Como analisado pelo 
Relatório da CGEE, “os mais importantes estão na educação, no saneamento e na 
violência urbana, comprometendo a qualidade de vida e as oportunidades na 
sociedade, ao mesmo tempo em que restringe as vantagens competitivas.” (CGEE, 
2011, p. 67). Isso retoma o sentido de Cidade Criativa, pois quando falamos do 
potencial do Recife esbarramos em questões que não dizem respeito diretamente a 
politicas voltadas para o setor criativo,  mas essencialmente para setores comuns da 
economia, e relacionados a planejamento urbano e desenvolvimento de 
infraestrutura, a priori, itens diretamente associados à questão cultural porque 
dizem respeito ao setor social e à qualidade de vida.  

As políticas públicas precisam transbordar os limites do fomento à cultura e 
perpassar o fomento ao desenvolvimento sustentável com suas bases na cultura, no 
conhecimento e na criatividade. É preciso que atuem também nos diversos setores 
(urbanização, segurança, transportes, infraestrutura, economia), para que as 
políticas não subsidiem, mas, proporcionem condições de desenvolvimento do setor 
a partir das suas próprias lógicas. 

                                                 
4 In Pernambuco, CESAR and Porto Digital are two initiatives based around the nerds. Both of these initiatives originated with the 
objective of slowing down the outward migration of technically trained Pernambucanos, who often left the state after completing 
their studies because of limited employment opportunities. 
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O Recife ainda apresenta o terceiro maior índice de violência urbana (dados do 
Mapa da Violência, 2011) e em se tratando de saneamento básico, por exemplo, a 
cidade tem apenas 39% do território do Recife e Região Metropolitana (RMR) com 
coleta de esgoto (dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 
SNIS, coletados pelo Instituto Trata Brasil e Ministério das Cidades, 2009). É preciso 
que parcerias público-público, tendo município e estado trabalhando associados, 
também o governo federal, reformulem políticas para a cidade, modificando a 
realidade nos pontos mais críticos. Hoje, no Recife, é possível visualizar uma busca 
por essa realidade mais efetiva na pauta da Prefeitura do Recife (PCR), como a 
implantação, por exemplo, do Programa Ciclovia Móvel de Turismo e Lazer da 
PCR/Governo do Estado, que promove um espaço de mobilidade para os cidadãos 
durante domingos e feriados, que vai da Zona Norte à Zona Sul passando pelo 
Centro. 

Isso mostra o interesse integrado das duas esferas políticas, municipal e estadual, e 
isso se deve ao fato de que, em 2012, foi eleito como Prefeito Geraldo Julio, do PSB, 
partido do Governador Eduardo Campos. Outro exemplo foi a construção do Centro 
de Artesanato, inaugurado em 2012, iniciativa do Governo do Estado e que funciona 
como espaço para difusão do artesanato pernambucano. Essas medidas ainda são 
incipientes, porém, diante de cenários mais graves como as questões de violência e 
saneamento, citadas.  

3. Cidades Criativas 

3.1. As cidades 

“O fenômeno urbano é eminentemente um fenômeno social” (RUBIM; ROCHA, 2010, 

p. 17) 

Para entender a formação das cidades e sua relação direta com a cultura é 
importante compreender o fenômeno da urbanização, pois “a relação entre cidade 
e cultura é uma relação de longuíssima temporalidade” (Ibden, 2010, p.23). No 
Brasil, esse fenômeno se deu atendendo a características muito semelhantes entre 
as regiões e cidades, apesar de diferenças geográficas, econômicas e culturais, pois, 
como afirma Afonso Florence, em O Fenômeno urbano como fenômeno cultural,  

A despeito das enormes diferenças culturais regionais, é possível 
afirmar que a dinâmica econômica no Brasil propiciou condições de 
urbanização muito similares e a reprodução de características urbanas 
comuns: crescimento desordenado, segregação classista e étnica, baixa 
urbanização nas zonas urbanas ocupadas pela população de baixa 
renda, assim como a constituição de variantes urbanas da estratificação 
social determinada pela sociedade nacional. (FLORENCE in RUBIM, 
ROCHA, 2010, p. 18) 

Isso cria para as cidades do Brasil um panorama de crescimento desordenado, em 
que o planejamento não reflete nas ações políticas e o resultado é caos no espaço 
urbano e, consequentemente, a ausência de infraestrutura e a geração de 
problemas relacionados a ela. O Recife é um exemplo de cidade que cresceu de 
forma desordenada e que hoje, apesar da existência de um Plano Diretor que regula 
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toda e qualquer obra de expansão, construção ou reformulação do espaço urbano, 
não apresenta um cenário heterogêneo e organizado. 

A cidade, compreendida como um fenômeno cultural leva-nos também a 
compreender que o cidadão se torna não apenas ator, mas fruto do crescimento ou 
desenvolvimento dessa cidade. Hoje, pelo fato da demanda global ter se tornado, 
principalmente nos últimos 20 anos, o meio ambiente, a cidade passa a refletir seu 
próprio crescimento, para que ele atenda às necessidade de preservação ambiental. 
A urbanização como conhecemos hoje, no Brasil, é um fenômeno recente, dos 
últimos 50 anos, e levou algumas cidades como o Recife a passarem por uma 
massificação da especulação imobiliária, que afeta a dinâmica comercial, 
habitacional e existencial da cidade. Sobre isso, Florence afirma: 

é possível afirmar que o bojo das transformações ocorridas no seio da 
sociedade civil brasileira, merece destaque o surgimento de uma nova 
agenda política: a sustentabilidade das cidades. (FLORENCE in RUBIM, 
ROCHA, 2010, p. 20) 

A sustentabilidade toma pauta na atualidade quando se fala em cidades porque o 
caos e os problemas urbanos de infraestrutura e mobilidade têm estimulado os 
brasileiros a pensarem em alternativas para transformar as cidades e seu 
funcionamento, de forma criativa, encontrando soluções fáceis, rentáveis e 
ambientalmente responsáveis por manter o espaço urbano em acordo com as leis e 
os anseios da população. Isso é uma realidade mundial, e também reflete e busca 
por um desenvolvimento sustentável sobre a qual refletem a Economia da Cultura e 
a Economia Criativa.  

O Recife, nesse contexto, passa por uma fase de participação popular nas ações 
relacionadas à cidade de forma mais intensa, com foco na mobilidade urbana, 
através da melhoria dos transportes públicos, na redução dos automóveis nas vias, 
na construção de novas linhas de metrô e principalmente, com mais ênfase no 
desenvolvimento de um sistema de ciclovias e um sistema de navegação pelo 
Capibaribe, principal rio que corta a cidade.  

E esses anseios refletem a compreensão da cidade como obra e como dotada de um 
valor de uso, que deve ser compartilhado pelos cidadãos. Entender a cidade como 
obra é o ponto em que a cultura se faz presente, não só pela arquitetura como 
elemento cultural, mas pela compreensão de cultura como partilha de valores, que 
refletem na formação urbana.  

Entender a cidade como obra traz, portanto, como possibilidade, o 
entendimento dos seus complexos processos de significação, parte 
essencial de sua produção material, ambos respostas às necessidades 
da vida coletiva. (FERNANDES in RUBIM, ROCHA, 2010, p.24-25) 

A cidade como obra engloba diversos fatores em sua construção: a arquitetura, a 
engenharia, a história, a cultura, as relações sociais. Além do tangível, o intangível, 
processos não palpáveis, mas condicionantes do ritmo e do crescimento de uma 
cidade. Como afirma Fernandes, “A produção de objetos na cidade, portanto, 
estaria duplamente e indissociavelmente vinculada a duas esferas de 
inteligibilidade: material e simbólica.” (FERNANDES in RUBIM, ROCHA, 2010, pg.25) 
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A cidade como obra, portanto, configura uma compreensão de cidade coletiva, 
integrada e funcionando em seus diversos microssistemas de forma equilibrada. E, 
ao mesmo tempo, configura uma ressignificação da cidade, a partir da convergência 
entre os aspectos social, cultural, histórico e estrutural. A existência desse 
equilíbrio, entretanto, depende de fatores diversos, como o engajamento social e 
político e a educação, principalmente. 

3.2. As cidades Criativas 

As Cidades Criativas aliam essas duas esferas, a material e a simbólica, de forma 
estruturada e consolidam negócios e modelos de interação dentro do espaço 
urbano de forma diferenciada. Utilizando o simbólico para a construção do material, 
no espaço da cidade, ou seja, utilizando o que é intangível na cidade, os seus bens 
culturais compartilhados socialmente e os transforma, utiliza e adéqua à construção 
de novos cenários materiais dentro do espaço urbano, seja através das políticas 
públicas, do uso da tecnologia ou na construção civil. A cidade criativa alcança 
vários setores com modelos de negócios focados em alternativas, que unam 
interesses e que colaborativamente construam riquezas. Como afirma Landry 
(2011), 

Ela pressupõe que sejam criadas condições para que as pessoas 
pensem, planejem e ajam com imaginação, para estimular 
oportunidades ou resolver problemas urbanos aparentemente 
incuráveis. Estes podem variar de lidar com os sem-teto, a criar riqueza 
ou melhorar o ambiente visual. Isso significa que tanto as cidades 
grandes quanto as pequenas podem ser criativas. Cidade Criativa é, 
portanto, um conceito positivo. (LANDRY in REIS, KAGEYMA 2011, p.13) 

Para entender Cidades Criativas é importante considerar-se alguns pontos, e, 
primeiramente, retomar a pauta que discute o espaço público e entender a cultura 
e a cidade como espaços públicos também, além das fronteiras físicas. Nesse caso, a 
cultura entendida como espaço público, nos termos em que é constitutivamente 
social; e no em relação às cidades, porque é nelas onde essas relações sociais se 
dão.  

Na atualidade, se vive uma crise do espaço público e, como afirma Fernandes 
(2010), o que é público é considerado menos importante por não responder às 
ânsias do desenvolvimento econômico. Mas, a cidade é essencialmente um espaço 
público e para encontrar caminhos de fazê-la funcionar criativa e sustentavelmente, 
é preciso pensar em uma reinterpretação do espaço público e de forma coletiva. 

Nesse sentido, temos a questão do patrimônio histórico como crucial na mudança 
de orientação evolutiva da cidade, porque ele faz parte desse espaço público e 
utilizá-lo significa reintegrá-lo de forma atualizada. O crescimento que se deu nos 
últimos anos no Recife, entretanto, segue um caminho contrário a este, grosso 
modo, porque criou uma espécie de bairro fantasma, isolado e esquecido no centro 
da cidade, tanto pela sociedade, enquanto ser que habita, quanto pelo poder 
público, enquanto responsável pela manutenção, cuidado e preservação desses 
espaços. Essa recusa dos espaços antigos da cidade está diretamente ligada à 
expansão imobiliária que condiciona o crescimento urbano das grandes capitais 
brasileiras, mas vai de encontro ao conceito de Cidade Criativa entendida como 
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espaço urbano que se utiliza do potencial cultural e criativo da cidade para gerir 
novos modelos de negócios e mercados. A Cidade Criativa sabe utilizar seus ativos 
simbólicos e sua mão de obra para gerar negócios e impactar setores comuns da 
economia e com isso modificar também as relações humanas. Veremos mais para 
frente como isso se delineia na realidade.  

Compreendendo Cidades Criativas como cidades com foco na efervescência do que 
é produzido criativamente no espaço urbano e seu potencial econômico, faz-se 
necessário entender alguns aspectos agregadores e propulsores da Economia 
Criativa na construção e no desenvolvimento de uma Cidade Criativa.  

Segundo o Relatório 2 Cidades Criativas Europeias Benchmarking de Intervenções 
Urbanas Integradas no Modelo da Cidade Criativa, fatores como:  

a) cultura 

b) conhecimento 

c) patrimônio e memória coletiva 

d) comunicação 

e) qualificação dos recursos humanos 

f) desenvolvimento da economia do conhecimento 

g) existência de espaços industriais e portuários abandonados 

h) espaços verdes e outras mais-valias verdes e paisagísticas 

i) acessibilidade 

j) requalificação do espaço público 

k) reabilitação de zonas históricas  

l) bairros culturais 

Impulsionam ações de intervenção urbana dentro dos parâmetros de uma cidade 
criativa, utilizando-se do que é produzido a partir do conhecimento na geração de 
retornos econômicos tangíveis. 

No Recife, é possível observar que os pontos a, b, c, g, h, e l já são realidades, e 
outros como e e f estão sendo implementados e estimulados. O que se faz 
necessário, partindo desse quadro, então, é que se invista em d, i, j e k, para que se 
fortaleça o potencial do Recife. 

O papel da cultura na cidade do Recife é fundamental. Por ser capital do estado de 
Pernambuco, o Recife representa o centro cultural do estado, local onde culminam 
as atividades artísticas e culturais e que recebe as principais atividades culturais do 
estado, como festivais de cinema, teatro, dança, além de exposições, feiras e 
outros; possui o centro da gestão política em seu território, o que corrobora para 
uma melhor intersecção entre a cultura e a política e concentra o maior número de 
artistas e agentes da cultura.  

Nesse sentido, há no Recife também, além do forte poder das atividades culturais, o 
poder do conhecimento.  
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A presença de universidades públicas e privadas e muitas hoje já com cursos 
voltados para os setores da cultura e da arte, como graduações em cinema, artes 
visuais, fotografia, música, produção fonográfica, gastronomia, moda, design, 
arquitetura, além de pós-graduação em produção cultural, eventos, dentre outros, 
colaboram para a melhor capacitação dos profissionais das áreas que 
anteriormente, migravam, em sua maioria, de outras áreas de formação ampla, 
principalmente da comunicação social, como publicidade e propaganda, jornalismo 
e rádio e TV. Além dessa relação com os setores de conhecimento de influência 
direta, há a relação com o setor de Tecnologia da Informação, pois o Centro de 
Informática da Universidade Federal de Pernambuco é referência no Brasil e 
configura uma relação direta com o principal polo de desenvolvimento do setor, 
que em consonância com o novo momento econômico se amplia para a área 
criativa, o Porto Digital. 

O cluster é um espaço diretamente ligado à universidade e a programas federais e 
estaduais de estímulo à ampliação do conhecimento e profissionalização das 
equipes. O Porto Digital é referência em TIC, e estabeleceu, desde sua fundação, em 
2000, um impulso para a área de tecnologia, que se aprofunda cada vez mais. E, 
nesse mesmo sentido, ampliou a atuação para Economia Criativa e configura-se 
como um agente propulsor para o setor criativo na cidade do Recife.  

Além do conhecimento produzido pelas universidades e fruto de novas ações, há o 
conhecimento fruto da história e da memória coletiva. O conhecimento que é 
patrimônio, seja material ou imaterial, e isso o Recife tem bastante. O bairro do 
Recife Antigo e o centro representam boa parte desse patrimônio material a ser 
preservado, valorizado e resgatado como valor histórico, e, além disso, existem 
outro espaço por toda a cidade, como os mercados públicos, algumas edificações, 
museus igrejas, dentre outros espaços que carregam essa mesma história.   

Dentro dessa relação com áreas históricas, o Recife contextualiza-se também por 
ser uma cidade portuária e por ter sido por anos um terminal de cargas 
importantíssimo, que movimentou a economia de forma crucial e determinista até 
por volta dos anos 1950. Hoje, a cidade portuária é um espaço de ambiguidades, 
pois, de um lado, um terminal que funciona e que divide funções com o Porto de 
Suape, em Ipojuca, Litoral Sul, e por outro, um espaço inutilizado e carente de 
obras. E é disso que a cidade criativa se aproveita, para delinear um ambiente 
moderno, com novas utilidades, a partir da preservação do patrimônio histórico. O 
projeto Novo Porto, que é uma iniciativa do Governo do Estado de Pernambuco tem 
esse objetivo, reaproveitar o porto e trazer cultura e turismo para seu espaço, 
preservando sua história e memória. E começou a sair do papel, e teve em 2012 seu 
primeiro espaço inaugurado: o Centro de Artesanato, situado num antigo armazém 
portuário reformado.  

Associadas ao patrimônio histórico há paisagens naturais belas que consagram o 
Recife: a praia, o mar, os parques com muito verde, como a Jaqueira e o Sítio da 
Trindade, e o rio Capibaribe, que corta a cidade e leva em suas margens a vegetação 
característica, o manguezal – estuário com rica diversidade. A utilização desses 
espaços, além da contemplação, deve perpassar a absorção de novas formas de 
compreender a paisagem e de se relacionar com ela, de fazer trocas, preservar e 
desfrutar. Além do fator qualidade de vida, que a relação com o ambiente natural 
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representa, há uma relação direta mercadológica com o turismo, principalmente na 
atualidade, em que a sustentabilidade é tema em alta. 

Em diálogo com o ambiente natural, é preciso compreender também a importância 
dos bairros culturais, e o Recife tem o centro e principalmente o Recife Antigo como 
importantes pontos de multiplicação de cultura. Hoje, o Recife Antigo encontra-se 
ainda mal aproveitado para a vida noturna e, no dia a dia, é utilizado pela presença 
das 200 empresas que formam o Porto Digital. Entretanto, o bairro carrega 
historicamente essa importância, e possui centros culturais, alguns bares, pontos de 
difusão cultural como a Torre Malakoff e o Paço do Frevo, mas que fortalecem o 
bairro culturalmente, mesmo que ainda de uma forma incipiente. Há também 
bairros periféricos que carregam contextos culturais fortes, como o Alto José do 
Pinho, e a Bomba do Hemetério, com o projeto de inclusão social a partir da cultura, 
o Bombando Cidadania, patrocinado pela Walmart. Ainda falando sobre bairros, 
mas com foco nos empreendimentos criativos, desenvolve-se hoje um polo criativo 
no bairro de Boa Viagem, conhecido pela implantação de empresas de design, 
audiovisual, games, dentre outras, e nesse mesmo caminho, seguem os bairros de 
Casa Forte e Poço da Panela, onde se situam produtoras de cinema, de produtos 
para web, dentre outros serviços. O bairro de Santo Amaro também assume esse 
papel de polo criativo, junto ao Recife Antigo, através da iniciativa da Prefeitura do 
Recife e do Porto Digital, que englobou o bairro e realizou um mapeamento das 
empresas de Economia Criativa situadas na região. 

Dentro de toda essa realidade, há também alguns aspectos dos citados no relatório 
que estão em andamento ou que ainda precisam ser implantados para que se 
alcance uma melhora nesse cenário propulsor ao mercado de economia criativa e à 
cidade criativa.  

Primeiramente, as zonas históricas precisam ser reabilitadas, e, consequentemente, 
reativadas, já há iniciativas nesse setor, também citadas, mas ainda caminhando, é 
preciso maior esforço e ação. 

Outro ponto é que ainda percebemos uma baixa qualificação de alguns profissionais 
e uma baixa profissionalização no mercado, mas nos últimos anos, esse cenário vem 
sendo alterado, e há uma busca integrada entre universidade, mercado e 
profissionais de regulamentar, sindicalizar e melhor qualificar os profissionais do 
setor criativo. Ao mesmo tempo, há, na gestão pública, uma realidade de 
burocracias que se torna mais prejudicada pela baixa qualificação de alguns 
profissionais. Na prefeitura do Recife, atualmente, o prefeito Geraldo Julio, do PSB, 
é um gestor administrativo e está mudando a equipe na busca de potencializar as 
ações da prefeitura, reduzindo as burocracias e melhor gerindo a cidade. Nesse 
mesmo caminho, está a busca por melhor desenvolver a sociedade do 
conhecimento, baseada nesse valor e que estimule a educação para ampliar as 
possibilidades e os acessos ao conhecimento.    

Entretanto, o Recife encontra entraves em aspectos como comunicação, que apesar 
de ampla em relação à quantidade de veículos – são três principais: Diario de 
Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do Commercio – tem um 
comprometimento muito associado à política e às elites empreiteiras, que muitas 
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vezes compromete a validade das notícias, por uma comunicação pouco isenta e 
neutra. 

Outro aspecto que compromete o desenvolvimento da cidade e que é crucial para 
que a cidade seja considerada uma cidade criativa, é a acessibilidade, que envolve 
também outra questão importantíssima, mas que não é abordada como quesito no 
Relatório 2 Cidades Criativas Europeias Benchmarking de Intervenções Urbanas 
Integradas no Modelo da Cidade Criativa, a infraestrutura, mas relaciona-se quando 
se fala de requalificação do espaço público. Nesse sentido, a acessibilidade passa 
por duas vias: o espaço para que deficientes circulem naturalmente pela cidade e o 
acesso a todos os cidadãos de estrutura básica para sobrevivência. Saneamento 
básico, água, luz, segurança, vias de acesso fácil, mobilidade.  

A partir desses tópicos, é importante também considerar a importância da 
resignificação do espaço público, com uma compreensão de que o público é o 
compartilhado e que é preciso cuidar e ocupar o espaço que é comum. Além desse 
aspecto, a mobilidadeentra como aspecto extremamente relevante, pois representa 
essa melhor relação com o espaço público e com a sociedade.   

Dessa formo, considera-se aqui, além dos pontos colocados pelo Relatório 2 Cidades 
Criativas Europeias Benchmarking de Intervenções Urbanas Integradas no Modelo 
da Cidade Criativa, os pontos: 

a) infraestrutura 

b) resignificação do espaço público  

c) mobilidade 

d) turismo 

e) arquitetura  

f) marketing 

Esses pontos devem ser observados juntamente com os listados no relatório como 
importantes tópicos na discussão sobre cidades criativas, já que corroboram 
também para seu desenvolvimento. Usando a cidade do Recife, como cidade 
referência dentro desta análise podemos destacar tais pontos como cruciais. 

É interessante, porém, destacar que a cidade criativa não é criativa apenas por 
investir no desenvolvimento do setor criativo, ou seguir esse padrão e modelo, 
atendendo a pré-requisitos, mas por investir, mais que isso, na população, na 
ampliação de consciência, na preservação da história com o olhar para o futuro. A 
educação é que muda essa população, e iniciativas que atuem na sociedade, 
integrando um novo modelo de cidade, sem tantos abismos. É uma reformulação 
baseada também em mudança social, econômica e estrutural, não só dos setores 
culturais e artísticos.  

Conclusões  

Com objetivo de compreender como o setor da Economia Criativa se relaciona com 
a cultura e com o mercado e como o Recife se organiza para a consolidação desse 
setor e de uma Cidade Criativa, percorri um caminho que seguiu desde o 
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entendimento da cultura como direito ao papel das políticas públicas. A partir de 
estudo de referencial teórico que perpassou Indústria Cultural, Economia da Cultua 
e Indústrias Criativas; análise de dados referentes ao setor no estado de 
Pernambuco e na cidade do Recife; e pesquisa de campo com agentes privados e 
públicos relacionados com o setor, foi possível chegar a algumas conclusões. A 
pesquisa traça um entendimento da Economia Criativa enquanto setor econômico e 
de sua posição para a cidade do Recife, identificando forças e fraquezas 
relacionadas ao potencial da cidade do Recife de tornar-se uma Cidade Criativa. 

Antes de destrinchar os detalhes a respeito dos pontos abordados anteriormente, é 
importante destacar uma observação crucial para o desenvolvimento dessa 
pesquisa: o conflito conceitual que permeia a Indústria Criativa, a Economia Criativa 
e as Cidades Criativas, proporciona certa liberdade interpretativa, que pode 
confundir e ao mesmo tempo ampliar a discussão. Alguns depoimentos citados, em 
relação à pesquisa de campo, mostram, por exemplo, essa dificuldade conceitual, 
mas, apontam, quase que unanimemente, para uma ausência de modelos e pré-
requisitos, o que pode ser feito a partir do desenvolvimento do Recife como um 
modelo e de indicadores a partir de referencias locais de desenvolvimento do setor. 
Nesse sentido, é importante ter em mente que os conceitos ainda são fluidos e 
discutíveis, e que isso sugere muitas outras reflexões a partir desta documentação e 
que é importante que elas aconteçam.  

Partindo do ponto inicial da discussão a que se propõe este trabalho, a Economia 
Criativa, foi possível identificar, que o setor compreende alguns aspectos, nem 
sempre citados em conjunto, mas sempre associados: criatividade, inovação, 
propriedade intelectual, tecnologia, cultura e negócios. Esses aspectos, associados, 
são o que formatam a Economia Criativa, que surge como um novo setor nos anos 
1990 a partir de uma mudança de paradigma econômico e social fruto da Era pós-
industrial e da internet. A sociedade denominada de consumo se renova para 
adquirir informação e mais conhecimento. Nesse momento, outros aspectos 
passam a ser mais valorizados, e a criatividade entra nesse campo, pois ela pode 
proporcionar o que interessa às pessoas, que consomem estilo, forma e conteúdo 
dos produtos, mais que suas propriedades objetivas. 

A partir do momento que as pessoas decidem pagar por coisas que estão além do 
objeto, passa a existir uma nova forma de validação, que parte de uma demanda do 
mercado, mas que não regula, entretanto, os preços. Pagar pela subjetividade, pelo 
intangível, pelo criativo é uma escolha, como bem afirmou Francisco Saboya em sua 
entrevista, de quem compra. Essa escolha pressupõe o desejo desses consumidores 
e é possível identificar que ele é fruto da sociedade midiatizada e inserida na 
internet, com acesso a informações diversas e possibilidades infinitas.  

Essa sociedade decide então consumir mais criatividade e isso resvala na cultura, 
assim há mais cultura. Só que agora, não mais a cultura massificada da Indústria 
Cultural, mesmo que ela sobreviva, se renovando, mas a cultura transformada em 
produto. Nesse encontro, a Economia Criativa se propõe a gerar escala para 
produtos parte dos culturais e, consequentemente, lucro. É o tão sonhado por 
alguns, e tão temido por outros, encontro entre a Economia e a Cultura, pensado e 
estudado desde os anos 1960. Mas não é tão simples quanto parece, a Economia 
Criativa não vem para solucionar todos os problemas da Cultura, ela se propõe a 
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inserir produtos com conteúdo cultural numa escala de mercado, assim como ela 
insere outros produtos, frutos da criatividade, a exemplo do design. Mas isso não 
significa que todo produto cultural será englobado ou desejará ser englobado por 
esse mercado. 

A discussão se torna mais confusa justamente nesse ponto: como a Economia 
Criativa relaciona-se com a cultura se nem todos os produtos culturais podem ser 
inseridos nesse mercado? Alguns, como Edgar Andrade, dizem que apenas o 
componente da inovação insere o produto cultural no mercado; outros, como Chico 
Saboya apontam que a compreensão do conceito vai além, perpassa a existência de 
tecnologia e de escala produtiva. Prefiro entender que, se falamos de um mercado 
econômico, precisamos compreender que é necessária uma escala de mercado e 
que, quanto mais produtos culturais ela conseguir abranger, melhor. Mas, e os 
produtos culturais fora desse mercado? Esses estão inseridos na Economia da 
Cultura, a partir do momento que fazem circular dinheiro, mas não 
necessariamente na Economia Criativa, pois, a cultura deve ser entendida como 
uma função social, um elemento da sociedade e que por isso, se torna, papel do 
Estado, garantir o direito dessa cultura existir, sobreviver e ser acessada pela 
sociedade. O mercado é capaz de absorver alguns produtos culturais, outros não, e, 
para esses, são necessárias as políticas públicas, que sustentam a cultura. Essas 
políticas podem ser feitas de formas equivocadas e muitas vezes mal estruturadas, 
como discutem muitos teóricos, mas neste trabalho não foram observadas essas 
questões, pois me detenho a uma análise da relação das políticas públicas com o 
setor de Economia Criativa e nesse ponto, a cultura entra como um aparato para a 
criatividade.  

Não é de políticas culturais que a Economia Criativa precisa, mas sim políticas 
estruturais  que auxiliem o mercado a ser cenário propício ao empreendedorismo e 
à autossustentabilidade. A ideia de setor econômico está atrelada, nesse caso, à 
formatação de setores que tem como base a criatividade, e que engloba, portanto, 
design, games, arquitetura, moda, cinema, música, fotografia, artes visuais, artes 
plásticas, mas que não correspondem diretamente aos campos da economia da 
cultura. É importante perceber o papel da tecnologia e da inovação nesse sentido, 
pois não só a aplicação de novas técnicas, mas a adoção de novos modelos de 
negócios para gerar produtos com criatividade fazem dos produtos parte do setor 
da Economia Criativa. Só que é preciso ter cautela e não deixar que o conceito ainda 
em construção se torne ou hermético ou muito amplo. 

Na cidade do Recife, o conceito é comumente atrelado apenas aos setores da 
cultura, isso porque também o Ministério da Cultura e sua Secretaria da Economia 
Criativa consideram que o setor engloba todos os produtos culturais e isso confunde 
os agentes do setor. Há mercados diversos para coisas diversas e é importante essa 
compreensão porque perpassa a forma como a cidade pode se preparar para as 
atividades desses segmentos. Da mesma forma é preciso refletir sobre um 
questionamento proposto por Tarciana Portela, “Que Economia Criativa a gente 
quer?” (PORTELA, 2013).  

Essa questão traz à tona uma tomada de postura do Estado de Pernambuco, nesse 
sentido, pois a escolha por investir no setor de Economia Criativa partiu do estado 
por um diagnóstico que apontou por diversos fatores potenciais para o 
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desenvolvimento econômico, como a presença de uma cultura forte, como principal 
aspecto. Segundo essa lógica, a cultura, é, então, no estado de Pernambuco e no 
Recife, tomada como o principal ator econômico para o setor de EC e não a 
criatividade. E isso provoca mais questionamentos, porque nem todos os setores e 
produtos da cultura pernambucana e recifense conseguirão atingir escalas de 
mercado apenas por serem criativos, ou mesmo consolidar um mercado nos moldes 
dos que se usa como modelos advindos do TIC, Tecnologia da Informação e 
Comunicação, que perpassa a compreensão de inovação e empreendedorismo. É 
preciso agregar os outros valores entendidos pela Economia Criativa, 
principalmente a inovação. E nem toda escala de mercado consegue ser sempre 
criativa. Nesse caso, é preciso diferenciar essa escala porque ela faz parte da 
Indústria do Entretenimento, talvez mais próxima da Indústria Cultural, 
massificadora. A criatividade é um componente essencial da Economia Criativa, isso 
é crucial.  

Voltando para o Recife, é necessário entender, dessa forma, que a cidade precisa, 
antes de tudo, compreender a importância que essa decisão política de tomar à 
frente para o desenvolvimento da Economia Criativa tem para a cidade, e para o 
estado. O setor é crescente no mundo todo e o potencial criador do Recife pode e 
deve ser utilizado como matéria prima para a geração de renda, e de mercados que 
o conectem com mundo, pois é também uma forma que a cidade encontra de 
sustentar sua cultura sem depender essencialmente das políticas culturais.  

Partindo para a questão da EC como setor econômico, o Recife apresenta, na 
atualidade, um cenário propício ao desenvolvimento do setor, primeiro, pelo seu 
rico poder cultural, depois, pela sua massa pensante, artística, criativa, pela mão de 
obra qualificada do setor de tecnologia, pela situação econômica do estado e pelo 
investimento em industrialização e consolidação de mercados. Unindo esses 
fatores, foi que, por exemplo, o Porto Digital decidiu expandir sua área de atuação 
para Economia Criativa, iniciando com a implantação junto à Prefeitura do Recife da 
lei que reduz o ISS para empresas do setor nos bairros do Recife Antigo e Santo 
Amaro e depois com a implantação da Incubadora Porto Mídia, que incluirá 
também, além da absorção de novos empreendimentos, laboratórios de alta 
tecnologia, para que as cadeias produtivas da cultura possam fazer na cidade 
muitos dos serviços que terceirizam fora do país. 

À essa iniciativa somam-se a presença da Regional do Minc e a proposta de 
implantação do Criativa Birô, que será um escritório de empreendedores da EC, e a 
fundação do Instituto Delta Zero, que associa empresas do setor e promove uma 
espaço de integração. Essas iniciativas são importantíssimas, mas algo que é preciso 
ser pensado é que não apenas essas políticas irão impulsionar o Recife na 
consolidação do mercado e mais ainda de uma cidade criativa, e sim uma ação 
integrada de políticas econômicas, sociais e urbanas. 

Não é inteligente nem lógico que se invista nos setores de forma direta sem que se 
fortaleça o entorno. Para pensar nos investimento nos bairros principais que 
concentram a Economia Criativa, Recife Antigo e Santo Amaro, é preciso pensar 
sobre os problemas que fazem parte desses locais, a segurança, a mobilidade, a 
especulação imobiliária, a educação. Nos dois bairros, em especial, a segurança é o 
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maior dos problemas, soma-se a má iluminação pública e o mau uso dos territórios 
e dos patrimônios. 

Pensando em um modelo de Cidade Criativa europeia, aspectos como a utilização 
de espaços históricos abandonados é importantíssima para o desenvolvimento da 
cidade, pelo resgate da história, da memória e a ligação afetiva com o espaço. Usar 
o espaço, entender o papel do espaço público como bem social são coisas essenciais 
que só são capazes associadas a políticas públicas transformadoras.  

Isso não significa dizer, entretanto, que, se investindo, toda a cidade será uma 
cidade criativa, pois além de atrair criativos e dar condições para eles se 
estabelecerem é preciso mudar até mesmo a lógica de construção de cidade, de 
urbanização, e isso não é uma tarefa fácil. Além de que a cidade é um território 
muito amplo, que carrega em sua construção contradições e desigualdades 
históricas. Em se tratando de setores da Economia e de atividades econômicas, é 
mais plausível conceber que no Recife teremos bairros criativos, ou territórios, 
como já se aponta para Casa Forte, Boa Viagem (um trecho), Bomba do Hemetério e 
Alto José do Pinho, Santo Amaro e o Recife Antigo, principalmente, com forte 
presença dos componentes natural, criativo, urbano, histórico e econômico em prol 
do desenvolvimento do setor. 

Alguns aspectos já foram e estão sendo modificados, como podemos observar no 
bairro do Recife Antigo, bairro que mais deve e pode impulsionar esse cenário 
criativo nesse primeiro momento. Por exemplo, a Instalação de Ciclofaixas 
temporárias, que representam um começo para a mobilidade, já citado (figura 2).  

A preservação do Patrimônio histórico para a criação de novos espaços públicos. 
Como se configura a criação do Novo Porto, já citado (figura 1), que receberá, nos 
antigos armazéns do Cais do Porto do Recife, centros culturais, auditórios, centros 
gastronômicos, dentre outros. E já é uma realidade, como no shopping Paço 
Alfândega. 

E na ocupação de prédios históricos, nesse caso, por empresas, que movimentam o 
bairro durante o dia, desde os anos 2000, quando se iniciou o Porto Digital.  

Mas que não demonstram o mesmo aproveitamento em se tratando de inserção 
cultural e de bares, cafés, entre outros espaços que ocupem o bairro quando o 
horário comercial acaba, durante o dia, e que condiciona um abandono à noite e 
nos finais de semana, de espaços desocupados.  

O Recife está vivendo um momento potencial econômico e a iniciativa política está 
voltada para o investimento na cultura, através do fortalecimento do setor de 
Economia Criativa, associado ao investimento no setor de Tecnologia da Informação 
e Comunicação, e ao Turismo. É um momento importante para que as cadeias 
interessadas compreendam conceitos, discutam, formalizem-se e trabalhem, para 
garantir políticas efetivas que consolidem um mercado. A cidade ainda está 
caminhando, buscando se estruturar, mas é preciso ir muito além. Talvez sejam 5 ou 
10 anos, mas talvez 50 e isso depende da predisposição dos setores envolvidos. As 
oportunidades estão se abrindo, ainda não há nada definido, o cenário promissor 
está construindo os primeiros passos para consolidação de um mercado e é preciso 
calma, pesquisa, metas e ações.  
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Não se pode permitir que as dificuldades conceituais deturpem as políticas públicas 
e desviem as discussões culturais e mercadológicas para um plano menos prático e 
efetivo. É preciso entender que a Economia Criativa surge no cenário recifense para 
agregar ao impulso prévio em prol do desenvolvimento de mercados em setores 
inovadores – proposto no início dos anos 2000 junto ao Porto Digital –, a cultura, 
por uma escolha fruto de diagnóstico do poder público. E isso configura novas 
oportunidades para artistas e agentes do setor cultural de modificar seus modelos 
de inserção no mercado e de atuação enquanto agentes culturais. Não se pode 
deixar de entender que, antes de tudo, está a criatividade do setor, mas também a 
escala de mercado e a inovação. É preciso compreender que mercado pode 
absorver que produto cultural e dessa forma investir para que os produtos se 
consolidem, sem que as políticas deixem de lado os produtos culturais não 
vendáveis segundo as regras de mercado adotadas para a Economia Criativa. As 
políticas devem dar acesso a condições e dessa forma consolidarem um espaço de 
desenvolvimento, estruturado e permeado pela cultura e sua manutenção com 
direito e função social.       

O Recife só conseguirá evoluir quando os atores da cultura compreenderem o 
cenário e captarem as oportunidades. A cidade pode vender produtos culturais e 
ser sustentável com isso, o futuro é promissor, mas as políticas só serão efetivas a 
longo prazo, como os investimentos em mão de obra (as universidades), em aparato 
técnico (os laboratórios do  Porto Mídia), na estruturação (utilização do Capibaribe, 
obras de saneamento, ocupação de edifícios antigos, redução da violência) e se 
integrarem a sociedade civil, os atores da cadeia produtiva e o poder público. 
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Resumo        

As cidades são os espaços mais visíveis e concentrados para a criatividade e uma 
contínua fonte de inovação. Ao mesmo tempo que um local de mercado, produzido 
socialmente, devem ser entendidas também como aglutinadoras de forças culturais 
e criativas. A recente designação de ‘cidade criativa’ pode ser entendida como a 
expressão territorial de uma nova economia baseada no conhecimento, na qual as 
artes e a cultura possuem destacada centralidade. Nesta perspectiva, destaca-se a 
necessidade de estudos que analisem as cidades com destacadas centralidades 
artísticas e culturais, investiguem as cadeias produtivas que formam a economia da 
cultura, e realizem zoneamentos econômico-culturais com o objetivo de identificar 
as vocações, atores, atividades e espaços ligados à temática. Um destacado campo 
de pesquisa para o entendimento das cidades criativas se refere aquele ligado às 
atividades musicais, as quais possuem relações diversas com os estudos geográficos, 
em dimensões como as territoriais, econômicas e sociais. O presente artigo 
apresenta a estrutura e resultados iniciais do projeto de mestrado em geografia que 
visa examinar as atividades musicais no município de Tatuí-SP-Brasil, reconhecido 
por legislação estadual como ‘Capital da Música do Estado de São Paulo’, buscando 
demonstrar que tais atividades ocorrem em uma cidade criativa. A hipótese será 
avaliada analisando-se o município sob a ótica das cidades criativas, através da 
aplicação de um Zoneamento Econômico-Cultural neste território e da avaliação das 
inovações, conexões e cultura de suas atividades musicais e criativas. 
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Abstract 

The cities are the most visible and concentrated spaces for creativity and 
continuous source of innovation. At the same time as a place of economic 
production and consumption, produced socially, should be understood as an area of 
concentration of culture and creativity. The recent designation of 'creative city' 
emerges today as the territorial expression of a new knowledge-based economy, in 
which the arts and culture have highlighted centrality. In this perspective, we 
highlight the need for studies of the cities with relevant artistic and cultural 
centralities, investigate the productive chains of the cultural economy, and perform 
cultural-economic zoning in order to identify vocations, actors, activities and spaces 
related to the subject. A prominent field of research for the understanding of 
creative cities refers to the one connected to the musical activities, which have 
different relationships with the geographical studies, in dimensions as the 
territorial, economic and social. This paper presents the structure and the inicial 
results of the project that is being developed in view of the obtention of a masters 
degree in geography and to examine the musical activities in the city of Tatuí-SP-
Brazil, recognized by State law as 'Music Capital of the State of São Paulo’, aiming to 
demonstrate that such activities occur in a creative city. The hypothesis will be 
verified by analyzing the city from the perspective of creative cities, through the 
application of a Cultural-Economic Zoning in this area and evaluation of innovations, 
connections, and culture of their musical and creative activities. 

  

Key words 
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Introdução 

Os estudos urbanos apresentam uma crescente necessidade de incorporação da 
dimensão cultural e criativa em suas análises. Desde sua origem, as cidades 
possuem notáveis relações com as manifestações artísticas e as atividades criativas. 
Tais atividades desempenham importante papel na produção do espaço urbano, 
fazendo que a cidade seja entendida, para além de um local de mercado produzido 
socialmente, como espaço concentrador e produtor de forças culturais e criativas. 

O conceito de ‘cidade criativa’ surge como a expressão territorial de uma nova 
economia baseada no conhecimento, uma nova economia que coloca a cultura e as 
artes como variáveis fundamentais para o seu entendimento. Nesta perspectiva, 
faz-se relevante a elaboração de estudo e análises que enfoquem a economia da 
cultura e os seus setores e atividades, bem como as relações entre economia, 
cultura e o território. 
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Instituições, organismos e especialistas internacionais corroboram tal relevância 
em constantes publicações e programas destinados à economia criativa, cultura e 
desenvolvimento, e à diversidade cultural. Recentes diretrizes, programas e 
documentos nacionais, atestam que também para a realidade brasileira as relações 
entre cultura e economia começam a ser exploradas, apontando-se a grande 
necessidade de estudos que analisem as cadeias produtivas que formam a 
economia da cultura e que realizem zoneamentos econômico-culturais para a 
identificação das vocações culturais locais. 

Um destacado setor da economia da cultura é aquele que congrega as 
atividades ligadas à dimensão musical. Tal setor possui antigas relações com o 
espaço urbano, grande interfaces com os estudos geográficos, sendo que suas 
atividades são produtos sociais e ambientais, carregados de elementos simbólicos, 
criativos e identitários, sendo também grandemente representativo da importância 
econômica das artes para a economia do conhecimento. 

Nesta perspectiva, amplia-se a necessidade de produção de indicadores 
culturais e estudos sobre a criatividade, de forma organizada e sistêmica, para que 
se obtenham dados confiáveis e atualizados sobre o tema, e para que se avance no 
entendimento de suas correlações econômicas e espaciais, nas mais variadas 
escalas, tais como a local, regional, nacional e internacional. 

 

Objetivos 

Considerando a relevância das atividades musicais no município de Tatuí-SP a 
presente pesquisa tem por objetivo geral demonstrar que tais atividades ocorrem 
em uma cidade criativa. Para a verificação de tal hipótese, os objetivos específicos 
do trabalho buscam: i. Compreender a possibilidade e pertinência da aplicação de 
um zoneamento econômico cultural para a verificação da relevância e dinâmica das 
atividades musicais no município e para o entendimento desta cidade como criativa; 
ii. Analisar as atividades criativas do município, avaliando suas inovações, conexões 
e cultura, com especial foco na dinâmica e configuração das atividades musicais e 
seus agentes. 

Metodologia 

      i. Caracterização da área de estudo: 

      O município de Tatuí situa-se no interior do Estado de São Paulo, a 130km da 
capital, possui área territorial de 524,16 km², sua população é de 108.709 
habitantes em 2011. Sua densidade demográfica para o mesmo ano é de 207,40 
habitantes por km², seu grau de urbanização de 95,28% em 2010, e seu Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) para o ano de 2000 é de 0,794 
(FSEADE, 2012). 

       Se localiza no sudoeste do Estado de São Paulo – Brasil (Figura 1), na Região 
Administrativa de Sorocaba, uma das regiões de maior dinamismo econômico do 
Estado, que a partir das políticas governamentais de descentralização do 
desenvolvimento e da desconcentração industrial impulsionadas a partir da década 
de 1970, passou a ser uma importante alternativa para a localização de 
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investimentos econômicos e industriais, aumentando sua integração com a 
economia paulista, sendo que nos dias atuais, de acordo com Lencioni (2004), deve 
ser entendida como partícipe de uma “cidade-região”, formada também pelas 
regiões administrativas da Baixada Santista, de São José dos Campos, de Campinas e 
pela Região Metropolitana de São Paulo, sendo as duas últimas consideradas o 
núcleo deste espaço regional. 

 

          Figura 1. Mapa de localização do município de Tatuí-SP-Brasil.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

    De acordo com a Prefeitura Municipal de Tatuí, o município possui uma 
‘personalidade’ cultural e um perfil industrial grandemente ligados ao setor de 
serviços e a alta taxa de urbanização do município (TATUÍ, 2013). De acordo com a 
Fundação Seade, para 2009, o produto interno bruto do município é de R$ 
1.898.240.000, com um PIB per capita de R$ 17.412,35, sendo que o valor 
adicionado pelo setor de serviços corresponde a 57,34% do total, enquanto a 
indústria é responsável por 40,64%, e a agropecuária apenas 2,03%. (FUNDAÇÃO 
SEADE, 2012) 

   Mesmo sendo um município de apenas 108.709 habitantes, Tatuí é considerada 
a Capital da Música do Estado de São Paulo, Estado que conta com mais de 42 
milhões de pessoas (SÃO PAULO, 2007; FUNDAÇÃO SEADE, 2012). Tal fato motiva 
investigações sobre sua centralidade artística e cultural, em uma época em que a 
criatividade, as artes e a cultura são centrais para o entendimento econômico e 
espacial dos territórios. Diversos estudos, tais como os de Barbosa (2010) e Diniz et 
al. (2010), apontam que, no Brasil, os investimentos e equipamentos culturais ainda 
apresentam grande concentração territorial em capitais e regiões metropolitanas 
com maior força econômica, neste sentido a análise deste município pode revelar  
possibilidades e lançar luzes para o desenvolvimento de políticas para a liberação 



 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid 203 

 

das forças criativas dos pequenos e médios municípios do país, os quais 
representam 99,32% dos municípios brasileiros e abrigam 70,72% de sua população, 
segundo o Censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

 

         ii. Etapas de Pesquisa: 

A pesquisa compreenderá a análise das atividades musicais no município de 
Tatuí através da elaboração de um Zoneamento Econômico Cultural, baseando-se na 
metodologia desenvolvida por Pacheco (2010) em consultoria realizada para a 
UNESCO, sendo também consideradas especificidades locais e regionais da área de 
estudo, bem como experiências nacionais e internacionais para a mesma temática; a 
verificação das atividades criativas do município, com especial foco na dinâmica e 
configuração das atividades musicais, avaliando suas inovações, conexões e cultura, 
conforme metodologia proposta por REIS (2011); o tratamento analítico, 
cartográfico e estatístico das informações levantadas, com a elaboração de mapas 
temáticos, quadros e gráficos sintéticos referentes às atividades econômico-
culturais e criativas do município.  

As etapas de pesquisa são as seguintes:  

 

                                                        Tabela 1. Etapas de Pesquisa 

 

Etapas de Pesquisa 
 

1. Pesquisa e revisão bibliográfica para embasamento da discussão referente à temática:  

          Cidades Criativas, Economia da Cultura, Zoneamento Econômico-Cultural e Atividades Musicais. 

2. Levantamento e Identificação de fontes de informação. 

3. Pesquisas, entrevistas e sondagens com artistas, agentes culturais, representantes de atividades  

          culturais e econômicas, profissionais da cultura em geral e da música em particular, bem como  

          público e  consumidores 

4. Estudo e levantamento das atividades econômicas e culturais ligadas à música e aos  

          variados momentos da dinâmica desta atividade criativa, tais como a criação, difusão, intercâmbios,  

          Acesso, pesquisa, produção, consumo, preservação e a gestão, e relacionadas à atividade musical. 

5. Verificação das políticas públicas existentes no território de Tatuí-SP que se relacionem com as atividades  

          econômico-culturais e criativas, destacadamente as que estabeleçam conexões com as atividades musicais. 

6. Análise de dados e indicadores referentes à dimensão econômico-cultural do município e verificação de  

vocações e potencialidades econômicas ligadas às atividades musicais. 

7. Tratamento cartográfico e estatístico das informações levantadas e elaboração de mapas temáticos  

          referentes às atividades econômico-culturais do município ligadas à música. 

8.       Elaboração de zoneamento econômico-cultural para as atividades musicais locais e elaboração de banco  

          de dados geo-referenciados no software ArcGis 9.3. 

9.      Análise e discussão dos resultados e cotejo com a bibliografia base. 

10.    Redação final e conclusão do trabalho. 
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1. Desenvolvimento 

1.1. Cidades Criativas 

Analisando-se a origem e evolução das cidades, pode-se afirmar que estas 
possuem uma longa e estreita relação com a dimensão criativa, já que sempre 
foram os espaços mais visíveis e mais concentrados para a criatividade 
(HOWKINS, 2011), uma contínua fonte de inovação (SJOBERG, 1977), sendo a 
própria cidade uma criação e produto da inventividade humana (LERNER, 2011). 

Para Hall (2000) a história da civilização ocidental nos traz interessantes 
exemplos de cidades com pujante criatividade, destacadamente nas dimensões 
cultural e artística, tais como as de Atenas no século V a.C., Florença no século XIV, 
Londres no século XVI, Viena no final do século XVIII, Paris na virada do século XIX 
e Berlim na década de 1920. 

Ao mesmo tempo que um local de mercado, dotado de certo nível de 
centralidade econômica, a cidade deve ser entendida também como 
concentradora de forças culturais e criativas, as quais sempre exerceram um papel 
crucial na produção do espaço urbano, além de destacada contribuição para 
projeção da importância de uma cidade para além de seus limites territoriais, e no 
desenvolvimento de novas idéias, artefatos e instituições. (LANDRY, 1995; SOUZA, 
2003). 

Para Oliveira (2011), a recente designação de ‘cidade criativa’ surge na 
atualidade como a expressão territorial de uma economia baseada no 
conhecimento, a qual coloca a criatividade no centro das discussões sobre o 
desenvolvimento e crescimento econômico dos territórios. De acordo com Botelho 
(2011, p.80): 

(...) cidades criativas, classe criativa, economia criativa e 
indústrias criativas refletem esse momento em que há a 
difusão da crença na importância da inovação como motor 
essencial do desenvolvimento social e econômico, 
diretamente relacionada com a satisfação das sociedades, 
grupos e indivíduos nessa emergente economia global 
baseada no conhecimento (BOTELHO, 2011, p.80). 

Para Landry (2011) é na década de 1980 que o termo cidades criativas começa 
a ganhar impulso. De acordo com Reis et al. (2011) trata-se de um conceito em 
formação, alvo de inúmeras abordagens embrionárias, sendo que para a autora 
uma cidade criativa é caracterizada por um ambiente cultural e econômico 
favorável a liberação da criatividade de seus habitantes, tendo como elementos 
chave as inovações, as conexões e a cultura. 

Para Furtado (1984) o maior desafio colocado a sociedade e as cidades 
brasileiras é o de abrir espaço para emergência e vitalização das forças que 
alimentam a capacidade criativa de seus habitantes. Para Florida (2003) a 
criatividade é, agora, a força motriz do crescimento econômico das cidades e 
regiões, e de acordo com Hübner (2009) é uma das grandes molas da 
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transformação urbana, e um trampolim para o bem estar das nossas regiões e dos 
nossos países. 

A fundamental presença do saber, da tecnologia e das redes nas economias 
criativas ressaltam uma importante dimensão que por muito tempo esteve alijada 
da discussão urbana e econômica: a dimensão cultural (REIS et al., 2011). Para 
Pardo (2011), a dimensão cultural da cidade criativa age como um elemento de 
aprimoramento da qualidade de vida e amplia sua atratividade como cenário 
econômico. 

1.2. Zoneamento Econômico Cultural 

De acordo com Pacheco (2010) o Zoneamento Econômico Cultural possui a 
atribuição de subsidiar e orientar a formulação de políticas públicas para que as 
atividades culturais e as manifestações artísticas possam ser visíveis no contexto 
da inclusão social e das dimensões educacional, recreativa, turística, ambiental e 
econômica. 

Para Benach (2010) há uma crescente necessidade de se incorporar questões 
culturais no estudo do urbano. Conforme Pacheco (2010), estudos de 
zoneamentos econômicos culturais devem estar na pauta dos formuladores de 
políticas, pois a ausência de informações referente à cultura local e regional 
impossibilitará o diagnóstico e a ação nas lacunas e gargalos dos diferentes setores 
culturais. 

De acordo com Coelho (2003) uma das situações hostis para a construção de 
indicadores culturais diz respeito à idéia de uma ação cultural praticada como ação 
eventual, realizada quando, como e se possível. Tal ação também é caracterizada 
pelo modo assistemático e episódico de sua realização, além da precária estrutura 
administrativa e de pessoal em sua gestão, sendo por muitas vezes alvo de grande 
dirigismo e atrelada à autopromoção de administrações municipais. Neste quadro, 
não se faz interessante ter um real conhecimento do setor cultural, quem pratica 
as atividades, aonde as pratica, ou quem as acessa, sendo os indicadores culturais 
amplamente desnecessários e até indesejáveis. 

Nesta perspectiva, salienta-se a grande importância de ações e projetos que 
desmontem a citada lógica de precarização de informações e baixa prioridade 
destinada ao setor econômico-cultural, com vistas à uma qualificação do 
desenvolvimento urbano brasileiro e à uma maior compreensão sobre as 
interfaces entre criatividade, cultura e economia nas cidades. 

Afirma-se então que a construção de um Zoneamento Econômico Cultural 
segue este necessário caminho e é um processo no qual há a inclusão da dimensão 
espacial e econômica na formulação e avaliação das políticas culturais, ao mesmo 
tempo em que inclui a dimensão cultural nas políticas urbanas e de 
desenvolvimento econômico. Em tempos de valorização e necessidade de 
abordagens transversais, em assuntos centrais como cultura, criatividade e 
sustentabilidade, o referido zoneamento se mostra uma prática interessante. 

Tal raciocínio encontra respaldo nas diretrizes, programas e documentos 
nacionais que atualmente estão sendo produzidos, tais como o Plano Nacional de 
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Cultura, destacadamente em suas estratégias e ações 4.3.1 e 4.3.2, as quais dizem 
respeito, reespectivamente, a “Mapear, fortalecer e articular as cadeias produtivas 
que formam a economia da cultura” e “Realizar zoneamento cultural-econômico 
com o objetivo de identificar as vocações culturais locais.” Conjuntamente ao 
citado plano, podem ser identificados também o Sistema de Informações e 
Indicadores Culturais e os Sistemas Estaduais e Municipais de Cultura, os quais 
integram o objetivo maior da criação de um Sistema Nacional de Cultura, 
aprovado e incorporado por emenda à Constituição Nacional, que visa fortalecer a 
articulação federativa para o setor, criando instrumentos de planejamento, fundos 
de financiamento e mecanismos de democratização em todos os níveis federativos 
do país. (BRASIL, 2010a, 2010b) 

De acordo com a metodologia desenvolvida por Pacheco (2010), o referido 
zoneamento costuma ser divido em cinco fases principais: i. Identificação das 
possibilidades: são realizadas a identificação e sensibilização de agentes culturais 
da localidade em estudo, bem como o levantamento de fontes de informação e 
financiamento; ii. Definição do alcance: tal alcance será definido pelo objeto de 
estudo do zoneamento, podendo se ligar a um ou mais setores das atividades 
culturais; iii. Planejamento: são construídas propostas técnicas e financeiras para a 
realização do projeto; iv. Desenho metodológico e aplicação de técnicas de coleta 
e análise de informação: fase na qual são definidos e utilizados métodos e 
modelos para a análise de dados e indicadores relativos às atividades culturais 
selecionadas; v. Divulgação: formulam-se estratégias de divulgação para 
socialização dos resultados obtidos. 

Tendo como base a metodologia de Pacheco (2010), na presente pesquisa a 
elaboração do Zoneamento Econômico Cultural levará em conta as especificidades 
locais e regionais da área de estudo, o caráter acadêmico e objetivos da presente 
pesquisa, bem como demais experiências e estudos levantados no processo de 
revisão bibliográfica. 

O zoneamento econômico cultural realizado também será correlacionado aos 
outros tipos de zoneamentos já existentes no município, bem como ao seu plano 
diretor e instrumentos de política urbana. Os produtos cartográficos e a 
construção de banco de dados geo-referenciados do referido zoneamento serão 
realizados a software ArcGis 9.3. 

 As informações serão coletadas e agrupadas nos padrões propostos no Brasil 
pelo Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que delimita os 
seguintes campos de informação: i. Equipamentos Culturais; ii. Espaços de 
Formação Cultural; iii. Patrimônio Cultural; iv. Órgãos Gestores; v. Empresas do 
Setor Cultural; vi. Profissionais; vii. Grupos, Associações, Coletivos, Cooperativas; 
viii. Eventos.  

Quanto a dimensão econômica da cultura, esta será inicialmente avaliadas 
pelos modelos propostos por Pacheco (2010) como a análise de impacto e a 
análise de estrutura, que visam dimensionar a importância econômica da cultura, 
ou de um setor específico, no local em estudo, verificando suas contribuições na 
produção, valor agregado, comércio e geração de emprego. 
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A coleta dos dados se dará através de pesquisas, entrevistas e sondagens com 
artistas, agentes culturais, representantes de atividades culturais e econômicas, 
gestores públicos, visitas aos espaços culturais da cidade, reuniões com 
profissionais da cultura em geral e da música em particular, bem como público e 
consumidores. Também serão utilizados bancos de dados de instituições como o 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Ministério do Trabalho, IPEA 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), Fundação Seade, para além dos dados 
e informações produzidas pelo próprio poder público municipal. 

 

1.3 Atividades musicais, território e economia 

   No tocante aos nexos entre o território, a economia e as atividades musicais, 
Souza (2003) aponta que a relação entre as cidades e a música pode ser 
identificada já nos primeiros assentamentos urbanos da história da humanidade. 

Entendendo a cidade como o ponto de máxima concentração da cultura de 
uma comunidade, Mumford (1934), em estudo histórico sobre as cidades, faz 
interessante correlação entre estas e a dinâmica musical: 

“Através da sua complexa orquestração de tempo e de 
espaço, não menos que através da sua divisão do trabalho, a 
cidade assume o caráter de uma sinfonia: aptidões humanas 
especializadas, instrumentos especializados, produzem 
resultados sonoros que, nem em volume nem em qualidade, 
poderiam ser obtidos de qualquer peça única” (MUMFORD, 
1961, p.14) 

De acordo com Kong (1995) existem inúmeras razões para que se realizem 
estudos geográficos a respeito do setor musical, sendo a música o resultado de 
uma experiência ambiental, produtora e reprodutora de sistemas sociais e de 
identidades. Para o autor, da mesma forma que a indústria cultural, a indústria 
musical pode ser examinada em inúmeras direções, refletindo a diversificada 
importância econômica das artes.  

De acordo com Florida (2011) incentivar a cena musical local pode ser tão 
importante quanto investir em alta tecnologia e de melhor valia que a construção de 
shoppings nos centros das cidades, para o autor: 

 
“A música é um elemento essencial da autenticidade de um 

lugar ao lhe proporcionar um som ou identidade sonora. A 
identidade sonora corresponde ao som ou gênero musical 
característico das bandas, boates, etc. que compõem a cena 
musical local: o blues em Chicago, a Motown em Detroit, o 
grunge em Seattle e a Sixth Street em Austin. É isso o que 
muita gente conhece dessas cidades e o que vem à mente 
quando se pensa nelas; é também o meio que essas cidades 
usam para se promover.” (FLORIDA, 2011, p.228) 

Focando sua análise nas atividades econômico-culturais ligadas ao setor 
musical, Blanco (2004) aponta a existência de três níveis básicos para a análise das 
indústrias musicais: i. geração; ii. transmissão; iii. recepção. Para o autor, cada 
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nível citado se realiza através de atividades diversas e variados agentes, tais como 
indivíduos, instituições, ou mesmo empresas que desenvolvam atividades nas 
quais a música faça parte, em primeiro plano ou não. 

De acordo com o Ministério da Cultura do Brasil, as atividades culturais ligadas 
ao setor musical são: música erudita; música instrumental; música em geral; 
orquestra; e também as ações integradas. (PACHECO, 2010). Afirma Rubim (2007), 
dentro de uma perspectiva política, a necessidade de se atentar a diferentes 
momentos das atividades culturais, tais como a criação, difusão, intercâmbios, 
acesso, pesquisa, produção, consumo, preservação e gestão. 

Em recente diagnóstico da situação da economia da música em Belo 
Horizonte, pesquisadores da Fundação João Pinheiro (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 
2010) consideram como pertencentes a cadeia produtiva da música os seguintes 
elos ou fases do processo produtivo e distributivo: o artista; os mecanismos 
públicos de fomento e incentivo a cultura; os direitos autorais; a formação 
acadêmica e técnica; os produtores e agentes; a indústria de instrumentos e 
equipamentos musicais; os estúdios de ensaio e gravação; as empresas de locação 
de som e iluminação; os produtores e agentes artísticos; a distribuição; a 
divulgação, veiculação, mídia (local, regional, nacional e internacional); os 
espetáculos; a formação de platéias. 

Conclusões 

Através das sondagens, entrevistas e levantamentos realizados até o presente 
momento confirma-se a importância da atividade musical no referido município, 
como percebido em visitas ao museu da cidade, que possui uma seção específica 
para a história e desenvolvimento das atividades musicais no município, e na 
conversa com gestores do “Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de 
Campos de Tatuí”, os quais demonstraram a grande influência regional e nacional 
do maior conservatório musical da América Latina, instalado em Tatuí desde 
1954. Também foi possível levantar que o município de Tatuí será o primeiro 
território a receber um polo técnico de ensino de música no país, através do 
programa PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego) (TATUÍ, 2013), e que também mescla ensino de tecnologias com 
dimensões atividades artístico-culturais em sua FATEC (Faculdade de Tecnologia), 
ao oferecer um curso superior de tecnologia em produção fonográfica, além de 
possuir licenciaturas artísticas em seu território. 

As informações coletadas até o momento apontam que na área das atividades 
musicais, há uma intensa geração e residência de capital humano e criativo de 
excelência em seu território. Também no que toca a formação histórica do 
município, nota-se uma diversidade cultural nas populações e uma relevante 
tradição artística em seu território, apontando também para um ambiente 
favorável a criatividade. No tocante as conexões, as relações e parcerias com 
entes federativos como a União e o Estado se mostram eficazes e fundamentais 
para os mencionados espaços culturais de formação musical. Não obstante, é 
conveniente ressaltar que a pesquisa se encontra em fase inicial e a elaboração do 
zoneamento e o estudo das conexões, inovações e cultura da cidade ainda 
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necessita de maiores aprofundamentos. Ressalta-se que para o entendimento 
desta cidade como criativa ainda é necessário compreender se os espaços de 
liberação criativa do município não se constituem apenas em bolsões de 
criatividade ou se apresentam conexões efetivas com o território e a população 
local de distintas regiões da cidade, bem como deverá ser também verificado se a 
iniciativa privada e suas associações comerciais e industriais se conectam 
satisfatoriamente com a vocação musical do município, e a relevância da 
economia criativa e da cultura para suas atividades. 
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RESUMO 

A noção de cidade criativa utilizada está alicerçada em três eixos: inovação, conexão e 
cultura. As inovações são entendidas como a criatividade aplicada à solução de 
problemas ou à antecipação de oportunidades. As conexões, que possibilitam uma 
série de ligações, entre pessoas e seus espaços, estão profundamente ligadas à 
identidade e à essência da cidade, bem como ao entendimento do passado para 
construir o futuro. A cultura é um ativo importante para uma cidadecriativa, por seus 
benefícios, mas também pelos impactos sociais e econômicos que desencadeia, pelo 
reconhecimento de que agrega valor e aumenta a competitividade de setores 
tradicionais da economia, servindo como fonte de inspiração. Assim, o objetivo foi 
analisar se Ouro Preto pode ser considerada uma cidade criativa a partir da imagem 
percebida pelos turistas e habitantes. Ouro Preto é reconhecida mundialmentepela 
UNESCO pelo título de patrimônio Histórico da Humanidade, devido uma série de 
segmentos relacionados a economia criativa que atraem turistas do mundo inteiro, e, 
pela sua efervescência cultural. Para tanto, foram realizadas pesquisas documentais e 
de campo, com questionários no centro histórico da cidade. Os dados coletados foram 
tratados por meio da técnica de análise de conteúdo. Como conclusões, observou-se 
que faltam conexões justamente onde encontramos muita criatividade e 
cultura.Somado a isso, há uma carência de projetos culturais transversais a todos os 
setores e falta inovação, não apenas tecnológicas, mas para lidar com problemas 
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sociais a fim de tornar esta cidade, um espaço mais inspirador à imaginação, à 
criatividade e ao turismo sustentável.  
 
Palavras chave: cidades criativas, criatividade, inovações, conexões, cultura, Ouro 
Preto 
 

 

 

Abstract 
A crative city is based on three pillars: innovations, connections and culture. The 
innovations should be understood beyond the technological inovation including the 
creativity applied to the solution of current problems or the anticipation of 
opportunities. Connections, which allow a series of connections between people and 
their spaces, are deeply connected to the identity and essence of the city. The culture is 
an important asset for a creative city for its benefits, but also  for the social and 
economic impacts that implies incresing  adde value and competitiveness of traditional 
sectors of the economy. The objective was to analyze if the citie of Ouro Preto (MG) 
can be considered a creative city from the image perceived by tourists and locals. Ouro 
Preto is worldwide recognized by UNESCO for the Historical heritage of humanit title, 
and because concentrates a great number of sectors  related to the creative economy, 
wich attracts tourists from all around the world, and for its cultural effervescence. In 
methodological terms were done documental researchs and field investigation using 
questionaries in the historic city center. The collected data were treated by the 
technique of content analysis. As conclusion, were found a great lack of connections 
precisely where can be find a lot of creativity and culture.  There is a lack of cultural 
projects cut across all sectors and a lack of innovation, not only the technological ones,  
but  innovations to deal with social problems, making the city a more inspiring place   
to the imagination, creativity and to sustainable tourism. 
 
Key worlds: creative cities, creativity, innovations, conctions, culture, Ouro Preto 
 

 

1. Introdução 
 

A ocupação desordenada e vertiginosa das cidades data de tempos recentes, há 
um século somente 4% da população mundial residia em áreas urbanas. Hoje as 
cidades abrigam metade da população mundial, são centros de riqueza, prosperidade 
e harmonia social, são organismos vivos, lugares onde as pessoas se aglomeram; mas 
que muitas vezes se traduzem em pobreza, isolamento, poluição, exclusão e violência. 
Por conta disso, estão sujeitas a inúmeras pressões que afetam diretamente seus 
habitantes. 

Durante a segunda metade do século XX, com o advento da chamada era pós-
industrial, as cidades foram transformadas pela sociedade e a economia do 
conhecimento. Essas transformações trazem em seu bojo, novas formas de 
comunicação e de acesso à informação, pela economia dosserviços, entre outros 
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fatores, a cidade pós-industrial tem em sua base o reconhecimento ao capital 
humano, tanto em termos sociais quanto econômicos. Especificamente ao longo 
desta última década, a criatividade tem crescentemente ganhado espaço entre as 
discussões sobre desenvolvimento, cultura, economia e sustentabilidade. 

O papel das cidades e o sentido envolto nelas vêm sofrendo mutações 
principalmente devido ao movimento da globalização, hoje, as cidades representam 
muito mais do que o palco das relações econômicas que nela se desenrolam. Unem-se 
ai, as relações sociais, a cultura local, os hábitos e atitudes da população, aquelas 
peculiaridades que fazem que um espaço seja tão diferente de outro e que dão alma a 
uma cidade. Diante disso seria reducionista demais dizer que uma torna-se 
uma“cidade criativa” quando asua economia criativa é especialmente pujante. Muitos 
outros fatores estão em jogo, o que não significa não poder guiar-se pela economia 
criativa. 

A discussão acerca das“cidades criativas” vem despertando atenção e interesse 
crescente em vários países de todos os continentes, entre os formuladores de 
políticas públicas, urbanistas, sociólogos, gestores públicos e economistas em que se 
estabelece uma estreita relação com o conceito da chamada economia criativa como 
estratégia para encontrar soluções para problemasurbanos mal resolvidos. 

Contribuíram para o fomento destas discussões vários fatores, como a busca por 
um novo modelo de organização urbana, agregando benefícios sociais, econômicos, 
culturais e ambientais. Por trás disso, há o entendimento de que a competitividade 
econômica das regiões depende de inovação (de processos, produtos, sociais, 
culturais etc.) e de que a inovação é diretamente proporcional à criatividade. Quão 
mais criativo for o ambiente no qual vivemos, mais realizados seremos, mais resolvida 
será a sociedade e mais pujante será a economia. A cidade criativa é aquela que 
estimula os talentos, a diversidade e dácondições para que se agregue valor 
econômico e se dê vazão à geração denegócios a partir disso.Uma cidade criativa une 
várias ferramentas e cria uma política para o desenvolvimento, utilizando os setores 
culturais e criativos. 

Mas o que é economia criativa e qual sua relação estabelecida com as cidades 
criativas? Estes conceitos serão trabalhados mais detalhadamente no referencial 
teórico, mas esclarecendo inicialmente, o surgimento do debate sobre economia 
criativa surge no arcabouço das discussões sobre economia criativa. O termo 
economia criativa figura-se carente de algumas delimitações, mas desperta a atenção 
de vários países ao redor do mundo, ao longo da última década, e de forma mais 
profunda, a partir da segunda metade desta. A crescente atenção ao tema esta ligada 
à busca por um modelo de organização urbana coerente com um paradigma 
socioeconômico em transição, que passa do modelo industrial tradicional para uma 
economia guiada pelo setor secundário. 

A competitividade de regiões esta diretamente dependente das inovações em 
seus processos e produtos tanto na âmbito social quanto cultural. Mas esta inovação 
é diretamente dependente da criatividade, do quão criativo é o ambiente no qual as 
pessoas, os trabalhadores estão inseridos. Quanto mais criativo for o ambiente, mais 
realizadas e criativas as pessoas serão, e assim, poderão ser por consequência mais 
pujante será a sua economia e a cidade. 

Conforme ressaltado por Reis (2012) o que caracteriza uma “cidade criativa” é a 
sua capacidade de estar se transformando continuamente no seu contexto 
socioeconômico com base na criatividade daqueles que a habitam e em conexões 
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com suas singularidades culturais e suas vocações econômicas. No contexto atual, as 
cidades criativas tem ganhado atenção principalmente pela importância destas para a 
promoção desenvolvimento das pessoas. As cidades criativas têm apresentado 
soluções para problemas renitentes ao cotidiano das pessoas e sendo assim é 
importante que haja o envolvimento de todos os agentes interessados em promover 
o desenvolvimento sustentável para que usem sua criatividade a favor das cidades. 

Com base nestes argumentos, este artigo foi direcionado para o estudo da cidade 
de Ouro Preto, o objetivo foi analisar se a cidade pode ser considerada uma cidade 
criativa a partir da imagem percebida pelos turistas e habitantes. A cidade é 
reconhecida mundialmente pela UNESCO pelo título de patrimônio Histórico da 
Humanidade, devido uma série de segmentos relacionados a economia criativa que 
atraem turistas do mundo inteiro, e, pela sua efervescência cultural.Neste artigo, 
parte-se da premissa de que a cidade de Ouro preto,em virtude das características da 
cidade, possui potencial relevante para figurar-se como cidade criativa. Ouro Preto 
possui diversos setores pertencentes à economia criativa, e estes, associadosà uma 
diversidade cultural ímpar, podem proporcionar uma ambiente favorável à 
criatividade, atraindo indivíduos e contribuindo para o estabelecimento de ligações, 
entre pessoas e seus espaços. 

Uma série de questionamentos serviram de base para o desenvolvimento deste 
trabalho e foram explorados para melhor entendimento do potencial de contribuição 
das “cidades criativas” para o desenvolvimento mais sustentável. Que estratégias 
estão imbricadas no conceito de cidade criativa? Isto remete primeira mente a 
esclarecer o que é uma cidade criativa equal a importância em promover o 
desenvolvimento destas cidades? Quem devem ser os responsáveispor alavancar e 
superar o desafio de transformar estes espaços urbanos em algo mais do que uma 
aglomeração e espaço de trocas econômicas em um ambiente mais criativo?  

Adicionalmente procurou-se refletir sobre as percepções relativas ao papel 
desempenhado pelo turismo na cidade. Entende-se neste estudo que este setor 
certamente desencadeia muitas associações positivas: como catalisador de negócios 
locais, de desenvolvimento do setor de serviços e do aumento da demanda cultural, 
garantindo ainda a viabilidade de muitos projetos culturais que se mostrariam 
insustentáveis, caso dependessem apenas da demanda, como promotores do 
encontro de ideias e diversidades. 

Neste artigo adota-se a ideia já apresentada por diversos autores (FLORIDA, 2011; 
HOWKINS, 2001, REIS, 2012, HARTLEY, 2005; SIMAS, 2009; PRATT, 2008; EVANS, 2009, 
CRUZ, 2010) de que apenas aqueles espaços, regiõescidades ou nações que apostem 
em uma estratégia de fomento à economia criativa, estreitamente em conexão com 
inovações, na cultura e no conhecimento, numa classe mais criativa, poderão 
fomentarmecanismos de desenvolvimento urbano mais sustentáveis. 

Este artigo está estruturado em cinco partes, incluindo esta introdução, em que 
foram apresentados os objetivos, os contornos e as premissas iniciais desta pesquisa. 
Na sequencia  são apresentados os procedimentos metodológicos empreendidos 
nesta pesquisa empírica. Em sequencia, no referencial teórico, discute-se os conceitos 
e definições sobre economia criativas e cidades criativas. Prosseguindo, são 
apresentados os resultados e discussões a cerca desta pesquisa. Por último, seguem 
as conclusões a cerca deste estudo. 
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2. Procedimentos Metodológicos 
 

Este trabalho seguiu uma abordagem qualitativa e quantitativa, e para tanto, 
utilizou de dados primários e secundários. Os dados primários foram coletados por 
meio de pesquisa de campo realizada no centro histórico de Ouro Preto com a 
realização de entrevista e por meio da aplicação de questionários estruturados 
aplicados a turistas. A amostra desta pesquisa constitui-se de 60 entrevistados, 
aleatoriamente, duranteo período de Junho a Julho de 2012. 

O instrumento de coleta abarcou questões abertas e fechadas, etratava das 
motivações e preferências dos entrevistados e das frustações e fatores críticos 
observados. No intuito de estabelecer um espaço interativo de diálogo com o poder 
público local Madureira e Branco (2001) foi realizada também entrevistasemi-
estrturada, com representantes do poder público local responsável pela área de 
turismo e cultura, onde foram expostos os pontos críticos, os futuros projetos e as 
principais demandas nos campos da criatividade, cultura e turismo do município, no 
intuito de conhecer com alguma profundidade todo este contexto (GODOI E MATTOS, 
2010; LAKATOS e MARCONI, 1996). 

Neste caso, aplicou-se a entrevista semi-estruturada pela possibilidade de ao 
mesmo tempo ter um roteiro pré-definido, o que evita desvios do foco da pesquisa, e 
por proporcionar também, ao entrevistador, a flexibilidade para ordenar e formular as 
perguntas durante a entrevista, e, onde o informante tem a possibilidade de discorrer 
sobre o tema proposto (GODOI e MATTOS, 2010). 

Posteriormente estes dados foram analisados por meio da técnica de Análise de 
Conteúdo (AC), utilizando-se da técnica de análise categorial por temas e por 
subcategorias. Os procedimentos foram baseados na proposta de Laville e Dione 
(1999). A primeira etapa consistiu na pré-analise (conhecimento geral do material 
disponibilizado) e definição dos parâmetros. Posteriormente estabeleceram-se as 
categorias gerais e as subcategorias de análise. 

A técnica foi aplicada em três etapas cronológicas: a pré-análise, como já 
mencionado, em que foram feitas as definições de materiais e procedimentos a serem 
seguidos; a exploração do material e tratamento dos resultados (aplicação dos 
procedimentos escolhidos na pré-análise); e tratamento dos resultados e 
interpretação (geração de inferências que vão construir os resultados da 
investigação).  

Para Bardin (2004), a codificação dos dados brutos do conteúdo pesquisado 
permite ao analista atingir uma representação a cerca das características da realidade 
investigada e assim possibilitar a organização dos dados a fim de apontar resultados 
em relação aos objetivos propostos. Os resultados da pesquisa foram trabalhados em 
dois blocos: Motivações e preferências dos entrevistados e frustações e fatores 
críticos encontrados na cidade.A partir dai foram estabelecidas as subcategorias. 

Para a definição destas, foram considerados os apontamentos obtidos pelos 
questionários de dentro de cada um destes dois blocosbuscando a identificação dos 
sentidos dos relatos, sendo reunidos por similaridade. Foram estabelecidas cinco 
subcategorias para o primeiro bloco (Patrimônio cultural e arquitetura; Artesanato e 
artes, pesquisa desenvolvimento e fruição de conhecimento, ecologia e meio 
ambiente e outros). Para o segundo bloco foram estabelecidas as categorias: 
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mobilidade, programação e organização das atividades turísticas, planejamento 
urbano, manutenção do patrimônio e capacitação. 

Para complementar a pesquisa, além dos dados primários, foram coletadosdados 
secundários, por meio, de pesquisa bibliográfica em trabalhos publicados no meio 
acadêmico e científico (como teses, dissertações e artigos) nas áreas de Economia 
Criativa, cidades criativas, cultura e turismo. Os dados foram então cotejados, uma 
importante prática de pesquisa para se extrair e articular os dados obtidos nos 
documentos, entrevista e questionário com os dados obtidos nas bibliografias desta 
pesquisa. Assim, essa análise qualitativa foi importante para organizar e apresentar os 
resultados na seção de resultados e discussão. A seguir são apresentados no 
referencial teórico os argumentos, teórias e preceitos a cerca do tema que serviram 
de base para a condução desta pesquisa e para a interpretação dos dados 
encontrados. 

 

 

3. Referencial Teórico  
 
3.1 Criatividade, inovação e as cidades 
 

O tema Economia Criativa tem sido tratado por uma gama de autores, que tem 
estudado também as atividades da indústria criativa e suas relações com os aspectos 
sociais e culturais em países desenvolvidos (FLORIDA, 2011; CAVES 2000; UNCTAD, 
2010; HARTLEY, 2005). A economia criativa representa para Reis (2008) o emblema de 
um novo ciclo econômico, que surge como resposta a problemas globais renitentes. 
Esse novo paradigma, traz a cultura como base e a tecnologia como veículo propulsor, 
a organização dos mercados em redes, as parcerias entre os agentes sociais e 
econômicos, a prevalência de aspectos intangíveis da produção, o uso das novas 
tecnologias para a produção, distribuição e/ou acesso aos bens e serviços e a 
unicidade da produção, fortemente ancorada na singularidade. 
 É importante destacar que, a dedicação a atividades criativas não deve ser vista 
como nenhuma novidade, desde a antiguidade as pessoas já se dedicavam a 
atividades criativas.  O que difere uma época da outra é que na atualidade estas 
atividades estão se tornando predominantes, prova disto seriam as estruturas 
econômicas criadas em torno destas como formas de suporte. Apropriando-se das 
ideias clássicas de Hirschman (1961), sobre os efeitos de encadeamento, poder-se-ia 
dizer que as atividades criativas possuem um grande poder de encadeamento “pra 
traz” e “pra frente”, ou seja, tem condição ou capacidade de ser responsável pela 
indução de novas atividades e de procura, levando assim ao surgimento de outros 
setores ainda mais recentes.  
 O contexto criativo conforme a UNCTAD (2010) engloba tanto aspectos 
econômicos quanto os culturais e sociais, interagindo com objetivos tecnológicos e 
também de áreas como o turismo e educação, o que acaba por incrementar o grau de 
complexidade às relações existentes neste meio. 

É na esteira da eclosão dos debates sobre economia criativa no contexto de 
globalização crescente que começam a surgir os primeiros debates sobre as “cidades 
criativas” (REIS, 2012; FLORIDA, 2011). As primeiras menções ao termo “cidades 
criativas” envolvem profissionais, sobretudo concentrados em cima do eixo Austrália 



 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  217 

 

– Reino Unido - Estados Unidos-Canadá, eixo que a rigor representa também o espaço 
de gênese da discussão da temática das indústrias criativas e de forma mais ampla da 
economia criativa (BRITISH COUNCIL, 2005), e que advém das áreas de economia, 
arquitetura e sociologia em especial. Os países deste eixo foram pioneiros em 
procurar estimular a competitividade por meio da exploração dos benefícios que a 
criatividade pode proporcionar.  

Segundo Cruz (2010) a origem da palavra criatividade esta relacionada à 
existência, o criar, inventar, lidar criativamente com problemas que possam parecer 
sem solução. Os conceitos de criatividade e inovação não devem ser confundidos, 
apesar de muitas vezes serem. Há uma relação estreita entre criatividade e inovação, 
mesmo assim, ambos devem ser vistos e entendidos como processos distintos. A 
criatividade é o processo através do qual novas ideias são produzidas, enquanto a 
inovação é o processo por meio do qual as novas ideias são implementadas. Ou seja, 
criatividade é pré-condição para que haja inovação. 

Neste contexto é importante refletir sobre o que torna uma cidade criativa? 
Diversos estudos inseridos no contexto criativo e cultural têm abordado essa 
temática, e, apesar de não haver consenso nas respostas para esta questão, vários 
autores (LANDRY e BIACHINI, 1995, HOWKINS, 2001; SIMAS, 2009; REIS, 2012; 
FLORIDA, 2005) apresentam suas ideias sobre o que é uma “cidade criativa”. Uma 
cidade criativa pode ser vista como aquela que “consegue contar uma história do 
melhor modo possível” ou segundo Howkins (2001) é um espaço que reflete liberdade 
“para explorar ideias por meio de aprendizados e adaptações”. Uma cidade criativa 
deve ser vista como um ambiente voltado para a superação de problemas, e, 
portanto, esta constantemente em processo de mutação.  

Apesar das distintas definições e ideias a cerca do tema, neste estudo trabalhou-
se com a percepção adotada por Reis (2012) de “cidade criativa” como aquela 
alicerçada em três eixos: inovação, conexões e cultura. Ainda, este estudo apropriou-
se das reflexões de Florida (2011) sobre a teoria do capital criativo para explicar a 
importância de pessoas criativas no crescimento e desenvolvimento econômico 
urbano e regional. Nessa perspectiva as pessoas criativas preferem lugares mais 
diversificados, tolerantes e abertos a novas ideias. Quanto maior e mais diversificada 
a concentração de capital criativo, maior será a capacidade de inovar, de criar 
negócios de alta tecnologia, de gerar empregos e de crescer economicamente 
(FLORIDA, 2011) 

Como já ressaltado, as “cidades criativas” vão mais além do que simples locais 
economicamente vantajosos são espaços que revelam um passado singular. A cultura 
neste espaço deverá ser a base desta criatividade e não a barreira à mesma. Aideia de 
que a cultura não traz benefícios económicos se revela um tanto limitada, há uma 
infinidade de possibilidades de se gerar renda por meio da cultura sem que se perca a 
essência cultural. A cultura local quando preservada e difundida é uma 
vantagemeconomicamente sustentável, é a valorização da história local, que por si 
gera e atrai uma diversidade de outrasatividades. 

Neste contexto é apropriável de se pensar em copiar modelos de sucesso 
ocorridos em outros espaços. Em um meio em que a singularidade é uma das 
características principais, e a própria razão do sucesso destes espaços, a existência de 
modelos preestabelecidos que possam ser seguidos como um guia de cidades, não 
parece ser o processo mais adequado, quando o que se pretende é aoriginalidade e a 
unicidade dos locais (REIS, 2012). A criatividade gerada através da cultura é 
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aabrangência dos traços característicos de cada região, das tradições, dos usos 
ecostumes daquele espaço. 

Simas (2009) também propõem a originalidade dos modelos para cada local. 
Segundo referida autora, o desafio das regiões, sociedades e cidades futuras, será 
saber gerar uma competitividade regional, através de um desenvolvimento de base 
localmente sustentável, que seja capaz de realçar e também de valorizar toda a 
identidade local, e transformando-a em uma oportunidade, uma‘vantagem absoluta’ 
e uma garantia de independência pela diferenciação. O crescimentodeverá derivarde 
soluções personalizadas e adaptadas pelos diferentes atores regionais, apenas deste 
modo, serão aceites por todos e poderão ser transmitidas (SIMAS, 2009). 

Landry e Bianchini (1995) trabalharam os aspectos de criatividade a sua relação 
com o espaço das cidades. 

 
Why talk about creativity in relation to cities? In part, the reason isobvious. 
Historically, creativity has always been the lifeblood of thecity. Cities have 
always needed creativity to work as markets, tradingand production centers, 
with their critical mass of entrepreneurs,artists, intellectuals, students, 
administrators and power-brokers. Theyhave mostly been the places where 
races and cultures mix and where interaction creates new ideas […] and 
institutions. And the have been the places which allow people room to live out 
their ideas, needs, aspirations, dreams, projects […] ( LANDRY e BIANCHINI, 
1995, p. 11). 

 
Sendo assim percebe-se a relação direta entre Criatividade, inovação e as cidades 

criativas, em que as bases para inovação estão na criatividade, e estas em conjunto 
são condições necessárias, mas não suficientes para a construção de espaços urbanos 
mais criativos. Não são suficientes porque como ressalta Reis (2012) uma cidade 
criativa esta alicerçada sobre um tripé, que é formado além da inovação pelas 
conexões e pela cultura.  

 
3.2 Conexões, cultura e inovação 

 

Segundo Reis e Urani (2011) em uma cidade criativa, independente do seu porte, 
da sua história, do padres sociais e conomicos, há uma prevalência de três elementos, 
os quais cosntituem a base de formação de um espaço urbano que esta em constante 
mutação. 

O primeiro pilar remete às inovações, que não devem ser vistas apenas às na visão 
das inovações tecnológicas, como apontado por Florida (2011), mas são entendidas 
também como a criatividade aplicada à solução de problemas ou à antecipação de 
oportunidades. São as conexões, que viabilizam uma série de ligações, entre pessoas 
e seus espaços, entre os seus habitantes e seus governos, o que está profundamente 
ligado à identidade e à essência da cidade, bem como ao entendimento do passado 
para construir o futuro (REIS, 2012). Embora a associação mais recorrente ao termo 
seja referente às inovações tecnológicas, a criatividade urbana é sustentada por 
inovações das mais diversas ordens, como sociais, culturais, institucionais e 
ambientais 

A respeito da relação entre criatividade e inovação, Landry e Bianchini (1995) 
destacam um aspecto importante: 
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Uma cidade pode ser criativa, mas pode não ter habilidades 
analpiticas, avaliativas e financeiras para desenvolver soluções 
inovativas. A criatividade é uma pré-condição necessária para haver 
inovação, mas a inovação é o que conta para maximizar o potencial de 
uma cidade. Atingir a criatividade a partir da inovação envolve a 
avaliação. O processo de avaliação envolve avaliar o quão apropriado 
uma idéia é para uma determinada situação, sua viabilidade, a relação 
custo-eficácia e popularidade. Algumas cidades podem se especializar 
em criatividade e em outras inovações (LANDRY e BIANCHINI, 1995, p. 24, 
tradução nossa). 

 

As conexões segundo Reis e Urani (2011) podem se manifestar em se diferentes 
dimensões, como a histórica, que envolve os aspectos do passado da cidade, que 
forma sua identidade e sua estratégia de futuro,desenhando a cidade que se quer ter; 
geográfica, entre bairros e zonas, o queé especialmente importante nas grandes 
cidades, não raro fragmentadas; degovernança, com a participação dos setores 
público, privado e da sociedade civil,cada um com seu papel muito claramente 
definido; de diversidades, aglutinandopessoas com distintos pontos de vista, 
profissões, culturas, comportamentos;entre local e global, preservando as 
singularidades da cidade, sem por isso seisolar do mundo. 

Ainda, assume-se que a cultura é um ativo de enorme valor para uma cidade 
criativa, por seus benefícios culturais, mas também pelos impactos sociais e 
econômicos que desencadeia, pelo reconhecimento de que agrega valor e aumenta a 
competitividade de setores tradicionais da economia e como fonte de inspiração.A 
cultura e a criatividade são as alavancas para tornar possível uma cidade criativa, e, 
uma vez ausentes acabam impossibilitando a prosperidade das regiões (SIMAS, 2009). 
No contexto de uma cidade criativa a cultura confere a singularidade do espaço, como 
se fosse a sua digital (REIS, 2012). 

A cultura se insere na cidade criativa sob quatro formas mais visíveis: por seu 
conteúdo cultural per se, compreendendo produtos, serviços, patrimônio (material e 
imaterial) e manifestações de caráter único; pelas indústrias criativas, abrangendo 
cadeias culturais, da criação à produção,do consumo ao acesso, com impacto 
econômico na geração de emprego, rendae arrecadação tributária; ao agregar valor a 
setores tradicionais, dando-lhesdiferenciação e unicidade, em um contexto mais 
amplo de economia criativa,a exemplo do impacto da moda sobre as indústrias têxtil 
e de confecçõesou da arquitetura sobre a construção civil; ao formar um ambiente 
criativo,pela convivência de diversidades e manifestações, fonte de inspiração 
paraolhares e ideias diferentes, em especial pelas artes. 

Em uma cidade “cidade criativa”, a cultura e as artes assumem um papel principal 
(HALL, 2000). Por um lado, a oferta cultural é um fator de atração importante, seja 
por via da arquitetura e do espaço público que configuram as condições de habitação 
da classe criativa, seja através dos espetáculos, das exposições ou de outros eventos 
que preenchem os tempos de lazer desse grupo. 

Tendo por base estes três elementos essenciais, a cidade criativa pode ser vista 
como em constante processo de modificação (REIS, 2012), é uma cidade que tem uma 
cultura própria, com abundância de inovações e múltiplas conexões. O sentido de ser 
uma cidade criativa perpassa então pela noção de um espaço que se norteia por algo 
tão intangível como a criatividade, e que é, portanto, uma cidade dinâmica, e que 
possui um sentido de mudança próprio. 
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3.3 O que significa ser uma cidade criativa? 
 

Esta discussão estimula a refletir primeiramente sobre algumas coisas: primeiro 
porque a criatividade tem se tornado mais e mais importante nos últimos tempos, e 
especial, para as cidades? Porque estimular a criatividade é importante para o sucesso 
econômico? E como a criatividade pode ser mobilizada no sentido de ajudar a resolver 
os problemas de uma cidade por meio de abordagens interdisciplinares e sintéticas? 
Estas questões trabalhadas por Landry e Bianchini (1995), ganharam na atualidade 
uma abrangência de discussões e tem sido reconhecidas pelos diversos atores da 
sociedade, tendo sido esta rapidamente incorporada no discurso e prioridades 
políticas dos países e cidades. (CRUZ, 2010). 

Para Landry e Biachini (1995) uma cidade criativa pode ser entendida como o 
espaço que estimula e incorpora uma cultura de criatividade no modo como os 
stakeholdersurbanos atuam. Ser uma “cidade criativa” implica em alguns traços 
característicos como a valorização dos recursos culturais (como a diversidade), o 
estabelecimento de correlação entre os recursos culturais e potencial de 
desenvolvimento econômico, políticas públicas transdisciplinares, e transversais (REIS, 
2008); maior participação cidadã, existência de incentivos à criatividade, capazes de 
proporcionar a existência de uma estrutura criativa que promovam a efervescência de 
ideais, manifestações se busca por soluções criativas para a sociedade em geral.  

Neste sentido, é muito importante promover os talentos, mas também ser capaz 
de atraí-los e mantê-los (LANDRY e BIANCHINI, 1995), pois os trabalhadores criativos 
são segundo Florida (2011) desejados pelas cidades, o que acaba proporcionando a 
criação de ambientes propíciosà atração e à manutenção destes profissionais.Mas 
essa classe criativa (FLORIDA, 2011), que seria, portanto fundamental para garantir a 
competitividade das cidades (REIS, 2012) dependem de alguns aspectos essenciais 
para florescer. A classe criativa de Florida (2011) que movimenta e ajuda a construir 
uma cidade criativa dependem: 

 
De uma administração pública que tenha imaginação, onde haja inovações 
sociais, criatividade [...] e, política e governança.  [...] criativos não são apenas 
os artistas ou os que trabalham com novas mídias, design e pesquisas em 
universidades. A questão central è: quais são os atributos especiais que os 
artistas, a economia criativa e a classe criativa podem oferecer para fazer uma 
cidade mais criativa (LANDRY, 2005, tradução nossa). 

 
Em sua obra “CreativeCitiesStructuredPolicy Dialogue Backgrounder” Bradford 

(2004) propõem que alguns pontos relevantes que podem caracterizar tanto a 
estrutura de uma cidade criativa quanto as suas funções. O autor deixa claro em sua 
obra uma diferença entre as cidades comuns e uma cidade criativa.  

 
As cidades criativas são locais dinâmicos de experimentação e inovação, onde 
novas ideias florescem e pessoas de todos os tipos e esferas da sociedade 
estão juntas para tornar suas comunidades um lugar melhor para viver, 
trabalhar [...] são lugares que encorajam diferentes tipos de conhecimento, e 
encorajam uma ampla participação pública para lidar criativamente com 
questões complexas [...] enquanto todas as cidades são caracterizadas pela 
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densidade populacional e pela sua proximidade organizacional, apenas nas 
cidades criativas essas características se tornam ativos em esforços de 
colaboração para resolver os problemas urbanos que são perenes, como 
congestionamentos, moradia, inclusão [...] (BENDFORD, 2004, p. 1, tradução 
nossa). 

 
Hoje é amplamente reconhecido que a criatividade é importante para as cidades 
frente ao processo de globalização, ajudando a promover um desenvolvimento mais 
sustentável (BRADFORD, 2004).No processo de globalização pesquisadores rastrear 
uma convergência de fluxos de urbanização - de pessoas, investimentos e ideias - que 
tornam as cidades mais importantes do que nunca para o bem-estar humano. A 
economia mundial altamente integrado, ao que parece, tem fundamentos locais 
cruciais. Cidades representam a escala ideal para os intensivos, face-a-face interações 
que geram as novas ideias que a inovação baseada no conhecimento poder. 
Localidades que toque o seu potencial criativo justamente contemplar um futuro 
emocionante e gratificante. 

Reis e Urani (2011) também propõem reflexões a cerca do significado de “ser uma 
cidade criativa”, e de quais são as condições de base deste espaço urbano. 
Perpassando por conceitos apresentados por Florida (2011), que traz em sua visão as 
ideias de uma cidade criativa, como aquela que apresenta uma maior concentração 
da “classe criativa”, os autores argumentam que é um tanto estranho que para que 
uma cidade seja bem sucedida criativamente, ela deva olhar para fora, para as 
conexões externas, atraindo pessoas que se enquadrariam na classificação de classe 
criativa, e não em um processo endógeno, para dentro, estimulando a criatividade de 
seus habitantes, independentemente da profissão que estas exerçam (REIS e URANI, 
2011). 

Uma cidade criativa torna-se atraente para as chamadas indústrias criativas e para 
pessoas criativas, o processo apresentado por Reis e Urani (2011) é reverso ao 
apresentado por Florida (2011) e por aqueles autores que veem a cidade criativa 
como aquela que apresenta alta concentração e participação das indústrias criativase 
culturais (SCOTT, 1998; TROSBY, 2001). Por ser capaz de colocar a criatividade em 
prática, em um ambiente cultural e econômico favorável à isso, as indústrias e os 
segmentos criativos, bem como os talentos, se sentiriam atraídos, e são então 
chamados à cidade criativa reforçando a base criativa daqueles espaço, constituindo 
assim uma espécie de circulo virtuoso (REIS e URANI, 2011) 

Ao invés de privilegiar a presença de uma classe criativa, de um grupo de pessoas 
no seio urbano, a cidade criativa é sistêmica, integrada e incentiva a eclosão da 
criatividade de todas as profissões, de forma complementar. Assim, a dinâmica é: a 
cidade por apresentar uma esfera que favorece colocar o exercício da criatividade em 
prática e por ter aspectos culturais, econômicos, sociais e institucionais que 
favorecem esse exercício, irão atrair o talento criativo e as indústrias criativas, 
acontece ai uma retroalimentaçãodo espaço urbano, em que mais talento torna o 
espaço mais criativo, o que atrai novos talentos, e assim segue o fluxo. 

Apesar de autores como Florida (2011) trabalhar com foco em grandes 
metrópoles, pequenos espaços urbanos podem ser muito inovadores ee capazes de 
estimular inspirações que promovem redes regionais urbanas em termos cultural e 
socioeconômico.“Uma cidade criativa é uma cidade que surpreende, que atiça a 
curiosidade, o questionamento, o pensamento alternativo e, com isso, a busca de 
soluções” (REIS e URANI, 2011, p. 32-33). 
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4. Resultados e Discussão 

 

Neste tópico serãoapresentadas sucintamente as discussões baseadas nos dados 

encontrados na cidade de Ouro Preto. Inicialmente é necessário fazer uma breve 

caracterização da unidade de análise deste estudo, apresentando suas características 

históricas, culturais, espaço-urbanísticas e criativas. Em sequência são apresentados 

dois tópicos que tratam da análise dos dados coletados na pesquisa de campo. Foram 

divididos em dois blocos que subdividem cada um, em categorias. O primeiro bloco 

trata das motivações e preferências dos entrevistados e o segundo, das frustações e 

fatores críticos observados. Por fim encera-se a discussão dos resultados com uma 

breve reflexão sobre o potencial criativo da cidade de Ouro Preto. 

 

4.1 Ouro Preto – Panorama geral 

Ouro Preto Ouro Preto foi a primeira cidade brasileira a receber o título da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO –, 

de Patrimônio Cultural da Humanidade em 1980, por seu singular valor histórico. Por 

essa razão, recebe diariamente um fluxo intenso de turistas, vindos de toda parte do 

mundo, que desejam, entre vários outros motivos, conhecer sua história, paisagens, 

gastronomia, dentre outros inúmeros atrativos. Sua população (cerca de 70 mil 

habitantes) é bastante diversificada e composta por descendentes de várias regiões 

do país, de portugueses e de escravos, além de outras nacionalidades minoritárias 

que foram atraídas pelo ouro do período colonial.  

Mais recentemente, tem sido também formada pela comunidade universitária, 

presente desde a fundação da Escola de Farmácia, em 1839, e da Escola de Minas, 

em 1876, hoje incorporadas à Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, além 

disso, contam-se também artistas e intelectuais, atraídos para a cidade após ser 

redescoberta pelos modernistas em 1924, e um grande contingente de turistas. 

(Grammont, 2006). 

Com todo esse arcabouço, a cidade tem se destacado como berço cultural, na 

qual abriga diversas culturas que se misturam e se integram, formando novos 

conceitos de arte e cultura, ao mesmo tempo em que mantém preservadas suas 

tradições e sua riqueza histórica e patrimonial. Possui ainda uma programação de 

eventos ao longo do ano, voltados para diversos públicos, sendo que os eventos 

culturais de maior destaque atualmente são: o Carnaval, o Festival de Inverno de 

Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes, a Semana Santa, o Aniversário da Cidade, a 

Festa do12 e o Festival Internacional “Tudo é Jazz”, o que proporciona aos grupos de 

teatro locais grandes oportunidades de atuação e interação. (SANDOVAL, ARRUDA e 

SANTOS, 2009). 
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Percebe-se ai a importância da dimensão cultural na cidade. A base cultural de 

Ouro Preto cria uma singularidade entre demais espaços urbanos do país, 

principalmente por conta de sua história, dos produtos, serviços, patrimônio 

(material e imaterial) e manifestações (REIS, 2012; REIS e URANI, 2011de caráter 

único presentes na cidade. Ainda, a oferta cultural encontrada na cidade configura 

um fator importante de atração de pessoas, turistas, pesquisadores, intelectuais e 

profissionais ligados a diversos segmento que tem a criatividade como fonte de 

insumo principal (HALL, 2000). 

Ainda, percebe-se que a cidade pode ser vista como um espaço constante de 

interação entre pessoas de diferentes etnias, pensamentos e saberes, criando uma 

atmosfera de tolerância (FLORIDA, 2011). A presença de universidades, centros de 

pesquisas e empresas de grande porte, em um contexto carregado de expressões 

culturais, que abriga diferentes segmentos criativos, como as artes, o patrimônio, 

musica, software dentre outros acaba propiciando a formação de um ambiente 

propício ao exercício da criatividade e da inovação (FLORIDA, 2011; REIS e URANI, 

201; LANDRY e BIACHINI, 1995). 

Quanto Às suas características urbanísticas, Ouro Preto, é reconhecida como 
modelo de espaço urbano e arquitetura da ocupação do interior do país no período 
colonial, caracterizada pelo somatório de arruamentos, edificações e equipamentos 
urbanos dos séculos XVIII, XIX e XX. Em relação ao núcleo urbano surgido e erguido 
durante o período colonial, o sítio natural e as características da atividade 
mineradora condicionaram o traço característico do seu desenho urbano. A partir de 
1945, tem início um grande crescimento populacional na cidade. O núcleo urbano 
principal, que se mantinha praticamente inalterado desde os fins do século XVIII, 
sofre um processo de expansão, sendo aproveitadas todas as áreas da periferia que 
oferecem condições razoáveis. 

De acordo com Sobreira e Fonseca (2001), a necessidade de criação de novas 
áreas urbanas em função do crescimento da população, a partir dos anos sessenta 
não foi acompanhada por planejamento prévio adequado, levando à ocupação de 
áreas onde se desenvolveram atividades de mineração no passado. Por essa 
descrição preliminar do espaço urbanístico pode-se perceber a existências de alguns 
problemas de conexão em Puro Preto. A cidade hoje convive com problemas de 
mobilidade intra-urbanas, como o transporte, e extra-urbanas como no caso da 
atividade turística que revela conexões com a cidade principalmente pelos 
equipamentos culturais  e pela oferta cultural e que atrai turistas domésticos e 
internacionais (REIS, 2011). 

 
4.2 Motivações e preferencias 

 

 No questionário foram elaboradas perguntas que tratavam do poder de atração 
da cidade, o que motivava tantas pessoas dos mais diversos lugares a visitar a cidade, 
a conhecer seu patrimônio, suas artes e manifestações culturais. O conjunto de 
respostas que formam este bloco originou um conjunto de quatro subcategorias de 
análise. Sendo assim no critério motivações e preferências foram encontradas as 
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subcategorias:(A)Patrimônio cultural, arquitetura e equipamentos culturais (B) 
Artesanato, artes e manifestações culturais (c) Atividades de pesquisa, difusão de 
conhecimento e desenvolvimento (D) Meio ambiente. 
 A existência de um conjunto arquitetônico barroco, formado por casarios igrejas, 
monumentos, teatros dentre outros ativos e equipamentos culturais conferem à 
cidade de Ouro Preto uma singularidade, uma identidade que a torna reconhecida 
internacionalmente. A cidade, berço da cultura de Minas Gerais,é carregada de 
conteúdos simbólico e do patrimônio intangível, o quealimenta o quesito cultura, um 
dos três eixos estruturante da “cidade criativa”,ealém disso, motiva a atração de 
turistas(REIS, 2011; SIMAS, 2009; HALL, 2000). 
 A oferta cultural enquanto estímulo à mobilidade fica evidente nas falas de alguns 
entrevistados quando foram perguntados sobre as motivações para o turismo.  
“conhecer a arquitetura, as igrejas e os casarios (E17)”. “Pela riqueza histórica e o 
patrimônio (E5)”. “As ruas e o conjunto arquitetônico, especificamente a cidade 
colonial, suas estruturas e o aspecto cinematográfico que a cidade apresenta 
(E54)”.Soma-se a isso os equipamentos culturais como museus, teatros e bibliotecas, 
enquanto elementos importantes do quesito cultura na cidade (REIS, 2011).  
No quesito inovações, outro importante eixo estruturante de uma cidade criativa, 

Ouro Preto, revela atividades de pesquisa, difusão de conhecimento e 
desenvolvimento.Em se tratando de educação, além de sediar o campus de uma 
universidade e de faculdades, de institutos de pesquisa e empresas de grande porte, a 
cidade tem atraído constantemente pesquisadores, historiadores e intelectuais, que 
enxergam a cidade como um locus potencial para estudo. Soma-se a isso o 
acontecimento constante de eventos e congressos, espaços para a fruição do saber e 
estimulantesda criatividade.  

A cidade concentra também diversos segmentos pertencentes ao campo da 
economia criativa, como o das artes cênicas, com os grupos de teatro, das artes 
visuais, expressões culturais, design e entre outros, o que contribui para o exercício da 
criatividade, além é claro, da geração de emprego e renda na cidade (FLORIDA, 
2011;REIS e URANI, 201; LANDRY e BIACHINI, 1995). As falas dos entrevistados 
ilustram aspectos do quesito inovação. “Me motiva vir aqui, o interesse pela história e 
por motivos de execução de uma pesquisa em arquivos (E11)”. “A cidade possui uma 
arquitetura rica, artesanato e gastronomia característicos (E19)”. “O que me trouxe 
aqui foi a ocorrência de um evento na cidade (E50)”. “As joias, as pedras preciosas, 
que são produzidas aqui, são o motivo da visitação (E4)”. 
 

 
4.3 Frustações e fatores críticos 

 

O questionário abordava ainda, sobre os gargalos encontrados na cidade pelos 
visitantes, que se traduziam em fatores críticos de mobilidade, planejamento urbano 
e organização. Estes acabam provocando frustações aos visitantes da cidade e mesmo 
para os seus residentes. O conjunto de respostas que formam este bloco deu origem a 
cinco subcategorias de análise: (A) Mobilidade, (B) Planejamento urbano, (C) 
Programação e organização dos atrativos turísticos, (D) Capacitação para o turismo, 
(E) Conservação do Patrimônio e (F) aqueles que não tinham nada a declarar.  
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As subcategorias (A) e (B) representam problemas de conexão da cidade, 
relacionados, por exemplo, à péssima condição do transito, que dificulta a locomoção 
dentro do centro histórico e entre o entorno do município.O entrevistado (E25) diz 
que “A inexistência de transporte direto entre Ouro Preto-Tiradentes e outras 
localidades (E25)”. Outro entrevistado diz: “A cidade não comporta o tráfego intenso, 
o transito, a falta de estacionamentos são fatores críticos (E57)”. 

A carência de transportes para o entorno da cidade revela um problema de 
conexão inter-urbana mas que causa também um problema de conexão extra-urbana 
(REIS, 2011). Além dos problemas de mobilidade e locomoção, elementos também de 
infraestrutura urbana, na cidade, é percebido ainda o problemas de falhas, ou até 
mesmo ausência, das conexões extra-urbanas, que foi identificado principalmente nas 
respostas daqueles entrevistados que ressaltavam como fatores críticos da cidade os 
problemas relacionados programação e organização dos atrativos turísticos e a 
capacitação para o turismo. As falhas de conexão estra-urbanas estão diretamente 
ligadas à dinâmica do setor do turismo, os problema do assédio de guias, a falta de 
informação na cidade, agenda de horário de funcionamento dos atrativos turísticos e 
à baixa qualidade e preparo do comercio local.  

O entrevistado (E30) aponta: “A falta de informação. temos dificuldades na 
identificação dos locais. Deveria ter um ponto visível de informação, como um ponto 
turístico central para atendimento (E30)”. Além disso, “A locomoção na cidade é um 
fator crítico, principalmente por causa da idade avançada, e os guias não são 
capacitados para a visitação (E34)”. Somado a tudo isto acrescenta-se“Os aspectos 
negativos de infraestrutura da cidade, como locomoção, falta de sinalização e limpeza 
(E45)”. 

Problemas de infraestrutura urbana afetam em longo prazo os aspectos de 
conexão com o resto do mundo. Como a cidade é reconhecida internacionalmente, a 
imagem da cidade afetaria por exemplo o nível de investimentos internacionais no 
país (REIS, 2011). Identificou-se também a falta de conexões entre os agentes públicos 
e os demais atores na cidade, revelando a ausência de governança. Pode-se identificar 
na cidade, uma baixa articulação entre o setor público e privado e entre a esfera 
pública municipal, estadual e federal.  

 
5. Conclusões 

 

Observou-se com este estudoque na cidade de Ouro Preto existem falhas graves 
de conexões justamente onde é possível encontrar muita criatividade e cultura e 
espaço para inovação, apesar deste pilar ainda estar em processo de fortalecimento.O 
tripé formador de uma cidade criativa fica assim incompleto. Há uma carência de 
projetos culturais transversais a todos os setores e falta inovação, não apenas 
tecnológicas, mas para lidar com problemas como os sociais e de infraestrutura 
urbana, a fim de tornar esta cidade, um espaço mais propício à imaginação, à 
criatividade e ao turismo sustentável.  

Para que Ouro Preto seja uma cidade criativa ainda é necessário fortalecer alguns 
aspectos. A cultura, sendo um dos elementos integrantes do tripé que forma e 
sustenta uma cidade tem uma presença marcante. A presença de equipamentos 
culturais, de produtos, serviços, patrimônio (material e imaterial) e manifestações de 
caráter único que além de tudo promovem um impacto econômico na geração de 
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emprego, rendae arrecadação tributária, confere uma diferenciação e unicidade à 
cidade. Porém a cidade carece de melhor conservação de seu patrimônio e melhorias 
em seus equipamentos culturais, melhor organização do seu setor de serviços melhor 
capacitação daqueles que apresentam à cultura e história da cidade para os visitantes. 

As conexões são o ponto mais frágil da cidade. Identifica-se uma necessidade de 
fortalecimento das conexões intraurbanas, levando ao uma menor fragmentação do 
espaço urbano; fortalecer as conexões com a região do entorno, com o mundo e 
entre o público e o privado; fortalecer as conexões entre o intangível e o tangível; 
enfim. Fortalecer as múltiplas conexões que sustentam uma cidade criativa. 

Por fim, há uma necessidade de fortalecimento das inovações. As inovações que 
devem ser entendidas desde aquelas que emanam de pesquisas, e envolvem 
tecnologias, até as inovações sociais, que buscam a solução para problemas 
renitentes ao espaço urbano por meio do exercício da criatividade. 
 Enquanto fatores que limitam uma abordagem mais aprofundada acerca  

deste tema, pode-se ressaltar o fato de que o tema economia criativa, e as 

infinitas posibilidades de aplicação do insumo criatividade em iniciativas pro-

desenvolvimento é algo novo no Brasil, apenas em 2005 é que o tema ganha 

discussões mais consolidadas, mesmo assim, ainda encontra-se uma lacuna de 

informações e a ausência de um corpo consolidado de teorias e estudos 

aplicados para o Brasil. Soma-se a isso a carência de eventos que estimulem 

reflexõe e discussões sobre o tema, bem como, suas spossibiulidades de 

aplicação, há ainda a ausencia de capacitações nesta área, principamente para 

gestores públicos e demais atores estratégicos para o desenvovlimento. 
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Resumen  

Presentamos análisis biográficos contextuales de actividades desarrolladas por Victoria 

Ocampo vinculadas a la creación y consolidación de espacios propicios para la creatividad en 

Buenos Aires entre las década del 20 y 70 del siglo XX. Las iniciativas culturales de Victoria 

Ocampo abrieron espacios para manifestaciones de la creatividad  en diferentes áreas 

artísticas, culturales y sociales. Tertulias, reuniones, revistas, eventos culturales son los algunos 

de los espacios creados por Victoria que incidieron directamente en el desarrollo de procesos 

creativos de personalidades argentinas destacadas en diferentes campo de conocimiento. 

Grandes ideas, producciones y trabajos conjuntos surgieron de los intercambios entre 

artísticas, científicos y políticos en la casa de Victoria Ocampo. La obra de la escritora 

claramente trasciende sus producciones literarias, crear lugares para el intercambio cultural y 

espacios donde expresar las ideas es, a nuestro criterio, su mayor legado. Nos interesa 

mailto:relisondo@gmail.com
mailto:donolo@gmail.com
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analizar, desde perspectivas biográfico-contextuales de estudio de la creatividad, procesos 

creativos de personalidades argentinas que muestran a Victoria Ocampo –mujer- en el centro 

de un complejo sistema de redes sociales y culturales. El mundo aparece como contexto y 

destino, compartir e intercambiar ideas sobre el mundo y sobre mundos posibles fue el 

propósito principal que orientó el accionar cultural y creativo de Victoria. Las ideas e iniciativas 

de Ocampo claramente rompen con cánones culturales y de género propios de la época que 

habitó, abriendo múltiples espacios y oportunidades para la creatividad.   

Palabras clave  

Victoria Ocampo, creatividad, lugares, ciudades creativas, redes creativas, Buenos Aires, 

Revista Sur.  

 

Abstract 

We present contextual biographical analysis of Victoria Ocampo activities related to the 

creation and consolidation of spaces for creativity in  Buenos Aires between 20 and 70 decade 

of the twentieth century. Cultural Initiatives Victoria Ocampo opened spaces for expressions of 

creativity in different artistic, cultural and social areas. Gatherings, meetings, journals, cultural 

events are some of the spaces created by Victoria that impacted directly on the development 

of creative processes leading Argentine personalities in different field of knowledge. Great 

ideas, productions and joint work emerged artistic exchanges between scientists and 

politicians in Victoria Ocampo's house. The work of the writer clearly transcends its literary, 

create places for cultural exchange and spaces in which to express ideas is, in our opinion, her 

greatest legacy. We want to analyze, through biographical contextual perspectives study of 

creativity, creative processes of Argentine figures that showing Victoria Ocampo-woman-in the 

center of a complex system of social and cultural networks. The world appears as context and 

destination, share and exchange ideas about the world and possible worlds was the main 

purpose that guided the cultural and creative actions of Victoria. The ideas and initiatives 

clearly Ocampo break cultural norms and gender typical of the time they lived, opening 

multiple spaces and opportunities for creativity. 

  

Key words 

Victoria Ocampo, creativity, spaces, creative cities, creative network, Buenos Aires, Revista Sur.  
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Introducción 

Nos propusimos hacer un estudio biográfico contextual de procesos creativos desarrollados 

por personalidades argentinas destacadas en diferentes campos de conocimiento. No fue 

simple el proceso de selección de la muestra, sin embargo logramos establecer algunos 

criterios que nos parecían adecuados y conformar el grupo de creativos argentinos que 

analizaríamos desde una perspectiva biográfica-contextual. El criterio básico para la selección 

del grupo fue el reconocimiento social de las obras, se consideraron premios, distinciones y 

valoraciones de ámbitos especializados. La muestra se conformó con Atahualpa Yupanqui, 

Roberto Arlt, Antonio Berni, Adolfo Bioy Casares, Julio Bocca, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, 

Enrique Santos Discépolo, Bernardo Houssay, René Favaloro, Roberto Fontanarrosa, Joaquín 

Salvador Lavado (Quino), Luis Federico Leloir; César Milstein, Victoria Ocampo, Astor Piazzolla, 

Benito Quinquela Martín, Ernesto Sábato, Alfonsina Storni, Leopoldo Torre Nilsson, Marina 

Esther Traverso (Niní Marshall), María Elena Walsh (Elisondo, 2013).  

Queremos en esta oportunidad referirnos a un hallazgo inesperado, súbito y si se quiere 

serendípico, logrado durante el proceso de análisis de las biográficas, autobiográficas y 

documentos que se estudiaron. Mientras leíamos los textos, referidos a la vida y la obra de los 

creativos seleccionados, nos encontramos con que muchos ellos interactúan en algún 

momento de sus vidas y hasta trabajaban en proyecto conjuntos. Además, observamos que 

dichas interacciones, de alguna manera, se vinculan con acciones, iniciativas y lugares en los 

que se encostraba Victoria Ocampo. Si tuviéramos  que graficar nuestro hallazgo, 

intentaríamos ubicar a Victoria en el centro de una compleja red de interacciones y proyectos.  

 

Objetivos 

Nos interesa analizar, desde perspectivas biográfico-contextuales de estudio de la creatividad, 

procesos creativos de personalidades argentinas que muestran a Victoria Ocampo –mujer- en 

el centro de un complejo sistema de redes sociales y culturales. El mundo aparece como 

contexto y destino, compartir e intercambiar ideas sobre el mundo y sobre mundos posibles 

fue el propósito principal que orientó el accionar cultural y creativo de Victoria.  
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Metodología  

Se realizaron estudios biográfico-contextuales de creativos argentinos reconocidos 

socialmente.  Los enfoques biográfico contextuales tienen como objetivo principal analizar 

procesos creativos estudiando factores subjetivos y contextuales condicionantes de la 

creatividad, se centran no sólo en la investigación de las vidas de los creativos sino que 

enfatizan la importancia del análisis de los contextos en el desarrollo de la creatividad (Vidal, 

2003; Brower, 2003; Ippolito & Tweney, 2003). En los estudios biográficos contextuales se 

integran persepectivas individuales y contextuales para comprender la creatividad con 

mayúsculas, es decir la que revoluciona los campos de conocimiento (Kaufman & Beghetto 

(2009). En los estudios biográficos contextuales interesan las relaciones entre variables 

subjetivas y contextuales en los procesos creativos de personalidades destacadas.  

 

 

Victoria Ocampo en el centro de una red  difusa 

La mayoría de los creativos de nuestra muestra en algún momento se vincularon con Victoria 

Ocampo, participaron de las tertulias y eventos que ella organizaba y de los proyectos 

editoriales que promovía. Como era de esperar, Ocampo mantuvo relaciones laborales y de 

amistad con la mayoría de los escritores de la muestra como Borges, Bioy Casares, Cortázar, 

Sábato, María Elena Walsh. Sin embargo, y tal vez como hallazgos inesperado, encontramos 

relaciones entre Victoria y los científicos Houssay y Leloir (primo de la escritora) y el cineasta 

Torre Nilsson. Ocampo y Houssay, junto con otros destacados artísticos, políticos y referentes 

sociales, participaron activamente de asociaciones que promovían la libertad de la cultura. 

Victoria no solo se vinculó con creativos argentinos, personalidades destacadas en otros 

contextos también formaron parte de su círculo de amistades y relaciones culturales. Victoria 

también se relacionó con personas reconocidas como creativas, cuyas vidas y obras fueron 

estudiadas por diferentes investigadores de la creatividad, como por ejemplo   Stravinsky 

(Gardner, 1993), Virginia Woolf (Ippolito y Tweney, 2003), las hermanas Brontë (VanTassel-

Baska, 1999) y Rabindranath Tagore (Raina, 1999). 

 
(…) en 1924, Tagore llegó al país de viaje hacia Perú, a donde había sido invitado 
para presenciar los festejos por el centenario de la Independencia del país. Pero 
una “gripe traicionera” —como la llamó Victoria— lo obligó a recalar en Buenos 
Aires unos días más de lo previsto para recobrar fuerzas (…) Victoria se presentó 
en el Hotel Plaza donde se hospedaba el poeta y le propuso que descansara en 
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Miralrío, una quinta en San Isidro a apenas unos pasos de Villa Ocampo. En 
principio se acordó que Tagore se quedaría allí una semana: se quedó dos meses 
—noviembre y diciembre 1924— y nunca llegó a Perú… 
(http://www.villaocampo.org/cas/historico/elmundo_2.htm) 

 

 
 Imagen Nº 1. Rabindranath Tagore con Victoria Ocampo en 19241. 

 
 
 

 

Imagen Nº 2. Igor Stravinsky en Villa Ocampo (1960). De pie (de izq. a der.): Angelica Ocampo, 
Vera Soudeykin de Stravinsky, Robert Craft y José Bianco. 

                                                 
1
 Imagen recuperada en 

http://www.villaocampo.org/d/Recorridos/SlidePage.aspx?q=40&p=7&st=r (01-07-2013). 

http://www.villaocampo.org/cas/historico/elmundo_2.htm
http://www.villaocampo.org/d/Recorridos/SlidePage.aspx?q=40&p=7&st=r
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Sentados: Victoria Ocampo e Igor Stravinsky
2
.  

 
 

 

Imagen Nº 3. Victoria Ocampo, Indira Gandhi y Manuel Mujica Lainez en Villa Ocampo (1968)
3
 

 

Victoria construyó redes de vínculos entre intelectuales, artísticas y personalidades nacionales 

e internacionales. Ocampo muchas veces es quien presentó y contactó a personas de 

diferentes campos de conocimiento que luego desarrollaron proyectos conjuntos y procesos 

creativos diversos.  Las fotos que presentamos a continuación dan cuenta de algunas de las 

redes construidas: 

Las acciones e iniciativas de Victoria Ocampo transcienden lo que podría denominarse 

creatividad individual, la obra principal de Ocampo tal vez no sean sus producciones literarias 

sino su visión y proyecto cultural en sentido amplio. Las contribuciones de Victoria no se 

circunscriben a cuentos, ensayo y autobiografías, por cierto muy interesantes, sino que 

exceden los límites de los campos y ámbitos de conocimiento. Ocampo participo activamente 

en proyectos y asociaciones vinculadas a la defensa de la paz, de la mujer y de la cultura. 

Nos resulta difícil a la luz de la información analizada establecer fronteras territoriales en la 

obra Ocampo, no se encerró en Buenos Aires, ni en Argentina, ni en ninguna otra aparte del 

mundo. El mundo era su contexto y su destino, como claramente lo desarrolla Vásquez en el 

                                                 
2
 Imagen recuperada en 

http://www.villaocampo.org/d/Recorridos/SlidePage.aspx?q=53&p=21&st=r 
3
 Imagen recuperada en 

http://www.villaocampo.org/d/Recorridos/SlidePage.aspx?q=53&p=26&st=r (01-07-

2013). 

http://www.villaocampo.org/d/Recorridos/SlidePage.aspx?q=53&p=21&st=r
http://www.villaocampo.org/d/Recorridos/SlidePage.aspx?q=53&p=26&st=r
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título de su libro
4
. Victoria es un claro ejemplo de well-traveled, una persona bien viajada 

(Vasquez, 1999). Los viajes, las experiencias culturales diversas, las relaciones con otros en 

diferentes espacios geográficos parecen ser factores que se vinculan con la creatividad y las 

posibilidades de desarrollarla a partir de diferentes proyectos e iniciativas. Según Leung, 

Maddux, Galinsky & Chiu  (2008), Maddux & Galinsky (2009) y Ritter et al. (2012) las 

experiencias multiculturales y vivir en el extranjero aumentan las posibilidades de desempeños 

creativos. En nuestra investigación biográfica contextual de personalidades argentinas también 

observamos que la inmigración y la diversidad cultural son fenómenos que atraviesan la vida 

de muchos de los creativos analizados (Elisondo, 2013).  

 
Los creativos desde muy pequeños se ven influenciados por culturas y costumbres extranjeras 

de padres y abuelos. Los creativos crecen en contextos familiares en los que se hablan 

distintos idiomas, se escuchan diversas músicas y se recuerdan imágenes de tierras remotas. 

Las culturas europeas que predominan en algunas casas (bajo la influencia de institutrices 

extranjeras) se fusionan con la cultura argentina de las calles y la cultura oficial de las escuelas.  

Tal vez, esta diversidad cultural que caracteriza la infancia de los creativos haya contribuido en 

los procesos de despliegue de la creatividad. Al menos, estos contextos parecen haberles 

ofrecido materia prima (ideas, imágenes, recuerdos, lenguajes, músicas) para sus futuras obras 

creativas (Elisondo, 2013: 199-200).  

 

Los intereses de Victoria Ocampo tampoco se limitan a un campo específico de conocimiento. 

El teatro, la música, la literatura, la arquitectura, la colaboración en causas comunitarias y 

feministas, fueron algunas de las áreas en las que incursionó Victoria. Sus intereses e iniciativas 

siempre se vincularon a las vanguardias y las innovaciones en dichos campos.  

La consideración de los procesos creativos como redes de iniciativas, tal como sugieren los 

investigadores biográficos contextuales de la creatividad (Vidal, 2003; Brower, 2003; Ippolito y 

Tweney, 2003), resulta adecuada para comprender las acciones, los proyectos y los logros de 

Victoria Ocampo. Las redes de iniciativas dan cuentan de interacciones entre diferentes 

proyectos y empresas durante los procesos creativos. Las personas creativas no limitan sus 

                                                 

4
 Vázquez, M. (2002) Victoria Ocampo. El mundo como destino. Seix barral. Buenos Aires. 
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acciones a los campos específicos de conocimiento, sino que generan propuestas 

interdisciplinarias a partir de vínculos con personalidades de diversos ámbitos, campos y 

contextos.   

En general, la idea de redes nos parece apropiada para comprender los procesos creativos. 

Redes de interacciones, de proyectos y de conocimientos parecen interrelacionarse en la 

creatividad independientemente de los campos y los ámbitos. Si bien hay algunos pocos casos 

que refutan nuestra consideración, creemos que la creatividad es un proceso social que 

siempre, de alguna manera y en algún momento, incluye a otros. Los otros juegan diferentes 

papeles, pero siempre están presenten en los procesos creativos. Los otros, que pueden ser 

asistentes, parejas, amigos, compañeros, tutores, discípulos, audiencias, siempre aportan algo 

al proceso. Puede que aporten una taza de té como lo hizo compañera de Cortázar, cuando el 

escritor era esclavo del final de la Rayuela, también pueden contribuir con sugerencias y 

orientaciones como las que Borges hacia a Bioy Casares, o pueden generar oportunidades, 

recursos y lugares donde discutir, mostrar obras creativas e interrelaciones con creativos, 

como lo hizo a lo largo de su vida Victoria Ocampo.  

 

Victoria Ocampo y la construcción de lugares para la creatividad  

Desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad,  las casas de Victoria Ocampo son 

lugares para la creatividad5. Victoria parece haber tenido siempre las puertas abiertas de su 

casa para que entrasen personalidades con desempeños destacados en diferentes campos de 

conocimiento6. La CASA de Victoria Ocampo fue un lugar para el intercambio de ideas, la 

discusión de perspectivas y desarrollos en diferentes áreas de conocimiento y la construcción 

de proyectos colaborativos. Las artes, las ciencias y la política eran los temas principales en las 

tertulias y reuniones sociales que se desarrollaban frecuentemente en la casa de Victoria.  

Entendemos que fue un lugar para la creatividad en tanto espacio que permitió  el desarrollo 

de identidades individuales y colectivas, la generación de relaciones sociales  y construcciones 

históricas. Identidad, pertenencia, vínculos e historias son las características que definen a los 

                                                 
5
 La casa está abierta al público para visitas y tiene una abundante programación cultural. UNESCO 

organiza en la casa actividades interdisciplinarias, que fomentan un diálogo auténtico basado en el 

respeto de valores compartidos. Recuperado de  http://www.villaocampo.org/web/ (01-07-2013) 

 
6
 También es cierto que las puertas estaban cerradas para algunas personas abiertamente opositoras al 

accionar de Victoria Ocampo y su grupo de pertenencia. 

http://www.villaocampo.org/web/
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lugares de las perspectivas de Auge (2000). La apropiación del espacio también es un proceso 

interesante de analizar en la construcción de lugares para la creatividad. Las personas crean 

lugares cuando se apropian, hacen propios, espacios determinados (Vidal y  Pol, 2005), cuando 

dejan su huella, cuando se sienten parte del lugar y se identifican con lo que allí sucede. En los 

lugares también se crean sistemas de significados, simbolizaciones y reglas de juego.  

La casa de Victoria fue un espacio apropiado por artísticas, referentes culturales y políticos e 

intelectuales de diversa procedencia, perspectiva ideológica y formación. La casa de Victoria se 

constituyó en lugar para ciertos grupos, en tanto generó, identidad, pertenencia e historia. Los 

participantes de las tertulias desarrollaban diferentes niveles de pertenencia, algunos estaban 

de paso y otros se reunían regularmente. La casa de Victoria Ocampo también fue un lugar de 

encuentro para algunos, la primera cita, en un largo camino de trabajo conjunto. Por ejemplo, 

Borges y Bioy Casares se conocieron en la casa de Victoria.  

Las fotos de las tertulias en las casas  de Victoria  permiten observar un lugar creativo en pleno 

desarrollo. Charlas formales e informales, discusiones, ideas, propuestas y productos parecen 

tejer una trama compleja de relaciones y posibilidades.  

 

 

 

Imagen Nº4. Casa de Elizalde de Victoria Ocampo. De pie: Eduardo Bullrich, Jorge Luis Borges, 

Francisco Romero, Eduardo Mallea, Victoria Ocampo y Ramón Gómez de la Serna. Sentados: 
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Pedro Henríquez Ureña, Norah Borges, Oliverio Girondo, María Rosa Oliver, Nenona Padilla, 

Guillermo de Torre y Ernest Ansermet)7 

 

 

 
Imagen Nº 5. Una reunión de escritores en los años 60. En primer plano, Alberto Girri, Adolfo Bioy 

Casares y Silvina Ocampo
8
. 

 

 

La Editorial Sur también fue uno de los lugares para la creatividad creados por Victoria 

Ocampo, permitió que autores de diversas escuelas, corrientes e ideologías publicaran sus 

obras y las mostraran al mundo. La editorial posibilitó la publicación de producciones de 

escritores argentinos destacados como Borges, Cortázar, Bioy Casares, y también la difusiones 

de obras de autores internacionales es a través de traducciones, muchas veces elaboradas por 

Victoria. La editorial fue una herramienta de intercambio cultural que permitió dar a conocer 

al mundo obras de escritores argentinos y a la vez, mostrar en Argentina obras destacadas de 

autores reconocidos internacionalmente. La editorial también genero oportunidades de 

difusión de autores y obras vanguardistas y novedosas para la época.  

La Editorial Sur, y la Revista Sur, crean un lugar innovador para la comunicación de 

producciones artísticas, literarias y culturales. Un lugar innovador en el contextos en el que se 

                                                 
7
 Imagen recuperada en http://sarafaciofotografias.blogspot.com.ar/p/victoria-ocampo-

en-fotografias.html (01-07-2013) 
8
 Imagen recuperada en 

http://www.villaocampo.org/d/Recorridos/SlidePage.aspx?q=40&p=12&st=r (01-07-2013) 

 

http://sarafaciofotografias.blogspot.com.ar/p/victoria-ocampo-en-fotografias.html
http://sarafaciofotografias.blogspot.com.ar/p/victoria-ocampo-en-fotografias.html
http://www.villaocampo.org/d/Recorridos/SlidePage.aspx?q=40&p=12&st=r
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genera, que permite la difusión de productos creativos locales e internacionales, la discusión 

entre autores, el intercambio de ideas y la confluencia de lenguajes y perspectivas.  

 

 

 
 

Imagen Nº 6. Grupo Sur (1931)  
De izquierda a derecha, en la parte alta de la escalera: Francisco Romero, Eduardo J. Bullrich, 

Guillermo de Torre, Pedro Henríquez Ureña, Eduardo Mallea, Norah Borges y Victoria Ocampo. 
Debajo: Enrique Bullrich, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Carola Padilla, Ramón Gómez de 

la Serna, Ernest Ansermet y María Rosa Oliver.9 
 

 

Imagen Nº 7. Grupo Sur (1961) 
Sentados (de izquierda a derecha): María Luisa Bastos, Guillermo de Torre, Carlos Alberto Erro, 

Jorge Luis Borges y Eduardo Mallea. 
De pie (de izq. a der.): Enrique Pezzoni, Eduardo González Lanuza, Silvina Ocampo, Alberto 

                                                 
9
 Imagen recuperada en  

http://www.villaocampo.org/d/Recorridos/SlidePage.aspx?q=53&p=17&st=r (01-07-

2013). 

http://www.villaocampo.org/d/Recorridos/SlidePage.aspx?q=53&p=17&st=r
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Girri, Adolfo Bioy Casares, Victoria Ocampo, Alicia Jurado y Héctor A. Murena
10

. 
 
 

 

Los lugares construidos por Victoria Ocampo, son solo algunos de los múltiples lugares 

disponibles en Buenos Aires a mediados del siglo pasado para la creatividad y la expresión 

cultural. El Café Tortoni, la casa de las hermanas Lange, bibliotecas oficiales y populares, peñas 

y grupos independientes diversos, son también lugares creativos disponibles en el  Buenos 

Aires de aquella época.  

Desde inicios del siglo pasado, o tal desde antes, Buenos Aires hasta es una ciudad 

caracterizada por la diversidad y apertura cultural y la disponibilidad de lugares para la 

expresión artística y social y el intercambio de ideas y proyectos. Además, Buenos Aires integra 

en sus calles y espacios historias y proyectos, pasado y futuro se conjugan en una ciudad llega 

de oportunidades para la creatividad. Consideramos a Buenos Aires como una ciudad creativa, 

en la época de Victoria y en la actualidad. 

 

 

 

Decisiones y transgresiones necesarias para la creatividad: vamos a portamos mal. 

 

Nos quieren controlar, como a control remoto, 
pero la autoridad, no puede con nosotros. 

Nos gusta el desorden (uo uo uooo) 
rompemos con las reglas (uo uo uooo) 

somos indisciplinados (uo uo uooo) 
todos los malcriados... (uo uo uooo) 

vamo' a portarnos mal, 
vamo' a portarnos mal, 

vamo' a portarnos maaaal (…) 
Somos diferentes, nada de lo que se espera, 

como una naranja con sabor a pera. 
No somos clones, no somos imitaciones, 

hoy vinimos a hacer lo que no se supone (…) 
defiende tu derecho de hacer lo que no haz hecho… 

                                                 
10

 Imagen recuperada en 

http://www.villaocampo.org/d/Recorridos/SlidePage.aspx?q=53&p=24&st=r (01-07-2013) 

 

http://www.villaocampo.org/d/Recorridos/SlidePage.aspx?q=53&p=24&st=r
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Vamo a portarnos mal. Calle 13.  

 

 

Victoria, como la mayoría de los creativos, se portan mal, trasgreden las reglas y hacen cosas 

inesperadas. Los creativos hacen lo que no se supone, revolucionan los campos, desarrollan 

ideas disparadas, crean productos incompresibles y generan lugares para más creatividad.  

Las decisiones, iniciativas y  transgresiones de Victoria claramente ilustran esta faceta de los 

creativos. Faceta que se articula con la decisión de luchar tenazmente contra la impresión de la 

familia, los ámbitos especializados y la sociedad en general. Los creativos además de portarse 

mal, de transgredir las reglas y los cánones esperados, tienen la capacidad de sostener sus 

travesuras en el tiempo hasta lograr, a veces después de la muerte, algunas comprensiones, 

aunque sean parciales, de sus ideas, sus obras y sus proyectos.  

Fue una autentica visionaria y, como tal, pudo ver más allá de lo que la sociedad 

de su tiempo está preparada para comprender. Y eso le valió muchas piedras en la 

senda elegida (…). Contra toda resistencia familiar y pública, se dedicó a cultivar lo 

que fue para ella su gran pasión: la literatura y el arte. Y con esa determinación 

que la caracterizaba, fue abriendo camino para que futuras generaciones de 

escritoras pudieran encontrar en su ejemplo, un espacio propio. (…) Jamás tuvo 

miedo a lo diferente. Por el contrario, fue una verdadera defensora de la libertad 

de prensa y de opinión, y promovió con tenacidad el libre intercambio de ideas. 

(Delgado, 2007: 135-136).  

 
Victoria rompe con las normas sociales establecidas para las mujeres de su época, se 

desempeña en campos y contextos vedados para el género femenino. No hace caso a los 

consejos, por ejemplo el de Paul Groussac: que se dedique  escribir sobre temas femeninos, ni 

se preocupa por las apreciaciones negativas que algunos realizan respecto de su accionar 

público y privado. Las iniciativas a partir de la Revista y la Editorial Sur también puede 

considerarse transgresiones en tanto espacios para la innovación, las vanguardias, los 

escritores desconocidos y la discusión de diferentes perspectivas teóricas, ideológicas y 

políticas.   

Tal vez, lo más trasgresor de Victoria haya sido su forma de ver el mundo y relacionarse con las 

personas. Tenía una visión muy amplia de la cultura, la sociedad y el papel de las mujeres, una 
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visión que poco se correspondía con lo esperado para una dama aristocrática de las primeras 

décadas del siglo XX.  

Afortunadamente, Victoria se portó muy mal, hizo lo que no se supone y rompió los corsets 

que le tenían preparados.  

 

 

 

Todo mandato es minucioso  y cruel 
me gustan las frugales transgresiones (…) 

Solo cuando transgredo alguna orden 
el futuro se vuelve respirable 

 Mario Benedetti
11

 
 
 

Los creativos despiertan admiración u odio, pero nunca para desapercibidos. Esta es otra de 

las características de los creativos, son polémicos por lo que dicen y por lo que hacen, pueden 

ser tildados con adjetivos de lo más opuestos. Victoria para algunos es la gran promotora 

cultural de la argentina, otros utilizan para definirla calificativos como oligarca, elitista, 

extranjerizante y fascista. Sin embargo, es innegable su contribución a la cultura argentina y al 

desarrollo de proyectos artísticos, como así también su trabajo por causas vinculadas a los 

derechos de la mujer, la defensa de la paz y la libertad de expresión.  

 

Conclusiones 

Los proyectos de Victoria reflejan su forma particular de ver el mundo, una apertura 

extraordinaria a diferentes perspectivas, manifestaciones artísticas y maneras de vincularse 

con los demás. Fue una de las principales generadoras  de iniciativas y lugares propicios para la 

creatividad y la expresión artística y cultural. Buenos Aires, ciudad creativa, diversas y abierta, 

mucho le debe a Victoria Ocampo por los proyectos, lugares y aperturas mentales que 

construyó.   

Desde la atalaya en Mar del Plata, la trama de Victoria Ocampo –poeta y creativa- aún no 

encuentra los límites… 

                                                 
11

 Recuperado de http://www.poemas-del-alma.com/mario-benedetti-transgresiones.htm 

(01-07-2013) 
 

http://www.poemas-del-alma.com/mario-benedetti-transgresiones.htm
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Resumo 
Por meio da utilização de um dos operadores da complexidade de Morin (2005), o 

operador dialógico, o presente artigo se propõe a construir uma das possíveis leituras 

sobre uma micro intervenção na escala urbana, instalada na Estação Ferroviária da 

Luz, na cidade de São Paulo. A referida intervenção denominada Toque-me, Sou seu, 

cujo influxo tem origem na obra Play Me, I´m Yours, do artista inglês Luke Jarram, 

oferece ao usuário da estação a possibilidade de se apropriar e usufruir, ainda que 

momentaneamente, de um piano, instalado no hall de entrada do referido 

equipamento urbano. A configuração resultante da intersecção destes dois elementos 

é o ponto de partida para a leitura deste cenário híbrido, a partir do conceito do Não-

Lugar de Marc Augé (1992), entrecruzado com o conceito estabelecido por Ferreira 

Gullar (2007), na Teoria do Não-Objeto e que discute a iminência do manuseio de um 

objeto. O provento que resulta da articulação entre o Não-Objeto e o Não-Lugar, o 

Evento, conceito trabalhado por Bernard Tschumi (1996), trata de experimentação e 

contaminação no espaço arquitetônico. O presente artigo é resultado da reflexão 

sobre o tema Arquitetura Híbrida, no âmbito da disciplina de Projetos Referenciais em 

Arquitetura e Urbanismo, inserido no Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em 

Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Palavras chave 

Arquitetura, Não-Lugar, Não-Objeto, Híbrido, Evento, Piano  
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Abstract 

This paper proposes one of the possible readings on a micro-scale urban intervention 

installed in Luz train station, in São Paulo, through the one of the operators of the 

complexity of Morin (2005), the operator dialogical. Such a procedure called Touch 

me, I'm yours, whose influence comes from the installation art Play Me, I'm Yours, 

from Luke Jarram, English artist, the station offers the user the possibility of 

appropriating and enjoy, even momentarily, of a piano, installed in the lobby of that 

urban equipment. The resulting configuration of the intersection of these two 

elements is the starting point for reading this hybrid scenario, from the concept of 

Non-Place of Marc Augé (1992), crisscrossed with the concept established by Ferreira 

Gullar (2007) in Theory and Non-Object discusses the imminence of handling an 

object. The proceeds resulting from the relationship between the Non-Object and the 

Non-Place, the Event concept worked for Bernard Tschumi (1996), comes to 

experimentation and contamination in architectural space. This article is the result of 

reflection on the theme hybrid architecture, within the discipline of Referencial 

Projects in Architecture and Urbanism, inserted in the Post graduate studies in 

Architecture and Urban Planning, Mackenzie Presbyterian University. 

Key words 

Architecture, No-Place, Non-Object, Hybrid, Event, Piano  

 

 

Introdução 

A instalação Toque-me, Sou Seu é a versão nacional do projeto do artista inglês, Luke 

Jarram. Play Me, I’m Yours nasceu em 2008 por meio da instalação de vários pianos em 

lugares públicos na cidade de Londres, com o objetivo de promover a interação. Em São 

Paulo, por iniciativa do SESC, Jarram instalou oito instrumentos e, na sequência, a CPTM 

tomou para si a responsabilidade do projeto. Desde aí, há um piano itinerante e um piano 

instalado no saguão da Estação da Luz. O Fritz Dobert residente acolhe: tanto o espanto 

dos passageiros, quanto àqueles que se apropriam do objeto para produzir sonoridades. 

Para efeitos desta leitura, está aqui o Não-Objeto. 
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A Estação da Luz, local de passagem, rápida circulação, que determina trajetórias e 

impõem fluxos, recebe diariamente 150 mil pessoas. É aqui, inserido na imponência de 

seu hall de entrada, o abrigo desta que, apesar de micro-intervenção, é capaz de alterar 

sonoridades, horários e encontros. Para efeitos do presente artigo, define-se como Não-

Lugar. 

Um piano instalado no saguão de entrada da estação e a estranheza desta intersecção, 

que aparentemente relaciona aquilo que não se pensa compatível, resulta em um Híbrido 

e posteriormente, em um Evento. A visão de Morin (2005), e de Gullar (2007), em sua 

abordagem do movimento Neoconcreto, balizam o que se propõem neste artigo: uma das 

muitas leituras possíveis. 

A resultante, um Híbrido, é abordado aqui, a partir do conceito de Fenton (1985) - que 

acolhe o distinto em um único volume; e do conceito de Per, que trabalha o Híbrido a 

partir da análise de sua personalidade. 

O produto final, o Evento, surge na qualidade de resultado da leitura, sob a ótica de 

Tschumi (1996) e a sua percepção de interação com o volume edificado. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral: 
O presente artigo tem por objetivo promover uma reflexão sobre a escala de 
intervenções, possíveis de acontecer em grandes cidades.  

 
Objetivos Específicos: 
Promover uma breve reflexão sobre: 
 a teoria do Não-Objeto; 
 a teoria do Não-Lugar; 
 um dos operadores da complexidade de Morin (2005), o operador dialógico; 
 o conceito de Híbrido; 
 o conceito de Evento; 
 possíveis conexões entre as conceitos abordados;  
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Metodologia 

A metodología para o desenvolvimento do presente artigo está assente na pesquisa 

bibliográfica e na articulação de conceitos dos seguintes teóricos: 

Morin (2005): o operador dialógico, um dos operadores da teoría da Complexidade deste 

autor, que congrega aquilo que se pensa impossível de coexistir, baliza o ponto de 

partida.  

Augé (1992), por meio do conceito de Não-Lugar e Gullar (2007) com o conceito de Não-

Objeto, constroem o referencial teórico para o que se acolhe e onde é acolhido: o objeto 

e o espaço que o contém. 

Fenton (1985) a partir do conceito de Híbrido e Tschumi (1996), por meio do conceito de 

Evento, determinam a leitura do produto resultante. 

 

 

1.1. O Não: O Não-Objeto & O Não-Lugar 

Objeto e Lugar: O Não Presente - Micro Intervenções Possíveis para Não-Lugares se 

propõe a refletir sobre o que resulta inusitado do encontro entre uma estação de trem e 

um piano.  

O piano, criado como um desdobramento do cravo é um instrumento de cordas, que foi 

criado no século XVIII, por Bartolomeu Cristofori. No Brasil, o piano começa a ganhar 

notoriedade no início do século XIX: tendo seu uso mais difundido, por mais que ainda 

restrito a famílias mais abastadas, a partir da migração da corte portuguesa para o Rio de 

Janeiro, a partir de 1808 (Emídio Apud ABREU; GUEDES, 1992) 

 

O piano passa a ser considerado como adorno indispensável nas mais importantes salas 

de visitas, como refere Emídio (2009): 

o instrumento foi responsável por categorizar os ambientes domésticos, 

em especial as salas de estar das famílias mais ricas, como espaços 

privilegiados para a escuta musical. Fosse através de saraus, de aulas de 

música para as moçoilas que tinham acesso ao piano, não era incomum, 

a privatização da escuta de música. Entretanto, essa experiência que se 

fortaleceu através da maior difusão do piano, a partir de meados do 

século XIX, estava associada a padrões e conceitos de etiqueta e 



 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  249 

 

civilidade característicos do período joanino, que estabelecia modelos de 

comportamento que, seguidos por determinada pessoa, faziam dela 

parte de um grupo que se diferenciava dos outros pela postura, pelo 

gosto e pelo costume. (Emídio 2009) 

O instrumento traduz um enquadramento social importante, personificando o requinte e 

a sofisticação. No século XXI continua a deferência ao instrumento, à manifestação 

musical intimista. O ser apreciador de música resultante deste instrumento continua a 

pontuar um gosto exclusivo, que pressupõem um recinto com determinadas 

características arquitetônicas que permitam a sua fruição em perfeitas condições 

acústicas.  

É este objeto musical, que para efeitos da leitura proposta no presente artigo, é 

categorizado com um Não-Objeto. Inserido no ensaio Teoria do Não-Objeto, que segundo 

Morais (1995 - APUD Soledar 2011) é a base teórica do movimento Neoconcreto – o 

conceito foi cunhado por Gullar há 54 anos, e resume, segundo o próprio, a essência desta 

experiência artística.  

O carácter exploratório da obra neoconcretista que tem em Lígia Clark - e em sua Série 

Bichos, um efeito de agente catalisador sobre Gullar (2007) na concretização deste 

manifesto, fala de um conceito da física: a inércia – que segundo o dicionário Aurélio 

(2006) é a propriedade dos corpos que não podem, de per si, alterar o seu repouso ou o 

seu movimento. O Não-Objeto está assim, em estado de repouso – inércia, e aberto a 

transformações que podem ocorrer a qualquer momento por intervenção do público. 

Como Gullar (2007) refere: 

Um Não-Objeto, seja um poema espacial, seja um Bicho, está imóvel 

diante de você, mas à espera que o manuseie e assim revele o que traz 

oculto em si. Depois de manuseá-lo, você o devolve à situação anterior 

[…] Por isso, defini assim naquela época: o Não-Objeto é uma 

imobilidade aberta a uma mobilidade aberta a uma imobilidade aberta. 

(GULLAR, 2007 p. 59 APUD Soledar, 2011) 

 

O Não-Objeto está imóvel, a espera de ser manuseado, revelando assim, o que abriga 

latente, para na sequência ser devolvido à situação anterior. 
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O Não-Objeto do presente artigo está inserido na Estação da Luz.  Edificação ícone da 

arquitetura do ferro na cidade de São Paulo foi inaugurada no início do século XX. Como 

refere Kuhl (1998), a Estação da Luz teve a sua construção:  

Iniciada em 1895, sendo as obras dirigidas pelo engenheiro Ford, 

engenheiro-chefe da São Paulo Railway. O edifício foi instalado em uma 

área de 7.520 metros quadrados, parte da qual ertencia ao Jardim da Luz 

e foi cedida pelo Governo do Estado para a SPR ampliar as suas 

instalações. A inauguração da nova estação, em 1901, deu-se na época 

em que completava a duplicação da linha entre Santos e Jundiaí, iniciada 

em 1897. (KUHL 1998 p. 118) 

 

Tanto o projeto quanto o material utilizados na construção da estação, são de origem 

inglesa. São muitas as empresas envolvidas na construção do edifício, o que dificulta a 

localização do autor do projeto. O incêndio sofrido pela estação em 1946 dificulta a 

constatação de fatos. O nome que mais se aproxima da autoria do projeto, segundo Kuhl 

(1998), é o engenheiro Charles Henry Driver. A estação não teve uma inauguração formal. 

De acordo com o mesmo autor, as inovações apresentadas pelo projeto - como a total 

cobertura das composições e das plataformas, além da torre do relógio ali instalada, 

aliadas à localização da estação, fez com que rapidamente se tenha tornado a porta de 

entrada da cidade de São Paulo. A reinauguração da Estação da Luz, na sequência do 

incêndio sofrido na década de 1940, aconteceu em 1951. Posteriormente, a edificação 

sofreu outras reformas, tendo na décda de 1980, o complexo arquitetônico da Estação da 

Luz sido tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Arqueológico e Turístico – Condephaat, conforme consta no site da estação. Em 2006 foi 

inaugurado o Museu da Língua Portuguesa, no prédio da Estação da Luz, cujo projeto tem 

autoria de Paulo Mendes da Rocha e Pedro Mendes da Rocha. 

 

A circulação de aproximadamente 150 mil pessoas/dia, conforme indicador da CPTM – 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, para destinos diferentes, contribui para a 

sua caracterização como um Não-Lugar, conceito cunhado por Augé (1992). 

 

Falar de Não-Lugar, pressupõem entender o que seja Lugar. 
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Para Augé (1992) o termo Lugar, independentemente de sua condição social, escala ou 

inserção econômica, comporta três características: “eles se pretendem identitários, 

relacionais e históricos” (AUGÉ, 1992 p. 52): 

Nascer é nascer num lugar, ser designado à residência. Nesse sentido, o 

lugar de nascimento é constitutivo da identidade individual e acontece, 

na África, de a criança nascida por acidente fora da aldeia receber um 

nome particular emprestado de um elemento da paisagem que a viu 

nascer. Certeau vê no lugar, qualquer que seja ele, a ordem “segundo a 

qual elementos são distribuídos em relações de coexistência” e, se ele 

exclui que duas coisas ocupam o mesmo “espaço”, admite que cada 

elemento do lugar, esteja ao lado dos outros, num “local” próprio, define 

o “lugar” como uma “configuração instantânea de posições” (p.173), o 

que equivale a dizer que, num mesmo lugar, podem coexistir elementos 

distintos e singulares, sem dúvida, mas, sobre os quais não se proíbe 

pensar nem as relações nem a identidade partilhada que lhes confere a 

ocupação do lugar comum. O Lugar é necessariamente histórico a partir 

do momento em que, conjugando identidade e relação, ele se define por 

uma estabilidade mínima. Por isso é que aqueles que nele vivem podem 

aí reconhecer marcos que não têm que ser objetos de conhecimento. 

(AUGÉ, 1992 p. 52-53) 

Ainda que Augé (1992) defina o conceito de Lugar, menciona também a característica de 

imprecisão que nele está contida. Para o autor “é apenas a ideia, parcialmente 

materializada, que têm aqueles que o habitam de sua relação com o território, com seus 

próximos e com os outros”. 

A par desta constatação, Augé (1992) faz a analogia do Lugar Antropológico com a – 

inerente a seu ver - condição geométrica do conceito. A partir de três recursos 

geométricos – a reta, a intersecção dela e a resultante, o ponto -, o autor, estabelece 

circunstâncias de localidade: itinerários, percursos, caminhos que conduzem e 

direcionam. 

A tessitura do conceito de Lugar Antropológico contempla ainda uma variável dinâmica: o 

tempo, o que quantifica, por meio de outro critério - a distância, e consequentemente, 

determina localizações. 

Diametralmente oposto a este conceito, emerge o Não-lugar, que para Augé (1992) é um 

produto da supermodernidade. Para Augé (1992), oposto ao lar, à residência, ao espaço 
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personalizado, o conceito de Não-Lugar comporta espaços públicos de rápida circulação, 

como aeroportos, rodoviárias, estações de metro, pelos meios de transporte, pelas 

grandes cadeias de hotéis e supermercados. Para Augé (1992): 

O Lugar e o Não-Lugar são, antes, polaridades fugidias: o primeiro nunca 

é completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente. [..] 

Os Não-Lugares contudo, são a medida da época; medida quantificável e 

que se poderia tomar somando, mediante algumas conversões 

entresuperfície, volume e distância, as vias férreas, ferroviárias, 

rodoviárias e os domicílios móveis considerados “meios de transporte”, 

os aeroportos, as estações […] enfim, redes a cabo que mobilizam o 

espaço para uma comunicação tão estranha que muitas vezessó põe o 

indivíduoem contato com uma outra imagem de si mesmo.  (AUGÉ, 1992 

p. 52) 

 

Para o autor, o referido conceito comporta uma relação dual: ainda que necessário, há um 

distanciamento do utilizador em relação ao Não-Lugar. Há um quê de impermeabilidade: 

o usuário deve dela se revestir afim de não permitir que seja incorporado nada do que 

venha a surgir deste Não-Lugar.  

 

 

1.2.  A Complexidade, O Híbrido & O Evento 

Como consequência da intersecção entre este objeto, o piano, e esta edificação, a Estação 

da Luz - para efeitos da presente leitura, apresentada respectivamente como Não-Objeto 

e Não-Lugar – e pensados a priori, como convergência improvável, estrutura-se uma 

leitura, a partir dos seguintes conceitos: 

Complexidade de Morin (2005); 

Híbrido de Fenton (1985) e Per (2008); 

Evento de Tschumi (1996); 

 

No dicionário Aurélio (2006) a palavra Complexo é definida como algo que encerra várias 

coisas ou ideias, partes, elementos, observável sob diferentes aspectos, ou ainda, 

conjunto de coisas ligadas por um nexo comum e, Complexidade, o ato de tornar 

complexo. 
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A Complexidade, na visão de Morin (2005), é um conceito mais amplo: contempla a 

impossibilidade de se traduzir seja o que for de forma acessível e direta, pois, inerente à 

palavra Complexidade há uma considerável “carga semântica” que denuncia a pouca 

clareza de seu significado: “confusão, incerteza, desordem”. 

Ocorre que, segundo Morin (2005), o caos não se resume em desordem, mas sim, na 

unidade que precede a ordem. Uma ordem que não de percepção imediata, mas que 

solicita um arco de tempo maior afim de que se processe a informação. Esta percepção 

vem ao encontro do conceito de Morin (2005), sobre a constituição da Complexidade: 

uma sobreposição de layers que se observados de forma conjunta tem o seu 

entendimento dificultado, mas, por outro lado, se dissecados e observados em sua 

condição unitária, possibilitam a construção da percepção do conjunto. O filósofo reforça 

esta ideia, pois, para Morin (2005), o pensamento complexo não recusa de modo algum a 

clareza, a ordem o determinismo. Ele os considera insuficientes, sabe que não se pode 

programar a descoberta, o conhecimento, nem a ação. (Morin, 2005, p.83) 

No desenvolvimento do conceito, Morin (2005) apresenta a Complexidade de forma 

plural e elenca alguns atributos notáveis. 

Há a percepção que a Complexidade traz em si uma noção de grandeza, a profusão de 

informação que carrega, obstrui o seu detalhamento e, portanto, a sua compreensão, 

como refere Morin (2005): 

À primeira vista, é um fenômeno quantitativo, a extrema quantidade de 

interações e de interferências entre um número muito grande de 

unidades. De fato, todo sistema auto-organizador (vivo), mesmo o mais 

simples, combina um número muito grande de unidades da ordem de 

bilhões, seja de moléculas, numa célula, seja de células do organismo 

(mais de 10 bilhões de cálulas para o cérebro humano, mais de 30 

bilhões para o organismo) (MORIN, 2005 p. 78) 

Morin (2005) trabalha ainda com a noção de aleatoriedade: 

Assim, a Complexidade coincide com uma parte de incerteza, seja 

proveniente dos limites do nosso entendimento, seja inscrita no 

fenômeno. Mas, a Complexidade não se reduz a incerteza, é a incerteza 

no seio de sistemas ricamente organizados. Ela diz respeito a sistemas 

semialeatórios cuja ordem é inseparável dos acasos que os concernem. A 

complexidade está, pois, ligada a certa mistura de ordem e de desordem, 
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mistura íntima, ao contrário da ordem/desordem estatística, onde a 

ordem (pobre e estática) reina no nível das grandes populações e a 

desordem (pobre, porque pura indeterminação) reina no nível das 

unidades elementares (MORIN, 2005, p. 35). 

A proposta de leitura a partir de um dos operadores da Complexidade de Morin (2005), o 

operador Dialógico, discorre sobre a intersecção daquilo que aparentemente é separado, 

dual, sendo simultaneamente oposto e complementar. 

O antagonismo do operador dialógico inserido no conceito de Complexidade de Morin 

(2005), representado na presente leitura por um piano instalado no hall de entrada de 

uma estação de trem, resulta um Híbrido. 

Denominação resgatada da Biologia para identificar um cruzamento improvável, o 

atributo Híbrido tem vindo a ser associado à Arquitetura, por meio do conceito 

desenvolvido por Fenton (1985).  

Esta premissa parece se aproximar do conceito de Supersoma, um dos pilares da Teoria 

da Gestalt, de autoria de Kurt Koffka, Kurt Lewin e Wolfgang Köhler, que discute os 

processos cerebrais no processamento de informação visual captada pelos olhos. Como 

refere Dondis (2007), esta Teoria cunhada na segunda década do século passado expõem 

que:  não se pode apreender a totalidade,  por meio da leitura das partes que a 

constituem, pois o todo – o resultado - é maior que a soma de suas partes. A já conhecida 

equação: A + B = C ilustra o enunciado. Ainda que seja o resultado de A + B, o C é em 

essência distinto das partes que o constituem. 

Fenton (1985 APUD NEVES 2012) faz a distinção entre edificações híbridas e de uso misto. 

Em 1985, sistematiza a tipologia, ao lançar um catálogo Hybrid Building onde constam as 

seguintes categorias: 

Híbridos nos Tecidos: resultante da movimentação construtuiva da 

cidade e da respectiva adaptação; 

Híbridos Enxertados: junção de vários volumes, onde cada um deles 

atende a um determinado programa; 

Híbridos Monolíticos: onde os distintos usos são incluídos, acomodados 

em um único volume; Fenton (1985 APUD NEVES 2012) 

 

Neves (2012) refere ainda os estudos realizados por Aurora Per (2008 APUD NEVES 2012) 

e que tratam da “personalidade do Híbrido” como sendo aquela que:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kurt_Koffka
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_K%C3%B6hler


 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  255 

 

Representa as “características marcantes” do edifício Híbrido enquanto 

comemoração da sua complexidade, diversidade, flexibilidade e 

variedade de programas. De igual modo, outras características se 

acrescentam à sua definição tais como sociabilidade, forma, tipologia, 

programa, escala e inserção no tecido urbano. (NEVES, 2012, p. 23) 

 

O conceito de Híbrido permite assim uma coexistência, ou seja, uma simultaneidade de 

personalidades ainda que distintas e, nesta perspectiva se aproxima na presente proposta 

de leitura. 

Por fim, para abordar o conceito de Evento, a presente leitura busca subsídio no conceito 

elaborado por Tschumi (1996), e que trata do espaço arquitetônico e da resultante da 

interação do corpo com a edificação, e a modificação que daí resulta: a experiência do  

espaço, como refere Tschumi (1996). 

Para Tschumi (1996) há ainda outra qualidade da Arquitetura que é determinante na 

construção do conceito de Evento, e que resulta da interação do corpo tendo como 

cenário a edificação: o inesperado, aquilo que não se controla, não se prevê. A 

Arquitetura fica despida de sua autonomia. O autor considera que o:  

Evento é a interação do corpo no espaço, ou a articulação estrutural entre sujeito e 

objeto, a Arquitetura nunca é autônoma nem tão pouco se reduz a uma linguagem 

formal. (Sá, 2010, p. 149). 

Sá (2010) refere ainda que:  

a ascendência do evento irrompe a renúncia da repetição, regularidade e 

monotonia ou, parafraseando Tschumi (1996), o “ritual” da arquitetura 

prescritiva, programática, que alenta o falso juízo de controle dos usos 

pelo projeto arquitetônico. O conflito com a regra opera a distorção da 

arquitetura, a negação de tópoi pela inclusão do estranhamento como 

efeito estético da experiência. É na transgressão das regras e não da 

ordem que a arquitetura desloca o paradigma das convenções 

culturalmente codificadas para habitabilidades outras e inesperadas, 

potencializando a relação dialética entre fragmentos reais e virtuais, 

entre o que é dado a conhecer pela memória e pela fantasia. (Sá, 2010, 

p. 149). 

A finalidade funcional da arquitetura fica diluída ante o Evento, que embora emancipado 

está contido no espaço arquitetônico e portanto, inseparável. 
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Conclusões  

O somatório de um Não-Objeto e de um Não-Lugar, do ponto de vista da Complexidade 

desta intersecção, cujo resultado se constitui um Híbrido e que, se desdobra em Evento, 

desenha o mapa que a presente leitura procurou percorrer. 

A iniciativa que está presente na Estação da Luz continua causando surpresas ao utilizador 

esporádico. O passageiro frequente já se acostumou ao dedilhar fortuito. Segundo os 

especialistas que por ali passam e se apropriam de forma momentânea do instrumento, o 

Fritz Dobert residente mereceria um cuidado frequente: a afinação. No desenvolvimento 

da presente leitura deste Evento, não se cogitou esta peculiaridade inerente ao 

instrumento.  

A diversidade dos Eventos que tem origem na instalação Toque-me, Sou Seu, na Estação 

da Luz, são diários e surgem em diversas escalas: desde a singular apropriação do 

instrumento, passando por eventos que agrupam um número razoável de passageiros, até 

iniciativas da própria CPTM, com o objetivo de rentabilizar a disponibilidade do muitas 

vezes solitário Não-Objeto. Por ocasião do aniversário da companhia, foi editado um CD, 

como produto palpável da iniciativa e que contempla os sete mais efetivos utilizadores do 

piano coletivo. 

A par do que é mensurável no âmbito da iniciativa, persiste a ideia de se refletir sobre a 

escala das possíveis micro-intervenções, ainda mais, se inseridas em uma cidade com a 

magnitude de São Paulo. Por fim, é fundamental referir que a estranheza de um tema que 

na contramão da grandiosidade dos Eventos que a cidade de São Paulo abriga, pretende 

refletir sobre as possíveis intervenções - ditas simples, procura subsídio em Morin (2005). 

A articulação e a complexidade contidas na intersecção dos objetos, segundo este autor, 

podem ser entendidas como um conjunto de layers que, se sobrepostos compõem o 

objeto em sua plenitude, mas, que se, analisados de forma individual, efetivam o processo 

de entendimento das partes, resultado da hierarquização da informação, ou seja, de sua 

simplificação e não de seu reducionismo. 
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Resumo 

Sabe-se que o Reino Unido e a Austrália têm sido pioneiros na implementação de 
políticas culturais e na promoção de economia e cidades criativas para um 
desenvolvimento mais sustentável. É interessante, no entanto, observar que outros 
países e regiões têm adotado essa nova forma de atuação, e que podem também ter 
bastante relevância para usarmos como exemplo e reflexão na discussão de políticas 
culturais e desenvolvimento. Neste sentido, o presente artigo analiza o projeto 
"Cool Japan", uma iniciativa japonesa para uma reforma cultural, promoção da 
cultura e da criatividade, tendo como foco cidades criativas. "Cool Japan" e "Cool 
Tokyo” foram ações governamentais criadas para promover o desenvolvimento das 
cidades que foram de certa forma esquecidos pelos turistas, para promover novos 
empreendedores criativos e uma comunidade artística, bem como intensificar a 
imagem do mercado tradicional. O novo projeto tem como objetivo principal a 
promoção de uma imagem "cool" do Japão e suas cidades no exterior, através da 
promoção de empresas criativas e expressão cultural, para muitos pesquisadores 
internacionais conhecido como "soft power”. Para realizar este projeto com sucesso, 
o Japão trabalha "bottom up", juntando o governo, as universidades, as grandes 
empresas, como também micro e pequenos empresários, além de artistas para o 
trabalho em conjunto. Ao final deste trabalho, é possível observar o sucesso da 
iniciativa "Cool Japan", como também recomendar este exemplo como uma 
alternativa interessante para países em desenvolvimento no âmbito da inovação em 
políticas culturais e na construção de cidades criativas. 

Palavras chave 

Cool Japan, Cool Tokyo, Política Cultural, Cidades Criativas, Identidade Nacional, 
Softpower 
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Abstract 

It is known that the United Kingdom and Australia have been pioneers in the 
implementation of cultural policies and in the promotion of creative economy and 
creative cities for a more sustainable development. It is interesting, however, to 
observe that other countries and regions have also adopted this new way of 
working, and that they can also be very important for us to use as example and 
reflection on the discussion of political and cultural development. In this sense, this 
paper analyzes the "Cool Japan" project, a Japanese initiative for cultural reform, as 
well as promotion of culture and creativity, focusing on creative cities. "Cool Japan" 
and "Cool Tokyo" were government actions designed to promote the development 
of cities that were somehow forgotten by tourists, to promote new creative 
entrepreneurs and an artistic community as well as enhance the image of the 
traditional market. This new project has as its main objective the promotion of a 
"cool" image of Japan and its cities abroad, through the promotion of creative 
businesses and cultural expression, an action that to many international researchers 
is known as "soft power." To accomplish this project successfully, Japan works 
"bottom up", joining government officials, the academy, large companies, as well as 
micro and small entrepreneurs and artists to work together. At the end of this 
paper, it is possible to observe the success of the "Cool Japan" initiative, as well as 
recommend this example as an interesting alternative for developing countries in 
the context of innovation in cultural policy and in the consolidation of creative cities 

 

Key words 

Cool Japan, Cool Tokyo, Cultural Policy, Creative Cities, National Identity, Softpower 
 

Introdução 

A cultura tem recebido especial atenção nas agendas nacional e internacional nos 
últimos anos, não só por questões de preservação, mas também por questões 
relativas à promoção, à formulação de políticas culturais, à cultura para o 
desenvolvimento, ao comércio, e às ações frente à globalização. Após mudanças em 
nível global, com o fim da Guerra Fria, o mundo se viu frente a uma rápida 
transformação em termos políticos, de tecnologia, de troca de informações, de 
comércio, entre outros fatores. Esse processo, que se intensificou após os anos 80, 
deu origem ao mundo globalizado em que vivemos hoje.  Até mesmo sem sairmos 
de casa, podemos adquirir produtos vindos de diversos lugares e trocar informações 
com uma incrível rapidez. O mundo se vê cada vez mais como um só, ou uma cultura 
só, compartilhando das mesmas experiências e se assemelhando em aspectos que, 
até 40 anos atrás, não imaginaríamos possível.  
Ao mesmo tempo em que a globalização nos trouxe tantas possibilidades, introduziu 
consequências que vêm provocando debates entre pesquisadores que questionam 
se este é um fenômeno positivo ou negativo. Apesar de muitos apoiarem a ideia da 
globalização, algumas consequências de seu apogeu têm provocado implicações, 
principalmente no que se refere à cultura. O mundo diverso, com culturas, hábitos, 
línguas, etnias, crenças, e expressões diferentes vem se tornando cada vez mais um 
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só, expressado por pesquisadores como “cultura em massa”. Como Cesnik e 
Beltrami colocam: 

 
O grande vilão do processo da globalização da cultura é o risco da 
homogeneidade, da perda do referencial local nas respostas aos 
problemas de cada sociedade, que se reflete nas manifestações 
culturais. A homogeneidade situa-se na esfera da racionalidade 
hegemônica em que pouca saída existe para a variedade, criatividade e 
espontaneidade. (2005, p. 41) 

 
A homogeneidade e a transformação da cultura em uma cultura em massa têm 
proporcionado a abertura de uma nova preocupação mundial. O que cada país 
possuía como diferencial, como aspectos da língua, tradições, e expressões 
artísticas, tem se mesclado com outras culturas, gerando uma crise de identidade 
nacional. A riqueza de cada país, nação ou região reside em sua diversidade cultural 
e a perda ou enfraquecimento dessa pode prejudicar o país em seu 
desenvolvimento social, político e econômico. Em contraposição, algumas regiões 
no mundo utilizaram a globalização cultural em seu favor, como observado nas 
indústrias culturais e criativas. A cultura, a diversidade e a globalização são temas 
contemporâneos ainda em discussão, colocando como desafio a formulação 
apropriada de políticas para a sua promoção e seu incentivo no âmbito do 
desenvolvimento sustentável. 
Surgem novas formas de atuação, como soluções para problemas causados pela 
globalização. Uma das soluções no âmbito das relações internacionais, criada pelo 
americano Joseph Nye, é a promoção do “softpower”, ou poder brando. O poder 
brando surge como um novo modelo de atuação para a busca de poder 
internacional, através da imagem e da cultura. 
Neste artigo, emprega-se como exemplo e referência um caso específico do Japão 
na formulação de políticas culturais e na busca não somente de poder, mas de uma 
solução para problemas de desenvolvimento social e econômico. Trata-se do 
inovador modelo de plano cultural de Estado, com o nome “Cool Japan”, que desde 
2011 tem sido foco governamental para a promoção de cultura e criatividade, 
através do empreendedorismo cultural. 
 

Objetivos 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar duas políticas culturais do Japão, 
ambas declaradas em 2011, entituladas “Cool Japan” e “Cool Tokyo”. A partir de 
análise pode-se compreender a forma de atuação do governo japonês no âmbito 
cultural, como também seus motivos históricos e sociais para a atuação e prioridade 
em áreas de cultura e criatividade. Através destas observações é possível ver bons 
resultados obtidos nos últimos anos a partir desta nova política, em relação à 
consolidação de uma identidade nacional e no incentivo a cidades criativas. É 
possível, também, recomendar esta forma de atuação como alternativa e referência 
a outros países que buscam novas maneiras para promover cidades criativas, como 
também a consolidação de um “poder brando” criativo. 
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Para se chegar a esta conclusão, faz-se necessário uma breve análise da cultura 
como ferramenta para o desenvolvimento, das origens da globalização e seus 
efeitos, e das origens e também importância da teoria de softpower. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho consistiu, primordialmente, em uma 
pesquisa bibliográfica a partir de papers acadêmicos, livros e sites da internet. Foi 
realizada uma análise bibliográfica primeiramente sobre economia criativa, 
diversidade cultural e desenvolvimento, o surgimento da globalização e seus 
efeitos, como também a teoria do americano Joseph Nye, denominado 
“softpower”. A partir desta base de estudos, foram levantados dados do site do 
Ministério de Economia, Comércio e Indústria do Japão sobre a criação e a estrutura 
dos projetos Cool Japan e Cool Tokyo. Foram coletados, através de papers 
acadêmicos, dados e visões de pesquisadores sobre essas políticas culturais do 
Japão, como também realizado uma breve análise sobre a situação e estrutura 
social atual do país e a causa para o surgimento desses projetos.  

1. Cultura e desenvolvimento 

 
Pesquisadores postulam que a globalização quebrou as “fronteiras” que 
distanciavam os países e as culturas, e que, de certa forma, as preservavam contra o 
desenvolvimento de uma cultura em massa. Como Cesnik e Beltrami colocam: 

 
As formas clássicas de interferência cultural eram o colonialismo, a 
guerra e a emigração. Hoje em dia a globalização cumpre esse papel, 
pois, independentemente das mobilizações das pessoas, de grupos 
sociais de diversas procedências culturais, religiões ou étnicas, o 
contato com outras culturas também é facilitado pela expansão das 
indústrias culturais, pelo avanço das formas do comércio internacional 
no qual a cultura encontrou seu espaço, pela integração de temas 
culturais no mundo (...) e pela simplicidade de trânsito do indivíduo. 
(2005, p.5) 

 
De acordo com Cesnik e Beltrami a cultura está interligada com a sociedade, em que 
uma não pode existir sem a outra. Os autores assim comentam o assunto: 

 
Sociedade pode ser entendida como um sistema de inter-relações que 
vincula os indivíduos, as quais estão presentes pelo fato de que seus 
membros se organizam segundo relações sociais estruturadas, que se 
baseiam em uma cultura. Portanto a cultura é o elemento primordial 
que dá unidade a uma sociedade e se cria com base em relações que 
fazem sentido nesse contexto. (...) Não pode haver cultura sem 
sociedade e nem tampouco sociedade sem cultura. (...) A cultura define 
a sociedade pela capacidade que ela desenvolve de criar elementos que 
permitem à própria sociedade se reconhecer. (2005, p. 3) 

 
A cultura, por ser um fator plural, possui diferentes conceitos em diversos campos 
de estudo. Isso, por vezes, dificulta o processo de formulação de políticas culturais. 
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Além de fator primordial para a construção da sociedade, a cultura, em tempos 
contemporâneos, apresenta-se como uma simbologia. O que tem se tornado mais 
característico sobre a cultura, nos tempos modernos, é o fato de ela expressar um 
valor simbólico, gerador do sentimento de identidade cultural, regional e até 
nacional. Precisa-se antes de tudo olhar para cada uma de nossas histórias e 
culturas, e entendê-las, para que se possa trabalhar de maneira mais propícia a 
solução de novos problemas.  
De certo modo, a cultura e sociedade se associam a um determinado lugar ou 
região, onde se constroem referências (BELTRAMI, p.58). A globalização, quebrando 
fronteiras simbólicas e de contato com outras culturas surge como um facilitador 
para a fragilidade da diversidade cultural mundial. Novos problemas advindos no 
final da década de 80 levaram a comunidade internacional a se reorganizar para o 
desenvolvimento sustentável. Promover a cultura e a diversidade vai além da 
preservação da história, do incentivo a novas expressões culturais e do apoio para o 
fortalecimento das existentes. Significa, sobretudo, crescer e gerar novas ideias e 
valores.  
Sobre a diversidade cultural, François de Bernard nos mostra que esta só pode 
existir na luta das formas culturais, não só contra a sua própria natureza, ou 
biodiversidade, como contra outras formas culturais.  

 
O diverso cultural só se torna o que ele é na prova desta dupla luta 
incessante com o biodiverso e com ele mesmo (com o outro e múltiplo 
das culturas). O “intercultural” lembra, por seu conceito, que as culturas 
só advêm por seu conflito com as condições e as formas naturais, mas 
também apenas por e em seus encontros com outras culturas. O “inter” 
de intercultural pode designar um encontro pacífico ou guerreiro, mas 
certamente um encontro que produz diversus. (BERNARD, p. 76) 

 
O desenvolvimento, por sua vez, também ganha novas dimensões a partir da 
globalização. O mundo, antes dividido pela bipolaridade, se centralizava na busca do 
poder, através do fortalecimento militar e do desenvolvimento econômico. Com as 
mudanças globais a questão do desenvolvimento ganha novas feições como a 
sustentabilidade, a preservação ambiental, o desenvolvimento social, o 
desenvolvimento tecnológico, a integração regional, e o desenvolvimento cultural e 
criativo. A posse física de matérias e recursos deixa de ser o fator primordial para se 
obter poder e o valor e a geração do simbólico ganha maior relevância como “arma” 
para a propagação de desenvolvimento e poder. 
Em contraposição, Bernard nos alerta para uma problemática de formulações de 
políticas e trabalhos no intuito da preservação e promoção da diversidade cultural 
para o desenvolvimento, indicando que a diversidade cultural ainda permanece 
estática demais. De acordo com o autor:  

 
Tudo se passa como se se tratasse sobretudo de normatizar antes para 
poder em seguida “administrar melhor” uma diversidade cultural que 
nos esforçaríamos em esquecer que não é apenas produtora de arte e 
beleza, mas também se encontra na origem de muitos conflitos 
humanos. (...) A diversidade cultural deve deixar de ser estatuto 
habitual de “questão” para ser entendida como uma “resposta”. 
(BERNARD, p. 77) 
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2. Globalização e softpower 

 

Estudos da história das Relações Internacionais Contemporâneas nos mostram que, 
apesar do termo globalização já existir há alguns anos, o fenômeno foi impulsionado 
e “apressado”, de certa forma, pelos eventos marcados na década de 80 e 90 
(CERVO, 2008, p. 323). Descrito por Almeida como a fase de “grande 
transformação”, este período representa um momento de transição entre a fase 
clássica da Guerra Fria e a formação da nova ordem internacional (2008, p.253), 
tendo como palco principal a disputa ideológica entre as duas superpotências, 
Estados Unidos e União Soviética, desde o final da Segunda Guerra Mundial.  
O fim do comunismo e o desaparecimento da União Soviética geraram um impacto 
nas relações internacionais, deixando o mundo marcado com uma sensação de 
conclusão.  No dizer de Fukuyama, tratava-se do fim da história (1992). O conflito 
indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética, de 1945 a 1991, afetou não 
somente os envolvidos, mas toda a composição internacional, atingindo seu auge 
com o programa armamentista americano denominado “Guerra nas Estrelas”, nos 
anos 80. O advento da corrida armamentista e tecnológica, que caracterizou as 
disputas entre as duas potências ao longo dessas duas décadas, levou os dois países 
a buscarem, em curto espaço de tempo, avanços para o desenvolvimento de setores 
ligados à tecnologia aeroespacial, nuclear e de informação.  
Com o rápido desenvolvimento de tecnologías e com as mudanças no comércio 
internacional, acelerou-se o fenômeno da globalização. Um termo ainda em 
construção e com várias definições, a globalização é colocada por Jackson e 
Sorensen como “um processo de difusão e intensificação das relações culturais, 
sociais e econômicas através das fronteiras internacionais” (2007, p. 289), que 
engloba diversas áreas como economia, política, tecnologia, entre outras.  É 
motivada por vários fatores, porém principalmente pelo impulso do 
desenvolvimento tecnológico e pela competição econômica entre as empresas 
(JACKSON, SORENSEN, 2007, p. 290). Já para Albuquerque, em seu livro sobre as 
relações internacionais contemporâneas, a globalização pode ser resumida nas 
seguintes palavras: 

 
A chamada globalização resulta da transnacionalização numa era de 
mobilidade “instantânea” de conhecimentos, pessoas e capital e 
consiste na desterritorialização de processos que, desde sua formação, 
o Estado-nacional conseguia domar, submetendo-os à sua autoridade 
territorial. (2007, p. 107) 

 
Existem diversas abordagens e teorias relativas à globalização, e grandes debates 
sobre as consequências geradas por este fenômeno. Para muitos, a globalização é 
uma característica positiva do novo sistema mundial, que gera maiores 
possibilidades para avanços econômicos (JACKSON, SORENSEN, 2007, p. 291). 
Muitos dos economistas são otimistas em relação a este fenômeno, a exemplo do 
americano Milton Friedman que celebra a possibilidade de “se produzir um produto 
em qualquer local, utilizando recursos derivados de qualquer parte, por uma 
empresa localizada em qualquer lugar e que será vendido em um outro lugar” 
(1993). 
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Por outro lado, a globalização econômica incentivou a formação de novos 
movimentos sociais em diversas partes do mundo, voltados para resistir ao 
fenômeno e seus efeitos adversos.  Tais movimentos, chamados por Manuel Castells 
de “identidade de resistência”, foram concebidos e gerados, segundo Jackson e 
Sorensen “por aqueles atores em posições, condições desvalorizadas e/ou 
estigmatizados pela lógica da dominação” (2007, p. 298). 
Apesar de seus aspectos positivos, a globalização apresentou novos desafios e 
problemas para os atores internacionais. Por exemplo, a homogeneização cultural, 
ou “cultura em massa”, passou a colocar a cultura como prioridade na agenda 
internacional, uma vez que com a rápida transferência de informações, com o 
impulso da interdependência, a cultura estava se tornando cada vez mais uma só. 
Nas palavras de Cervo: 

 
O que se assemelhava a uma unificação do mundo por obra dos 
modernos meios de comunicação, da abertura e globalização de 
mercados e do avanço das instituições democráticas não impediu o 
refluxo das políticas de segurança para dentro dos Estados [...]. O novo 
mundo tornava-se mais incerto, mais complexo e não menos perigoso. 
(2008, p.319) 

 
Surge, também, o softpower, como um instrumento alternativo de influência 
internacional (NYE, 2008, p. 95).  O termo softpower, tem a ver com a teoria de 
Joseph Nye que o contrapõe ao chamado hardpower tanto utilizado nos Estados 
Unidos. A partir de estudos sobre as ações políticas dos Estados Unidos, Nye 
identificou que, em sua maior parte, o país utilizava-se do “poder duro”, ou seja, do 
uso da força para obter os resultados que desejava. Nye, notou que o país utilizava 
principalmente o que ele chamava de “cenouras”, ou seja, pagamentos, e “paus”, a 
ameaça do uso da força, porém que o poder possuia uma outra maneira de ser 
conquistado e que deveria ser explorado. Se o poder é justamente a “habilidade de 
influenciar o comportamento dos outros para se conquistar o resultado que deseja” 
(NYE,2004, p.1), o softpower poderia ser empregado com o mesmo fim do 
hardpower.  Para Nye, os recursos que geram o softpower advêm, principalmente, 
da cultura do país.  Nas palavras de Nye: 

 
O softpower de um país reside, sobretudo, em três recursos: sua cultura 
(em lugares onde é atraente para outros), seus valores políticos 
(quando o país demonstra fidelidade a eles em casa e no exterior) e 
suas políticas externas (quando são enxergadas como legítimas e como 
detentoras de autoridade moral) (NYE, 2008, p. 97). 

 
Nessa perspectiva, não cabe dúvida quanto ao potencial da Economia Criativa e da 
cultura como fontes de softpower para os mais diversos países, sejam eles grandes 
ou pequenos, desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

 
 
3. Cool Japan 

 
Muito tem se ouvido falar nos últimos anos sobre indústrias culturais e economia 
criativa como formas alternativas para combater o processo de cultura em massa 
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que acompanhou o fenômeno da globalização. Influências desse novo movimento 
vieram da Austrália, um dos primeiros países a formular políticas culturais como 
prioridade de Estado, e da Inglaterra que tem investido em grande escala nas áreas 
cultural e criativa como instrumentos para o desenvolvimento em momentos de 
crise. Por conta disso, muitos dos conceitos e influências que países em 
desenvolvimento empregam, relativas à política cultural, são oriundas desses países. 
É interessante observar que outros países e regiões têm adotado essa nova forma 
de atuação, e que podem também ter bastante relevância para usarmos como 
exemplo e reflexão na discussão de políticas culturais e desenvolvimento.  
Após nove anos de planejamento e debates, voltados para a solução de problemas 
em momentos de crise através da criatividade, o Japão anunciou uma proposta com 
este objetivo, implantando a nova política de Estado, no dia 12 de maio de 2011, 
denominada “Cool Japan” (JAPAN, 2011, pg.1). Em conjunto com este novo plano, 
foi criado também o “Cool Tokyo”, no dia 04 de novembro do mesmo ano, no intuito 
de divulgar a cidade como cidade criativa. Este novo projeto do Japão, com base em 
inspirações advindas do governo de Blair, na Inglaterra em 97, visava reconstruir, a 
longo prazo, a imagem que o mundo tinha do país, tornando-o mais “descolado”, 
mais ligado à cultura jovem e pop (YOSHIMOTO, p.1).  
Esta ideia primeiramente surgiu após a publicação de um artigo pelo jornalista 
americano Douglas McGray sobre o que seria o “Japan´s Gross National Cool”.  
McGray escreveu sobre o potencial do Japão como uma superpotência cultural, 
deixando de ser aquele país que conhecíamos pelas indústrias e por uma população 
estritamente tradicional, para ser um país com música pop, eletrônicos, arquitetura, 
moda, animação e gastronomia (MCGRAY, p.1). De acordo com o jornalista, o Japão 
vinha superando de forma surpreendente as crises políticas e econômicas, para se 
tornar um referencial em arte e cultura, diferentemente do que se promovia há 
alguns anos.  
McGray, em sua pesquisa, fala da influência estrangeira na arte e cultura japonesa 
contemporânea, mas aponta também que, no mundo globalizado, em que vivemos 
hoje, dificilmente as novas ideias não serão influenciadas pelo estrangeiro, e isso 
podemos observar inclusive nas produções americanas. O quão realmente os 
produtos americanos são de fato americanos? O autor coloca alguns exemplos de 
empreendedorismo cultural de destaque no Japão, conhecidos internacionalmente, 
como a famosa gatinha Hello Kitty da Sanrio, Sony, Nintendo, Pokemon, mangá e 
animé. Aponta também para alguns exemplos de aspectos culturais, e até 
tradicionais do país que têm destaque internacional, como o sumo (MCGRAY, p.6). A 
gastronomia japonesa passou a ser conhecida internacionalmente, com a abertura 
de inúmeros restaurantes no mundo, divulgando de forma surpreendente a cultura 
gastronômica do país, a exemplo da utilização de hashis, que até pouco tempo 
apenas uma minoria fora da Ásia sabia utilizar. O Japão também tem sido palco de 
destaque no mundo da moda, com a participação de estilistas em eventos 
internacionais do setor, caso de Comme des Garçons, Kenzo, Yoji Yamamoto e Issey 
Miyake, e com o surgimento de fashion weeks dentro do próprio país, propiciando 
um ambiente favorável para o crescimento de estilistas e da criatividade japonesa 
na indústria da moda. 
O jornalista americano também comentou sobre o que levou a essa mudança de 
visão cultural no Japão, e colocou como destaque o surgimento de jovens 
empreendedores.  
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Perversamente, a recessão pode ter impulsionado o “cool” nacional do 
Japão, desacreditando a rígida hierarquia social do Japão e incentivando 
jovens empresários. Pode também ter afrouxado a garra que a carreira 
em grandes negócios tanto tinha na força de trabalho do Japão, que 
agora enfrentam estigmas sociais para a experimentação com a arte, 
música, ou qualquer número de empreendimentos semelhantes, de 
característica mais arriscada. "Há uma nova criatividade aqui, porque há 
menos dinheiro".” (MCGRAY, p.7) 

 
McGray ainda explicou que o próprio consumidor japonês mudou nos últimos anos, 
e que houve uma alteração social no país provocado pela situação econômica. Como 
o autor coloca: 

 
Uma geração caracterizada pelo declínio de natalidade tem preenchido 
Tóquio com famílias de filhos únicos. Na escassez, há poder. Não o 
poder político, ainda não de qualquer forma, mas o poder do 
consumidor, e muito. (...) As crianças sentem que são raros (...) e assim 
tendem a ser mimados. (2001, p. 8) 

 
O jornalista fez referência, no final de sua pesquisa, à teoria do softpower, 
afirmando que não há como medir o “cool” nacional, por ser uma forma de poder 
brando. Mencionando Nye em seu texto, McGray se posiciona favorável e otimista 
em relação à construção e consolidação de um poder brando no Japão, através da 
formação de uma identidade nacional caracterizada pelo “descolado” e acredita que 
o Japão tem um potencial incomensurável para se tornar uma superpotencia 
cultural.  
O “Cool Japan”, conhecido também como “Japan´s Gross National Cool” (GNC), “J-
cool” e “Japan Brand”, surgiu como uma reação à crises econômicas e mudanças 
sociais no país. A antropóloga Anne Allison, faz uma análise da história do Japão e da 
evolução dos jovens para explicar, e até criticar, esta nova política de Estado. Allison 
explicou que o Japão já há muito tempo necessitava e reconhecia a necessidade de 
mudar a imagem que o mundo tinha do país, muito prejudicado por fatores 
históricos. O envolvimento em guerras e a forma de atuação de governos passados 
deixaram uma imagem negativa do Japão, “etiquetando” o país como um ambiente 
não amigável, agressivo e como uma região puramente industrial. Além disso, o 
Japão há muitas décadas tinha problemas com seus vizinhos asiáticos, o que 
dificultava o diálogo e o trabalho em conjunto por razões políticas, econômicas ou 
estratégicas. O governo japonês, dessa forma, começou a perceber que trabalhando 
a sua imagem poderia mudar progressivamente a imagem que historicamente o 
mundo tinha do país, gerando condições favoráveis não só para o turismo, o 
empreendedorismo, o comércio e a indústria, mas para as negociações e 
participações políticas internacionais. Tratou-se aqui de uma construção de uma 
imagem simbólica e de um poder de persuasão, através da divulgação de qualidades 
interessantes.  

 
O Poder global está mudando hoje, tornando-se descentrado e 
recentralizado por novos produtores culturais como o Japão. Softpower 
é a promessa do J-cool aos olhos de muitos no Japão. (...) A esperança – 
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e a premissa - é que, com a circulação de produtos japoneses no globo, 
como o Pokémon, eles o fazem inspirando desejos em consumidores 
globais para algo japonês. (ALLISON, p.93) 

 
É importante ressaltar que este novo plano não foi somente uma iniciativa do 
governo japonês, mas foi principalmente resultado espontâneo da reação de setores 
japoneses à situação econômica e política do país, e à globalização. Com o 
surgimento de crises, o modelo social se transformou, mudando o que antes era 
mundialmente conhecido pelas indústrias e pela ética rígida de trabalho que Allison 
descreve como “Japan Inc.” (2009, p.93). Com a dificuldade econômica, passou a 
cair o índice de natalidade no país, o que gerou uma mudança social, levando muitas 
famílias a terem filhos únicos, e assim a alterar a estrutura familiar, diminuindo a 
quantidade de famílias com irmãos e tios. Essa nova geração de jovens filhos únicos 
cresceram em um ambiente em que a concorrência para uma vaga de trabalho era 
alta. Estes foram criados para terem a melhor educação desde cedo, mas não 
necessariamente conseguiam um espaço no mercado de trabalho. Em grande parte, 
existem jovens altamente qualificados desempregados ou em subempregos 
(ALLISON, p. 97). Estes jovens sem emprego começaram a passar mais tempo 
consumindo e participando de atividades culturais.  Passaram também a usar a 
criatividade para criar novas pequenas empresas. Dessa forma, os jovens japoneses 
formaram uma espécie de ciclo, em que há um maior consumo de produtos 
culturais e criativos, e em que novas empresas criativas são criadas para suprir a 
demanda dos jovens. Destacado por Barral: 

 
Os otakus são os primeiros a testar as novidades, constituem as bases 
das pesquisas e povoam os escritórios de estudos. Encontram-se na 
Sega, na Nintendo, na Sony, nas revistas especializadas, nas empresas 
de novas tecnologias, nas lojas de discos, nas estações de rádio e nas 
televisões. Nenhum campo lhes escapa, e os novos produtos, as novas 
tendências, devem-se a sua erudição sem limite e a sua curiosidade 
insaciável. Graças a eles, o Japão não é apenas um exportador de 
produtos de alto valor agregado, mas um exportador “cultural”. (2000, 
p. 13-14) 

 
O “cool” do Japão em grande parte deriva da consequência de uma reestruturação 
social no país, que, ao mesmo tempo, surge como uma nova possibilidade para a 
renovação da forma de atuação governamental e econômica voltada para o 
desenvolvimento. O Estado passou, então, a trabalhar de forma “bottom up” (de 
baixo para cima), juntando agências governamentais, universidades, empresas e 
produtores culturais para o desenvolvimento e a formação do Cool Japan e do 
fomento da cultura para a geração de uma imagem cada vez mais positiva. 

 
 
4. Cool Tokyo e cidades criativas no Japão 

 
O “Cool Japan”, política de indústria criativa, também conhecida como “Projeto Cool 
Japan”, foi estabelecido em 2011 pelo Ministério de Economia, Comércio e Indústria 
do Japão (METI). O projeto, hoje administrado pela Divisão de Indústrias Criativas do 
Departamento de Comércio e Política de Informação do Ministério, é fruto da 
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percepção do governo japonês quanto às mudanças na estrutura de sua sociedade, 
à oportunidade de crescimento através pequenas e médias empresas, e também à 
existência de jovens empreendedores criativos.  Busca melhorar a sua imagem 
perante outros países (JAPAN, 2012, p.1). A estratégia, organizada por um grupo de 
especialistas dos setores públicos e privados, se baseia na união de trabalho entre a 
academia, indústrias, e setores do governo para a realização de trabalhos e 
pesquisas em conjunto, no intuito de promover a “marca do Japão” e o crescimento 
do país através da cultura e criatividade.  
Como parte desta iniciativa, e também como resultado do Creative Tokyo Forum 
2011, organizado pelo METI, surge a proposta da política cultural “Creative Tokyo”, 
no âmbito da cidade criativa. Esta política, que ganhou até sua marca própria, tem 
como slogan “Caminhando em direção a um Tóquio Criativo – Transformando 
Tóquio em um hub criativo”. Como colocado em declaração oficial: 

 
Agora é o momento em que o Japão deve construir uma nova sociedade 
através da combinação de poderes de suas indústrias, economia e da 
cultura. Com uma compreensão clara da situação atual do nosso país 
em mente, nós apoiamos e promovemos o desenvolvimento e 
diversidade das nossas indústrias criativas. Esperamos, finalmente, 
transformar Tóquio no centro criativo mais importante da Ásia. Além 
disso, gostaríamos de propor usar o poder da criatividade para 
dinamizar o Japão, com o último objetivo de melhorar a imagem do 
nosso país. Portanto, os serviços competentes do governo, autoridades 
locais e líderes do setor privado, todos colaborarão para intensificar o 
intercâmbio entre pessoas e informações, e para reformar as questões 
institucionais (JAPAN, 2011, p.1). 

 
A comissão do Creative Tokyo coloca como prioridades as seguintes ações: 

 
1. Com o apoio dos distritos de Tóquio, a criatividade japonesa será transmitida 

tanto em nível internacional quanto nacional. Com isso, vamos procurar 

trazer recursos humanos talentosos, informações e recursos relevantes de 

todo o mundo. Também pretendemos estabelecer Tóquio como um hub 

criativo exemplar; 

2. Pretendemos promover o reforço em cooperação entre as empresas e levá-los 

para além da classificação de 'indústrias', criando empresas que estão 

relacionadas com a cultura japonesa e estilo de vida. Com isso, vamos 

aumentar o consumo interno do Japão e apoiar as operações no exterior das 

nossas empresas nacionais; 

3. Vamos convidar personalidades mundiais criativas ao Japão. Procuraremos 

trabalhar juntos e criar oportunidades para que jovens talentos possam 

aperfeiçoar-se e prosperar em uma variedade de culturas. Através destes 

esforços, vamos procurar nutrir recursos humanos e corporações de forma 

que será eficaz internacionalmente; 

4. Em cooperação com as cidades criativas nacionais e internacionais, que terá 

como objetivo assegurar as oportunidades de negócio global por meio do 

intercâmbio de recursos humanos e informação relevante e, por meio da 

operação de projetos conjuntos; 

5. Com o apoio dos distritos de Tóquio, iremos desenvolver ambientes livres de 

quaisquer restrições desnecessárias, para que possamos acolher novos valores 

e facilitar atividades criativas. Com isso, esperamos construir um novo futuro 

para o Japão (JAPAN, 2011, p.1). 
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Creative Tokyo tem três principais objetivos, entre os quais, primeiramente, 
demonstrar seu potencial frente a outras grandes cidades culturais, como Nova 
Iorque, Paris e Milão. Além disso, visa apresentar um Japão mais “descolado” para o 
mundo, melhorando sua imagem em termos de arte, cultura, estilo de vida, 
hospitalidade, tecnologia, tradições, entre outros. Por último, o país objetiva, com 
essa nova política, quebrar certas barreiras em relação a negócios internacionais 
promovendo uma maior colaboração entre o Japão e outros países (Anexo A).    
O Japão, dessa forma, se vê perante uma oportunidade de crescimento, 
principalmente, através da ascensão de uma “classe criativa”. Richard Florida, um 
dos pesquisadores mais conhecidos no assunto, nos diz que “o desenvolvimento 
econômico está diretamente ligado à presença da classe criativa”, e com isso “ao 
escolher sua localização residencial, os trabalhadores “criativos” privilegiam as 
qualidades de um espaço urbano que valorizem e favoreçam a criatividade, quais 
sejam: uma grande tolerância e uma atmosfera cool, descontraída e boêmia” 
(VIVANT, 2012, p. 10). Ainda sobre cidades criativas, a pesquisadora Elsa Vivant nos 
afirma: 

 
Os membros dessa classe escolhem um lugar para morar em função das 
características “criativas” dele. Sua presença e concentração em dado 
território atraem e permitem o desenvolvimento de empresas de alto 
valor agregado. Então, isso significa que para atrair e permitir o 
desenvolvimento das empresas ditas criativas é preciso produzir um 
cenário de vida que satisfaça os gostos e as necessidades dos 
trabalhadores criativos (2012, p. 12). 

 
Com o boom do Cool Japan e Cool Tokyo, e com o Japão se movimentando para 
transformar-se em um país cada vez mais receptivo ao criativo, crescem as 
iniciativas para a expansão da ideia em outras regiões do país. Outras cidades do 
Japão, como Kanazawa, Osaka e Yokohama também iniciaram projetos, no intuito 
da promoção do “cool”, mas também, e principalmente, visando a revitalização de 
cidades que de certa forma ficaram “paradas no tempo” e não se modernizaram, 
cidades que começaram a ficar cada vez mais esquecidas pelos turistas, além de 
buscar a inclusão social (SASAKI, 2010, p.1). Para Masayuki Sasaki, pesquisador em 
cidades criativas no Japão: 

 
Na Ásia, e principalmente no Japão, as cidades - com sua longa história 
de desenvolvimentismo burocrático no centro de políticas urbanas e 
regionais - têm sofrido assim como a globalização neoliberal tem 
transformado indústrias e ameaçado sistemas de segurança social. 
Crises ambientais, de emprego e habitação também se tornaram mais 
agudas nesta época de neoliberalismo. Ao mesmo tempo, as empresas 
e as famílias que foram fundamentais para a superação em crises sociais 
no passado já não são mais funcionais. Nestes tempos de crise e 
recessão, parece que o momento para a reconstrução social 
fundamental, desde sua raiz, chegou (2010, p.1). 
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Conclusões  

A cultura e a globalização constituem dois fenômenos complexos e plurais da 
atualidade, necessários em discussões sobre o desenvolvimento. A cultura passa a 
ganhar maior atenção na agenda internacional, por se tornar uma preocupação 
mundial em termos de preservação, por ser um instrumento fundamental para a 
formação da identidade das nações e, por ser ferramenta para o crescimento do 
poder simbólico. A globalização, por sua vez, se dispersa tão rapidamente, 
transformando diversas áreas e gerando progresso em um mundo cada vez mais 
unificado, interligado e conectado. Mas se o mundo globalizado facilita nosso 
cotidiano, também traz consigo consequências prejudiciais, principalmente à 
diversidade entre as culturas e à identidade nacional.  
Faz-se necessário repensar novos conceitos e políticas para a solução de problemas 
contemporâneos, como os provocadas pela globalização. O desafio imposto é o da 
reorganização, de uma nova percepção para a promoção e o trabalho com a cultura 
e criatividade no mundo interligado em que vivemos hoje. 
A partir desta realidade, vê-se que governos podem empregar a cultura para 
incrementar uma atuação internacional de forma alternativa, ou seja, podem 
formular uma política externa, que tenha como foco a identidade e a cultura 
nacional.  Podem, ao mesmo tempo, tornar esses elementos veículos para o 
desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento econômico.  
Entre as possibilidades para a promoção da cultura e do desenvolvimento 
sustentável, encontra-se a formulação de políticas para o incentivo à economia 
criativa. A teoria de relações internacionais criada pelo pesquisador Joseph Nye, 
denominada “softpower”, surge como um referencial para se compreender a 
promoção cultural como política de Estado. Muito ligado ao intangível e ao 
simbólico, o “poder brando”, é o desenvolvimento da imagem de um país através de 
produtos e ações atrativas, o que auxilia a nação em termos de estratégias políticas, 
econômicas e culturais. A diversidade cultural, a criatividade e o entretenimento 
passam a se tornar instrumentos para a consolidação de uma imagem diferenciada e 
do estabelecimento de poder frente ao mundo. 
A política de Estado do Japão, focado em arte e cultura, serve como um exemplo de 
poder brando e ação política para a promoção da diversidade cultural e da 
economia criativa voltados para o desenvolvimento. O modelo utilizado pelo país e a 
história de seu surgimento podem servir como fonte de reflexão e influência na 
formulação de uma atuação nacional e internacional. Na maioria das vezes, países 
em desenvolvimento têm iniciado trabalhos em Economia Criativa e cidades 
criativas, espelhando-se em influências de países como a Austrália e Inglaterra. É 
interessante, no entanto, observar que hoje existem novos exemplos de trabalhos 
sendo realizados na área de cultura, por outros países, como o Japão, que podem 
ajudar e servir de reflexão para o aprimoramento de políticas e atuações para a 
nossa realidade.  
A iniciativa do Japão figura-se relevante, não somente por causa da colaboração 
entre o governo e a sociedade, mas do trabalho em conjunto. Desta forma, a 
composição do Cool Japan, ou Cool Tokyo, não é formada apenas por agentes do 
governo, mas sim um misto de personalidades do governo, professores e 
pesquisadores acadêmicos, grandes e pequenos empresários, artistas e instituições, 
para a promoção da criatividade e da modelagem de uma identidade japonesa 
atrativa. O projeto japonês é uma forma de atuação bottom up, em que a demanda 
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e propagação da criatividade e identidade do país surgiu primeiramente através da 
sociedade para depois se tornar formalmente uma política de Estado. Neste sentido, 
cabe a reflexão e análise entre o que nos últimos anos tem sido concretizado pelo 
Japão, em relação a incentivo cultural e o crescimento de cidades criativas, e o que 
países em desenvolvimento vêm realizando. 
Porque não estabelecer e promover novas cidades como grandes ambientes 
criativos, assim como Nova Iorque, Paris e Tóquio? Porque não divulgar a cidade 
como uma marca e símbolo do cool? 
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ANEXO A - Objetivos do Projeto Cool Tokyo 

 

Fonte: The creative Tokyo proposal.  
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ANEXO B - Projetos de expansão do Cool Japan e Cool Tokyo em outros 

países, já em andamento 

 

 

Fonte: The creative Tokyo proposal.  
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ANEXO C - Exemplos de projetos de expansão futuros 

 

 

Fonte: The creative Tokyo proposal.  
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Resumo 
As atividades criativas tem se destacado como importantes estratégias neste novo 
paradigma dos meios de produção do capital. Compreender as atividades criativas e seus 
significativos impactos no desenvolvimento socioeconômico local, possibilita compreender 
melhor as mudanças ocorridas, seja no âmbito econômico, nas relações de trabalho, nas 
reorganizações espaciais, como em uma nova configuração de cidade criativa. O escopo 
desta pesquisa visa contribuir para uma melhor elucidação das mutações econômicas que 
ocorreram na cidade de Paulínia-SP com a criação do Polo Cinematográfico e o Complexo 
Brasil 500. O município de Paulínia então conhecido pelas “pesadas” indústrias do setor 
petroquímico, passa a configurar um novo cenário, uma nova cidade com uma dinâmica 
diversificada economicamente. A estratégia criada pela parceria pública e privada tem 
como objetivo fomentar a geração de renda, bem estar da população e a consolidação de 
uma imagem de cidade criativa. As atividades criativas e o setor de serviços em Paulínia 
mostram-se fundamentais no desenvolvimento socioeconômico local, de forma inovadora, 
com novas infraestruturas que se moldam as novas necessidades, utilizando de seus 
insumos imateriais, como o conhecimento, a criatividade e inovação como principais 
elementos na construção de um território inovador, no qual tem embasado em suas 
produções cinematográficas, a cultura, a dança, o festival de cinema, o turismo, shows e 
eventos uma importante e significativa parcela no desenvolvimento da economia local. 

Palavras chave 
Economia Criativa, Classe Criativa, Serviços, Cidade Criativa e Desenvolvimento 
Local 
 

Abstract 
Creative activities have emerged as important strategies in this new paradigm of the 
means of production capital. Understanding the creative activities and its significant 
impact on local socioeconomic development, enables a better understanding of the 
changes, whether in the economic, labor relations, the spatial reorganizations, as in a 
new configuration of creative city. The scope of this research aims to contribute to a 
better understanding of the economic changes that occurred in the city of Paulínia-SP 
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with the creation of Film and Polo Complex Brazil 500. The Paulínia then known by the 
"heavy" industries of petrochemical, shall set up a new scenario, a new city with a 
dynamic economically diverse. The strategy created by public-private partnership aims 
to foster income generation, welfare of the population and the consolidation of an 
image of the creative city. Creative activities and service sector in Paulínia show up in 
key local socioeconomic development, in an innovative way, with new infrastructure 
that shapes the changing needs, using their intangible inputs, such as knowledge, 
creativity and innovation as key elements in building an innovative territory, which has 
based on their film productions, culture, dance, film festival, tourism, events and 
shows an important and significant part in the development of the local economy. 

Key words 
 Creative Economic, Creative Class, Services, Creative City, Local Development. 

Introdução  

O processo de mundialização da economia, assim como a internacionalização 
financeira e as reorganizações espaciais dos meios de produção que se 
intensificaram a partir da década de 1970, promoveram profundas mudanças na 
economia mundial. 

No Brasil, especificamente no Estado de São Paulo, no mesmo período, projetos 
do governo promoveram um processo de “interiorização”das indústrias, que 
historicamente se concentravam na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP. 
Na esteira destas mudanças, a Região Metropolitana de Campinas – RMC1 
tornou-se um centro atrativo para estas indústrias que se deslocavam em direção 
ao interior. 

Com uma importante soma de fatores, como a parceria de políticas publicas e 
privadas, investimentos do governo em melhorias e criação de infraestruturas, 
como universidades, rodovias, aeroporto, centros de pesquisa, tecnopólos, que a 
RMC se desenvolveu e tornou-se um centro de referência nacional em pesquisa e 
tecnologia. 

Nota-se que nas últimas décadas o atual modelo de produção capitalista tem 
apresentado grande desgaste, passando por crises econômicas e financeiras em 
escala mundial. 

Nesta conjuntura, a Economia Criativa despontou como um viés importante na 
economia mundial acredita-se em um novo paradigma econômico, no qual a 
criatividade tem sido a “matéria-prima”mais importante e os números tem 
apontado para sua substancial importância. 

Neste contexto, o município de Paulínia-SP, localizado na RMC, no qual sua 
proximidade lhe provém vantagens locacionais, como a infraestrutura das 
rodovias, aeroporto, universidades e centros de pesquisa. 

                                                 
1
 A Região Metropolitana de Campinas é constituída por 19 municípios e foi institucionalizado pela Lei 

Complementar Estadual nº 870, de 19 de junho de 2000. 
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Também no município está localizada uma das maiores refinarias de petróleo do 
país, a REPLAN, que esta instalada em Paulínia desde o inicio da década de 1970. 

Além da refinaria indústrias do setor e de outros segmentos se instalaram e o 
município que se iniciou suas atividades na agricultura, tornou-se um importante 
complexo industrial urbano.  

Com a criação do Polo Cinematográfico de Paulínia em 2006, a cidade ganhou 
destaque no cenário nacional, que busca através de suas atividades criativas, se 
inserirem no mercado diversificando sua economia e criando novas 
oportunidades de emprego, além de diversificar suas atividades econômicas. 

Este artigo faz parte de um projeto de pesquisa em andamento, no qual tem por 
principal escopo compreender e conhecer as principais mudanças nos meios de 
produção do município e o impacto socioeconômico que ocorreu na cidade com 
a criação do Polo Cinematográfico e do Centro Cultural Brasil 500. 

Objetivos 

O escopo deste trabalho visa apontar as significativas mudanças nos meios de 
produção tradicionais do capital no município de Paulínia-SP, conhecida 
principalmente pela refinaria de petróleo e indústrias do setor para uma cidade com 
economia diversificada, pujante nas atividades criativas, tanto do Polo 
Cinematográfico como no Centro Cultural Brasil 500. 

A importância do conhecimento se traduz no potencial e na capacidade econômica em que 
um país tem, não somente para a produção, mas para a própria pesquisa e 
desenvolvimento, de ideias e informações. 

Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo geral demonstrar os fatores 
responsáveis pelo crescimento das atividades criativas em uma cidade que sempre foi 
conhecida pelas atividades industriais.  

Quanto aos objetivos específicos, considerando a relevância das atividades criativas 
em Paulínia nos últimos anos, a presente pesquisa procura analisar as seguintes 
atividades criativas no município: o Polo Cinematográfico e o Centro Cultural Brasil 
500. 

Compreender a diversificação dos meios de produção que estavam baseados 
principalmente em torno da refinaria de petróleo e das indústrias do setor 
petroquímico para um modelo de produção flexível, mais “leve”, as atividades 
criativas. 

Conceituar serviços e economia criativa como estratégias de parceria pública e privado e 
relacioná-las como ferramentas capazes de transformar as atividades econômicas e 
promover o desenvolvimento econômico local é o objetivo principal desta pesquisa. 
Dentro destas mudanças, salientam-se as novas relações de trabalho, tanto para o setor de 
serviços como para a classe criativa. 
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Frente a este contexto, acredita-se que a cidade de Paulínia-SP, com base na sua 
história, aliada as novas estratégias de parcerias do setor público e privado, apresenta 
grande vocação para diversificar sua base econômica, antes pautada principalmente 
na refinaria de petróleo e indústrias do segmento para espaço concentrador de 
atividades criativas. 

Metodologia 

Como metodologia aplicada, utiliza-se da base teórica constituída no método de 
estruturalismo sobre a análise do espaço descrito por Santos (1985), sob as seguintes 
categorias: Estrutura, Processo, Função e Forma, conforme explicadas a seguir: 

Forma: aspecto visível de uma coisa. Refere-se, ademais, ao arranjo ordenado de 
objetos, a um padrão. 
Função: sugere uma tarefa ou atividade esperada de uma forma, pessoa, 
instituição ou coisa. 
Estrutura: relacionado à inter-relação de todas as parte de um todo; o modo de 
organização ou construção. 
Processo: pode ser definido como uma ação contínua, desenvolvendo-se em 
direção a um resultado qualquer, implicando conceitos de tempo (continuidade) e 
mudança (SANTOS, 1985, p.50). 

Portanto, sob a definição de Santos (1985, p. 49) aborda: 

Um conceito básico é que o espaço constitui uma realidade objetiva, 
um produto social em permanente processo de transformação. O 
espaço impõe sua realidade; por isso a sociedade não pode operar fora 
dele. Consequentemente, para estudar o espaço, cumpre aprender sua 
relação com a sociedade, pois é esta  que dita à  compreensão dos 
efeitos dos processos (tempo e mudança) e especifica as noções de 
forma, função e estrutura, elementos fundamentais para a nossa 
compreensão da produção de espaço. 

Compreender o papel da sociedade sob as mudanças e transformações do espaço 
proporciona conhecer esses processos como um elemento fundamental na mudança 
da paisagem, como resultado de um processo social, política, econômica e cultural. 

Ainda sob esta ótica, Santos (1985, p. 47) comenta que: 

[...] pode tomar como parâmetro outras categorias, por exemplo, 
consagradas estruturas da sociedade, isto é, a estrutura política, a 
estrutura econômica, a estrutura cultural-ideológica, à qual 
acrescentamos o que chamamos de estrutura espacial. A análise pode, 
também, adotar como ponto de partida uma série de categorias: a 
estrutura, o processo, a função e a forma. 

Portanto, estas categorias sobre a análise do espaço tornam-se adequadas para esta 
pesquisa, que através da categoria estrutura compreende-se a dinâmica espacial, sua 
evolução e a relação entre os agentes.  

Ainda Santos (1985, p. 50) “sobre a categoria processo, revela-se o conceito temporal 
(continuidade) e as mudanças, rumo a resultados e que se encontra ligado às outras 
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categorias, concretizada sob a categoria forma e realizada por agentes, pessoas e 
instituições, compreendidos na categoria função”. 

Para o autor, utilizar destas categorias, possibilita compreender a atual organização 
espacial que: 

Forma, função, estrutura e processo são quatro termos disjuntivos, mas 
associados, a empregar segundo um contexto do mundo de todo dia. 
Tomados individualmente, representam apenas realidades parciais, 
limitadas, do mundo. Consideramos em conjunto, porém, e 
relacionados entre si, eles constroem uma base teórica e metodológica 
a partir da qual podemos discutir os fenômenos espaciais em totalidade 
(SANTOS, 1985, p. 52). 

Acredita-se que todo esse processo em transformação em Paulínia é o resultado das 
mudanças ocorridas e de maneira que se interagem para criar e moldar o espaço 
através do tempo e de funções, proporcionando compreender esta nova configuração 
da cidade. 

Portanto, os processos metodológicos utilizados para a realização desta pesquisa 
encontram-se divididos em três etapas. Na primeira etapa, foi realizado o 
levantamento de referências bibliográficas com intuito de compreender as 
problemáticas que envolvem as mudanças espaciais e organizacionais dos meios de 
produção tradicional para este novo paradigma econômico, baseado principalmente 
nas atividades criativas, e como isso ocorre na cidade de Paulínia, especificamente no 
Polo Cinematográfico e no Centro Cultural Brasil 500. 

Na segunda etapa, efetuou-se o trabalho de campo, no qual se buscou através de 
entrevistas que visava coletar informações sobre o histórico da criação do polo 
cinematográfico e do parque, a visitação das dependências do polo e do parque com 
objetivo de conhecer a estrutura física e organizacional destes espaços e obter 
informações e dados específicos, como a Secretaria Municipal da Cultura, Diretoria de 
Eventos e de Turismo, Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal da 
Indústria e Comércio. 

As entrevistas estão sendo realizadas, pessoalmente, e em alguns casos as 
informações e dados foram enviados por email, que proporcionaram compreender a 
dinâmica ocorrida no Polo Cinematográfico e no Complexo Brasil 500. 

As informações sobre o comércio da cidade ficou exclusivo à Prefeitura Municipal de 
Paulínia, já que não há informações atualizadas por parte da Associação do Comércio e 
Indústria de Paulínia (ACIP). 

Foram utilizadas entrevistas estruturadas abertas, por acreditar que este modelo 
corresponderia melhor à expectativa desta pesquisa. 

A pesquisa busca apontar alguns indicadores socioeconômicos decorrentes da 
implantação do Polo Cinematográfico e o Centro Cultural Brasil 500, seus benefícios 
diretos e indiretos no desenvolvimento socioeconômico da cidade, tanto com a 
produção de filmes, os figurantes locais, os eventos relacionados com o cinema, o 
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setor de serviços, os shows e eventos musicais e dança que são realizados no 
Complexo Brasil 500, como outras atividades criativas. 

[...] no Brasil, revelam que havia mais de 9.700 empresas atuantes em 
atividades cinematográficas e de vídeo18 (produção, distribuição e 
projeção), as quais empregaram mais de 30 mil pessoas no ano. Desse 
número total, 69% das empresas atuavam na produção, 21,5% na 
distribuição e 9,5% na projeção; em relação aos empregos, 51,5% foram 
gerados na produção, 14,5% na distribuição e 34% na exibição. Dentro 
do setor cultura, as atividades cinematográficas e de vídeo 
corresponderam a 3% das empresas e 2% dos postos de trabalho 
(SILVA, 2009 apud IBGE 2007 p.28). 

A capacidade cinematográfica no Brasil, principalmente no momento em que se 
desponta a economia criativa com indicadores favoráveis em um período desfavorável 
à indústria manufatureira tradicional. 

Pressupõe que a importância desta pesquisa seja de grande contribuição ao 
aprofundamento de debates e pesquisas sobre o setor ou de outros casos de 
atividades criativas pelo país. 

Desenvolvimento de texto 

Compreender as atuais facetas da economia mundial tem como exercício conhecer e 
compreender de forma aprofundada  um pouco mais das mudanças ocorridas 
principalmente a partir da década de 1970, nas estruturas da sociedade pós-
industrial2, que significativamente, passa a dar sinais de desgaste no que tange às 
tradicionais meios de produção e de consumo. 

Estas mudanças abrangem não somente os meios de produção capitalista, mas 
também nas esferas sociais e culturais, porém, o palco destas mudanças, a cidade, 
também se encontra inserida nestas mudanças. 

Sob a confluência desses fatores culturais, sociais e econômicos, tomam rumo a um 
período que será marcado pela crescente difusão do uso das ferramentas tecnológicas 
nos meios de produção, do setor de serviços e principalmente pela inovação3. 

Na atual conjuntura econômica mundial, a Economia Criativa4 vem se despontando 
substancialmente em diversos setores da economia como  elementos estratégicos 

                                                 
2
 Sobre a teoria clássica do pós-industrialismo, Castells  comenta que: A fonte de produtividade e crescimento 

encontra-se embasado na geração de conhecimento que difundida abrange todas as esferas da atividade 
econômica através da informação. Haveria gradativamente um declínio nas atividades rurais e industriais, mediante 
ao crescimento do setor de serviços, e finalizam com o significativo aumento de profissões, principalmente aquelas 
técnicas e administrativas, com grande grau de conhecimento e conteúdos de informação. (CASTELLS, 1999, p. 267) 
3
 Compreende-se por inovação o uso de alta capacidade técnica, principalmente pelo uso de tecnologia 

somado ao conhecimento adquirido em sua maioria em universidades e cursos de capacitação específicos e 
utilizados nos meios de produção. 
4
  Segundo Florida (2011), compreende-se por Economia Criativa como um conjunto de fatores que favorecem sua 

construção, tais como os novos sistemas voltados a criatividade tecnológica e o empreendedorismo, os modelos 
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para o desenvolvimento econômico em escalas local, regional e nacional, um novo 
paradigma econômico frente ao modelo tradicional capitalista.  

 Não obstante, compreender os atuais modelos dos meios de produção, da força de 
trabalho e do cenário econômico, demonstra a importância de compreender a 
dinâmica em torno dos principais agentes, as principais características da sociedade 
industrial que antecede a atual e da “nova” sociedade, chamada de sociedade do 
conhecimento ou sociedade criativa e principalmente o palco em que acontecem estas 
mudanças, a cidade. 

Alguns elementos que difere esta sociedade da criatividade da sociedade pós-
industrial é principalmente o capital humano, a criatividade como matéria-prima para 
a produtividade, a criação e inovação de novos produtos e soluções de problemas. 

O modelo fordista e taylorista apresentam como principais características uma 
estrutura organizacional predominante, funcional, burocrática, centralizadora, rígida e 
inflexível.  

Conforme Harvey (1989), sob o pensamento fordista, relaciona o aumento da 
produção em massa, substancialmente iria impactar em um aumento no consumo de 
massa, alcançando também um significativo uso em novos sistemas de reprodução de 
forca de trabalho, como nas relações de trabalho, de sociedade. 

O fordismo era a autoconsciência da sociedade moderna em sua fase 
"pesada", “volumosa”' ou "imóvel" e "enraizada", “sólida”' Nesse 
estágio de sua história conjunta, capital, administração e trabalho 
estavam, para o bem e para o mal, condenados a ficar juntos por muito 
tempo, talvez para sempre - amarrados pela combinação de fábricas 
enormes, maquinaria pesada e força de trabalho maciça. Para 
sobreviver, e principalmente para agir de modo eficiente, tinham que 
"cavar", desenhar fronteiras e marcá-las com trincheiras e arame 
farpado, ao mesmo tempo em que faziam a fortaleza suficientemente 
grande para abrigar todo o necessário para resistir a um cerco 
prolongado, talvez sem perspectivas. O capitalismo pesado era 
obcecado por volume e tamanho, e, por isso, também por fronteiras, 
fazendo-as firmes e impenetráveis (BAUMAN, 2001, p.69). 

Na atual conjuntura, a “imagem”das novas indústrias difere das citadas acima, essa 
nova “roupagem” de indústria mais “limpa” explicita além de suas reorganizações 
espaciais, também a característica de uma nova classe de trabalhadores, que buscam 
um ambiente diferenciado para que possam criar inovar e produzir de maneira mais 
criativa e produtiva. 

                                                                                                                                   
eficazes empregados para a produção de bens e serviços e um amplo meio social, cultural e geográfico 
proporcionando uma ambiente favorável a criatividade. O âmbito muito amplo que abrange diversos setores como 
software, P&D, mercado editorial, TV e rádio, design, cinema, música, filmes, moda, arte entre outro.  
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Na sociedade fordista e taylorista, o papel do individuo era forjado dentro dos muros 
das fabricas que difundia através das relações sociais, culturais, econômicas, de 
consumo, tornando a sociedade com os mesmos moldes do mundo corporativo. 

O propósito do dia de oito horas e cinco dólares só em parte era obrigar 
o trabalhador a adquirir a disciplina necessária à operação do sistema 
de linha de montagem de alta produtividade. Era também dar aos 
trabalhadores renda e tempo de lazer suficientes para que 
consumissem os produtos industrializados em massa que as 
corporações estavam fabricando em quantidades cada vez maiores 
(HARVEY, 1989, p. 122). 

A racionalização e mecanização, a separação do intelectual e da força de trabalho são 
elementos marcantes desse período, exteriorizados na paisagem de grandes fábricas, 
monumentos e construções nas cidades, fábricas poluidoras, com um contingente 
imenso de trabalhadores concentradas em algumas cidades. 

Segundo Harvey (1989), elementos como a rigidez nos investimentos do capital, as 
classes de os trabalhadores sindicalizados e suas greves como a rigidez dos 
compromissos do Estado em programas sociais, como responsáveis pelo agravamento 
da crise. 

Para Castells (1999), ao decorrer da década de 1970, período que são apontados por 
alguns autores como de transição do fordismo para o pós- fordismo, dos meios de 
produção tradicional para um período na qual conta substancialmente com os 
empregos das máquinas e equipamentos advindos dos avanços tecnológicos 
empregados, principalmente nos meios de produção do capital. 

A partir do século XIX, a importância e participação crescente do setor de serviços 
impactam significativamente na economia mundial. 

Alguns dos principais fatores que apontam para o crescimento e a importância dos 
serviços, em primeiro momento, estão ligados ao declínio e inúmeras crises das atividades 
agrícolas e industriais vivenciado pela sociedade pós-industrial. 

Assim, o setor de serviços proporcionou o crescimento significativo de algumas 
cidades, sob uma desregulamentação de mercados financeiros, a ascendência das 
finanças e dos serviços especializados e a integração de mercados mundiais. Um 
exemplo disso são as privatizações de setores até então públicos, tornando um espaço 
fundamental para concretizar esse fenômeno.  

Para Sassen (1998), em meio a esta reorganização espacial e institucional, cresceram e 
surgiram novos serviços e produtos para dar suporte a este amplo processo 
organizacional da economia mundial, algo que se caracteriza pela sua fluidez no 
espaço, uma vasta e complexa rede de serviços para que possa se gerenciar, controlar 
os diversos escritórios e fábricas espalhados por diferentes lugares. 

Conforme Kon (2007, p. 132): 
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 A anterior noção do paradigma fordista, sobre a firma como uma 
organização, passa a dar lugar à ideia de organização de firmas, 
enquanto que as economias de escala e de escopo internam 
começaram, a partir disto, a serem substituídas por economias de 
escala externas, criando economias de aglomeração. 

A então “pesada” linha de produção fordista passa a dar lugar à linha de produção 
flexível, englobando todas as forças do capital para configurar uma nova estrutura dos 
meios de produção, reconfigurando desde as relações de trabalho, as estruturas 
organizacionais, os modos de produção e de consumo, assim como esta nova 
“identidade” a sociedade pós- fordista/ taylorista. 

Para o setor de serviços, segundo o Banco Mundial é importante que se produza 
análises que mostrem como a produtividade econômica urbana fundamental para o 
desempenho macroeconômico.  Assim como a competição entre as cidades é cada vez 
maior, no intuito de obter acesso a mercados cada vez mais globais, através de 
recursos, investimentos estrangeiros, matrizes e instituições internacionais ao turismo 
e às convenções. 

Conforme Kon (2007), os serviços, que ao longo do século XX tem criado e participado 
dos indicadores econômicos de países desenvolvidos, assim como em países em 
desenvolvimento, como no caso do Brasil, apresentando significadamente no setor de 
serviços, uma importante participação como força indutora no processo de 
crescimento econômico. 

Uma classificação importante sobre os tipos de serviços são descritos por Alves (2005, 
p.15-16) da seguinte maneira: 

a) Serviços como atividades (service industry) correspondem às 
empresas, instituições e pessoas que produzem os chamados bens 
imateriais, intangíveis, como por exemplo, os serviços de saúde, educação, 
serviços financeiros, restaurantes, comunicações, consultorias, publicidade e 
serviços informáticos.  
b) Serviços como produtos (service products) representados por ser o 
resultado das atividades de serviços, porém não necessariamente 
produzidos pelo mesmo. Neste caso são incorporados ou associados aos 
produtos, como serviços de assistência ou  manutenção de máquinas e 
equipamentos. 
c) Serviços como ocupações (occupations services) geralmente são 
executados por profissionais de todas as áreas da economia, como 
contabilistas, funcionários administrativos, motoristas. 
d) Serviços como funções (service functions) correspondem aos 
profissionais que atuam fora da economia formal, como o trabalho familiar  
não remunerados ou voluntário. 

As mudanças ganham mais agentes, novas estruturas, o paradigma de uma economia 
pautada antes na produção industrial, assiste ao crescimento do terceiro setor, o de 
serviços, que substancialmente tem uma atuação significativa no desenvolvimento 
socioeconômico em escala global. 
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Nas últimas décadas as atividades de serviços tiveram um importante e significativo 
aumento na participação e na contribuição para o emprego, principalmente 
intensificando suas relações frente às transformações no mercado mundial. 

Conforme salienta Alves (2005, p.19): 

As actividades de serviços dominam o emprego em todos os países da 
União Europeia [...], em todos os países das economias mais avançadas, 
mas também dos países em vias de desenvolvimento (PNUD, 2002). A 
grande diferença está no tipo de actividades que dominam em cada 
país. À medida que cresce o nível de desenvolvimento económico, a 
importância das actividades tecnologicamente mais avançadas e com 
maior intensidade em conhecimento vai aumentando. Assim, nos países 
com economias mais avançadas as actividades de serviços com maior 
impacto nos sistemas produtivos estão, em geral, muito desenvolvidas. 
Nos países em vias de desenvolvimento as actividades de serviços são 
mais banais, dirigem-se preferencialmente ao consumo dos indivíduos, 
mas podem desempenhar um papel muito relevante na promoção do 
desenvolvimento social. 

O crescimento do setor é resultado de uma confluência de fatores, como advento e a 
difusão dos avanços tecnológicos utilizados principalmente nos meios de produção e o 
crescimento do setor de serviços.  

Conforme Kon (2005), não somente no campo da tecnologia esta alicerçada as 
transformações produtivas, os transportes e as comunicações também contribuíram 
para a concretização espacial de instalações de produção que por sua vez estão 
configuradas nas ações e investimentos financeiros assim como nas próprias 
instalações fabris. 

Caracterizado pelo fenômeno da internacionalização da economia mundial pós a 
década de 1980, sua velocidade, seja pela integração dos mercados, pelos avanços 
tecnológicos, assim como o conhecimento e inovação na difusão desses serviços, uma 
logística planejada para atender em diversas escalas espaciais e também atuando 
significativamente em diversos setores da economia. 

Se o cenário mostra uma eminente mudança no modelo tradicional capitalista o que 
talvez mais demonstre essas mudanças são o surgimento de um novo modelo de 
produção, uma nova classe trabalhadora, a classe criativa5 e uma sociedade do 
conhecimento. 

                                                 
5
 Segundo Richard Florida (2011), a classe criativa em sua maioria não detém ou controla os meios de produção no 

sentido físico. A principal propriedade desses indivíduos deriva da criatividade, pessoas que compartilham muitos 
gostos, desejos e preferências, cujo objetivo é sempre inovar de forma significativa. A classe criativa é composta por 
profissionais de tecnologia da informação (TI), da área de serviços financeiros, profissionais de saúde, advogados e 
administradores de empresa, designers, arquitetos, cineastas, poetas, professores universitários, entre outros 
profissionais de diversos setores. 
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Ainda na esteira de transformações e mudanças na economia mundial, a importância 
do setor de serviços passa a dividir a atenção de estudiosos e pesquisadores para 
outro paradigma econômico, a economia criativa. 

Para Florida (2011), a economia atual é, em essência, uma economia criativa, pois as 
mudanças nos meios de produção, os insumos e recursos divergem daqueles utilizados 
pelo estilo fordista de produção, pois os insumos imateriais são a força motriz desta 
nova conjuntura nos meios de produção mundial. 

Tratando-se que as atividades criativas realizadas na cidade de Paulínia, como escopo 
desta pesquisa, é pujante a importância de conceituar alguns elementos como a 
criatividade, a economia criativa, a classe criativa e os serviços para melhor 
compreensão. 

 Para Reis (2008, p. 15), define criatividade como: 

Palavra de definições múltiplas, que remete intuitivamente à 
capacidade não só de criar o novo, mas de reinventar, diluir paradigmas 
tradicionais, unir pontos aparentemente desconexos e, com isso, 
equacionar soluções para novos e velhos problemas. Em termos 
econômicos, a criatividade é um combustível renovável e cujo estoque 
aumenta com o uso. Além disso, a “concorrência” entre agentes 
criativos, em vez de saturar o mercado, atrai e estimula a atuação de 
novos produtores. 

A criatividade sempre esteve presente em diversas criações humanas, seja por 
necessidade individual ou coletiva, outrora a criatividade faz-se presente 
substancialmente no período que se inicia no período da Revolução Industrial, 
principalmente no que tange o caráter econômico. 

A criatividade situacional versa sobre a resolução de novos problemas 
combinando ideias antigas de maneira nova. E a criatividade 
fundamental versa sobre a verdadeira originalidade, da qual é capaz só 
mesmo a consciência, em sua liberdade incondicionada (GOSWAMI, 
2012, p. 64). 

As atividades criativas em Paulínia possuem de alguma forma criatividade em suas 
produções, tratando-se de uma força motriz impactando o desenvolvimento 
econômico local. 

Segundo Goswami (2012), o criativo não está sempre relacionado como o que é novo, 
mas seja a criatividade situacional ou a criatividade fundamental, é mais uma 
oportunidade de se explorar um novo significado, envolve-se consciência e valor. 

Por isso a criatividade vem ganhando nos meios de debates, como será abordado mais 
adiante em alguns casos de cidades criativas, relevância  no que visa o valor 
econômico sobre a criatividade. Estas ações proporcionaram há algumas cidades uma 
grande vantagem na corrida por novos meios de utilizar-se de seu potencial para o 
desenvolvimento econômico.  
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[...] não caberá novidade, já que a criatividade é reconhecida como 
combustível de inovação desde o início dos tempos. A novidade reside 
no  reconhecimento de que o contexto formado pela convergência de 
tecnologias, a globalização e a insatisfação com o atual quadro 
socioeconômico mundial atribui à criatividade o papel de motivar e 
embasar novos modelos de negócios, processos organizacionais e uma 
arquitetura institucional que galvaniza setores e agentes econômicos e 
sociais (REIS, 2008, p.23). 

Percebe-se que a criatividade tornou-se um importante elemento, visto como capital 
humano, atribuído como insumo no processo de criação. 

Segundo Florida (2011, p.x):  

“Aparentemente é significativo o crescimento e as participações dos 
setores da economia criativa no mercado mundial, no Brasil esses 
índices estão na casa dos 230 bilhões de dólares com a produção de 
bens e serviços somente na megarregião de São Paulo e Rio de Janeiro”. 

Os índices apontam para a relevância do setor e principalmente pelo montante 
econômico que ele possa contribuir para o desenvolvimento econômico local. 

Compreender a relação das atividades criativas e o setor de serviços complementam 
esta dinâmica sob os meios de produção, das novas relações de trabalho e com os 
novos espaços físicos e de mercado. 

A economia criativa tem sua gênese no termo indústrias criativas, foi utilizado pela 
primeira vez pelo governo australiano inspirado em um projeto de 1994, chamado 
Creative Nation, onde apontava o papel e a importância do trabalho criativo, tal como 
sua contribuição para a economia, integrado as tecnologias, sendo que 
posteriormente e em um curto espaço de tempo, utilizado pelo governo britânico que 
fez sua aplicação na forma de políticas públicas em prol ao cenário econômico 
enfrentado pelo país, comenta Reis (2008). 

Diante desta medida, potencializou-se diversos setores na acirrada competitividade do 
mercado, face à necessidade de crescimento econômico, logo se difundiu entre alguns 
países que buscavam também caminhos alternativos para enfrentar o período e os 
obstáculos resultantes de uma aparente crise econômica mundial. 

Em 2001, foi publicado o primeiro livro tratando sobre o assunto, The Creative 
economy. How people make money from ideas, citado por John Howkins. Na sequência 
surgem outras publicações, destaque para The rise of the creative class, de Richard 
Florida, em 2002, na qual Florida aborda a classe criativa e suas respectivas atividades. 

Para Florida (2011), comenta outra vertente econômica ligada aos avanços 
tecnológicos, à economia criativa aponta como os meios de produção básicos, o 
conhecimento e a informação como ferramentas importantes para a criatividade, à 
inovação como um “produto”. 
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Outro questionamento comum à economia criativa é o seu grau de 
novidade. De fato, se entendermos a economia criativa como uma mera 
reordenação de setores em uma categoria cunhada de “indústrias 
criativas”, não caberá novidade, já que a criatividade é reconhecida 
como combustível de inovação desde o início dos tempos. A novidade 
reside no reconhecimento de que o contexto formado pela 
convergência de tecnologias, a globalização e a insatisfação com o atual 
quadro socioeconômico mundial atribui à criatividade o papel de 
motivar e embasar novos modelos de negócios, processos 
organizacionais e uma arquitetura institucional que galvaniza setores e 
agentes econômicos e sociais (REIS, 2008 p.23). 

O valor intangível de uma cultura também é um ícone da criatividade, sendo em sua 
maioria utilizado esta criatividade somado ao conhecimento codificado, ou seja, 
adquirido através de pesquisas, principalmente resultados do uso de tecnologia e a 
aplicação destas, por sua vez somadas à criatividade, tornam-se elementos 
importantes utilizados nos atuais meios de produção. 

No Brasil, em 2004 as discussões em um encontro da Conferência das Nações Unidas 
para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), posteriormente lançando em 2005 o I 
Fórum Internacional de Indústrias Criativas que promoveu uma série de iniciativas 
buscando promover o conhecimento e os espaços de mercados criativos, 
possibilitaram aprofundar e compreender melhor as atividades criativas como um viés 
econômico significativo. 

A economia criativa é um dos setores mais dinâmicos e com maior 
potencial para geração de emprego e renda no século XXI. Dados de 
2008 já mostravam que, no Brasil, o setor era responsável por 8% do 
PIB e em 2009 por 4,5% da mão de obra formalizada no país. O SEBRAE 
sabe desta importância e desenvolve atualmente 26 projetos de 
economia criativa em 16 estados brasileiros (FONSECA, 2011, p. 16). 

Os dados mostram os impactos das atividades criativas no Brasil e a provável 
mobilização e sinergia de diversos segmentos em busca de um viés ao atual momento 
econômico mundial. 

Segundo estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego, o cenário da economia 
criativa no Brasil encontra-se: 

Em 2011, 243 mil empresas formavam o núcleo da indústria criativa. Com base na 
massa salarial gerada por essas empresas, estima-se que o núcleo criativo gera um 
Produto Interno Bruto equivalente  a R$ 110 bilhões, ou 2,7% de tudo o que é 
produzido no Brasil.  

Esses resultados colocam o Brasil entre os maiores produtores de criatividade do 
mundo, superando Espanha, Itália e Holanda. 

O mercado formal de trabalho do núcleo criativo é composto por 810 mil profissionais, 
o que representa 1,7% do total de trabalhadores brasileiros. O segmento de 
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Arquitetura & Engenharia é o que tem a maior representatividade, concentrando mais 
de um quarto (230 mil) desse universo. 

Logo em sequência vêm os segmentos de Publicidade e Design que empregam mais de 
100 mil trabalhadores cada. Juntos, esses três setores concentram metade dos 
trabalhadores criativos brasileiros. 

Entre as 10 mais numerosas profissões criativas, quatro estão relacionadas ao 
segmento de Publicidade: Analista de negócios, Analista de pesquisa de mercado, 
Gerente de marketing e Agente publicitário. Juntas, somam 115 mil trabalhadores. 

No que se refere à remuneração, enquanto o rendimento mensal médio do 
trabalhador brasileiro era de R$ 1.733 em 2011, o dos profissionais criativos chegou a 
R$ 4.693, quase três vezes superior ao patamar nacional. O segmento de Pesquisa & 
Desenvolvimento é o que apresenta o maior salário médio (R$ 8.885), refletindo a alta 
capacitação técnica desses profissionais.  

Na análise dos estados, São Paulo e Rio de Janeiro se sobressaem: são 311 mil 
trabalhadores paulistas e 96 mil trabalhadores fluminenses no núcleo criativo. 
Respectivamente, isso significa que 2,3% e 2,2% do mercado de trabalho desses 
estados são representados por profissionais que têm como principal ferramenta de 
trabalho a criatividade. 

Os estados da região Sul também registram grande presença das atividades do núcleo 
criativo em suas economias. O destaque neste caso é o setor de Design, cuja 
representatividade no núcleo criativo é a maior do país: Santa Catarina (20,4%), Rio 
Grande do Sul (17,2%) e Paraná (15,2%). Para efeitos de comparação, no Brasil como 
um todo o segmento de Design emprega 12,7% do núcleo criativo. 

Para Bauman (2000), a era do software, possibilita analisar a sociedade e o espaço no 
qual está inserida  a classe criativa, a criatividade como deriva das mentes que ganham 
corpo através principalmente da tecnologia, também são espaços leves, diferentes dos 
meios de produção tradicional, marcados principalmente por prédios grandes, sujos, 
despreocupação com as questões ambientais. 

A passagem do capitalismo pesado ao leve, modernidade sólida à fluída, 
pode ser um ponto de inflexão mais radical e rico que o advento mesmo 
do capitalismo e da modernidade, vistos anteriormente como marcos 
cruciais da história humana (BAUMAN, 2000, p. 146). 

Segundo Florida (2011, p.xiii), “A classe criativa extrai sua identidade do seu papel 
como provedora de criatividade. Como a criatividade é a forca motriz do crescimento 
econômico, a classe criativa se tornou a classe dominante da nossa sociedade em 
termos de influencia”. 
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A fragmentação das atividades produtivas industriais, representadas pela terceirização 
e externalização das atividades, bem como das relações de trabalho verticalizadas6 , 
elemento de maior representatividade do estilo fordista de produção, vão cedendo 
espaço para as novas relações, que por sua vez se caracterizam pela horizontalidade7 
das relações, pela fluidez e aplicabilidade das ferramentas advindas dos avanços 
tecnológicos. 

Salienta-se que o novo cenário e esta nova classe não irá extinguir as grandes 
empresas e que os pequenos negócios serão o centro da nova economia, mas que a 
nova classe criativa seja elemento fundamental de influencia e importância de 
recursos deste novo modelo econômico. 

Para Florida (2011, p.6) “Hoje, porém, as organizações são menos “fiéis” a seus 
funcionários, e as pessoas mudam de emprego com frequência, o que torna os 
contratos de trabalho bem mais contingentes. [...] Hoje, ter acesso a pessoas 
talentosas e criativas está para os negócios assim como ter acesso a carvão e minério 
de erro estava para a siderurgia”. 

A procura não se concentra em apenas grandes cidades, outras regiões com cidades 
menores também tem atraído a classe criativa, atraídos por ambientes criativos, com 
abertura e diversidade, áreas de convivência e sustentável, onde possam expressar sua 
identidade.  

Ainda Florida (2011, p. 7) “Os indivíduos criativos, pro sua vez, não se concentram 
onde estão os empregos. Eles se reúnem em entro de criatividade e onde gostam de 
viver”.  

É na cidade que toda essas relações se constroem e acontecem, envolvendo muito 
mais do que as relações econômicas, nas cidades ocorrem relações sociais, cultural, 
flui os hábitos locais, as singularidades que dão a tônica ao espaço local e o 
projetando-o para o cenário regional e nacional. 

Salienta-se que uma cidade deve ter os 3 T’s, pois estes elementos são indissociáveis, e 
imprescindível no que tange a dinâmica de atrair e reter esses profissionais. 

Neste contexto, cabe a uma boa elaboração de política pública e a busca de parceria 
privada para obtenção de maior sucesso no processo e construção desta “cidade”ideal, 
pois não cabe somente a questão econômica, mesmo sendo ela de suma importância, 
mas sim a construção de um “ambiente” propicio para se desenvolver melhores 
relações sociais e de trabalho. 

A ideia de “cidade criativa” como propulsora de desenvolvimento ainda é uma ideia 
em construção em Paulínia como em outras cidades brasileiras, porém o terreno é 

                                                 
6
 Para Florida (2011), é a característica do individuo no novo mercado de trabalho é relação vertical, que significa a 

ascender verticalmente em uma única organização, no qual se trabalhou grande parte ou quase toda sua vida.  
7
 Já horizontal são as relações de trabalho, a manobra de se mudar frequentemente de empresa em um menor 

tempo. 
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fértil e esse fomento é o resultado de esforços de diversificar a economia local, 
utilizando de jovens talentos, criativos e inovadores, seja pela arte, pela música, 
shows, entretenimento, mídia, cinema, desenvolvimento de games, softwares, 
designers entre outros campos. 

(O fator locacional, favorece a cidade de Paulínia, que se encontra localizada na RMC), 
que por sua vez, está dotada de uma boa infraestrutura no que tange o setor de 
serviços, setor hoteleiro, indústrias de alta tecnologia, universidades, aeroporto, 
rodovias e uma gama de outros negócios que potencializa a dinâmica das cidades ao 
seu entorno. 

A viabilidade em produção local ligada ao setor cinematográfico e audiovisual atinge a 
marca de 80% do praticado no mercado, mas o objetivo é atrair estúdios internacionais 
para as facilidades disponíveis do Polo Cinematográfico de Paulínia. 8 

Relativamente os custos com a mão de obra e estrutura são mais baixos, porém, não 
perdem a qualidade em relação às demais localidades. Um exemplo real desses dados são 
as preocupações em melhorias em infraestrutura e qualificação da força de trabalho. A 
cidade de Paulínia é conhecida por sediar um grande polo petroquímico da PETROBRAS, 
que durante décadas foi uma grande e importante fonte de renda, além da geração de 
empregos e riquezas para a cidade.  

                                                 
8
 Informações obtidas através do site: http://www.paoulinianew.com.br 
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A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura criou leis, construiu estrutura e 
investiu em aperfeiçoamento humano e técnico na cidade. A criação de uma Lei Municipal 
nº. 2.837 que criou o Fundo Municipal de Cultura têm proporcionado investimentos que 
apoiam produções e prestadores de serviços da cidade envolvidos direto ou indiretamente 
com o setor audiovisual.  
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Também a criação de uma Film Comission, membro da AFCI – Associação Internacional das 
Film Comissions objetivou trabalhar em parceria com diversos setores, públicos e privados 
para dar todo suporte necessário ao setor cinematográfico.  

O Polo Cinematográfico de Paulínia é composto por quatro estúdios cinematográficos, pelo 
Museu da Imaginação – Centro Nacional de Cinema, Rádio, Televisão e Mídias e pela 
Escola Magia do Cinema. Com investimentos públicos federais, e a concentração de 
esforços do município associados aos altos recursos financeiros captados pela favorecida 
instalação de um dos maiores polos petroquímicos das Américas, Paulínia busca destaque 
no espaço nacional da indústria do audiovisual.  

Não obstante, agregamos os avanços nas relações entre a dinâmica de relações desde a 
produção e distribuição, destacando um desenvolvimento dessa indústria fora do eixo Rio 
de Janeiro – São Paulo. A localização geográfica do polo ganha destaque e, por 
conseguinte, obtêm subsídios necessários  para seu sucesso, tanto pela sua infraestrutura 
organizacional, encontra-se a apenas 108 km da capital São Paulo  

E em um raio de 200 km a partir de Paulínia estão: o porto de Santos, o principal da 
América Latina, as rodovias, Bandeirantes, Anhanguera, Dom Pedro e Santos Dumont, o 
Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas que fica a 21 km, além doas 
aeroportos de Guarulhos e Congonhas. O referido Polo encontra-se em uma das regiões 
mais prósperas e pujantes do país, tendo ao seu entorno como citado anteriormente, 
redes de transporte que viabilizam o deslocamento seja de pessoas e de serviços.  

A correlação dos investimentos na criação do polo, sua localização favorece sua inserção a 
esta rede com boa infraestrutura e os investimentos no desenvolvimento de um novo 
segmento econômico possibilitam uma dinâmica que oferece uma vasta diversificação dos 
mais variados tipos de serviços, na qual reflete diretamente no desenvolvimento e 
crescimento socioeconômico local e regional. 

Assim como em outras regiões do mundo, principalmente em países desenvolvidos, 
que há tempos empregam e apostam grandes quantias de investimento de capital em 
tecnologia e inovações, o Polo Cinematográfico de Paulínia apresenta as características 
dos 3 T’s, pois sua localização na RMC, não obstante, além de apresentar um entorno 
inovador, com centros universitários e de pesquisa em alta tecnologia, possuiu 
subsídios importantes como sua infraestrutura organizacional, desde sua proximidade 
da capital São Paulo. 

Toda essa dinâmica precisa estar em um campo com boa infraestrutura, cabe aí o 
papel e o esforço do poder público junto ao privado fomentar esses projetos para 
torna-se real. 

Tanto o setor de serviços como a economia criativa tem participação significativa e 
importante no atual cenário econômico mundial. Toda essa dinâmica criada atua em 
diferentes esferas da produção e cria-se um ambiente que mobiliza os diversos setores 
da economia, amplia-se a gama de indivíduos inseridos nos meios de produção e 
consequentemente no desenvolvimento econômico. 
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Apontar alguns indicadores socioeconômicos decorrentes com a implantação do Polo 
Cinematográfico e os benefícios diretos e indiretos no desenvolvimento socioeconômico 
da cidade, tanto com a produção de filmes, os figurantes locais, os eventos relacionados 
com o cinema, o setor de serviços, os shows e eventos musicais e dança que são realizados 
no Complexo Cultural Brasil 500, como outras atividades criativas. 

A criatividade e os serviços tem impactado diretamente com o desenvolvimento 
socioeconômico de Paulínia, seja nas atividades cinematográficas como nos shows e 
eventos no Complexo Cultural Brasil 500. 

Segundo uma estimativa da Secretaria Municipal de Eventos e Turismo de Paulínia, 
o número de visitantes no evento das festividades do aniversário da cidade foram de: 

 Quadro 1: Estimativa de visitantes  

2011 18 mil 

2010 20 mil 

2009 15 mil 

2008 16 mil 

2007 17 mil  

2006 14 mil  

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (2013). Elaborado pelo autor 

Estes índices apontam para a importância do setor de serviços e sua dinâmica que impacta 
diretamente na economia local. 

Já os índices dos eventos relacionados com o cinema refletem uma estimativa de 55.000 
mil visitantes em 2009, 22.000 mil em 2010 e 34.800 em 2011. 

A demanda por hospedagem em hotéis, o consumo em bares e restaurantes e demais 
serviços demonstram a significância dos eventos no desenvolvimento local. 

Neste contexto, o setor de serviços vem ganhando posições importantes e estratégicas no 
desenvolvimento local e regional do Polo Cinematográfico de Paulínia, e buscando 
paulatinamente espaço não somente dentro do território, mas em escala global.  

A importância da criação do Polo Cinematográfico de Paulina, ganha relevância devido a 
sua complexidade e dinâmica, gerando um real desenvolvimento e crescimento 
socioeconômico, desde a geração de empregos diretos e indiretos, nas esferas dos setores 
públicos ou privados, abrangendo uma enorme gama de infraestrutura nos setores da 
construção civil, hotelaria, escolas técnicas, faculdade, condomínios, supermercados, 
melhorias em vias públicas, em geral no âmbito de serviços, na qual possibilitará uma nova 
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organização de espaço territorial, projetando a sua importância socioeconômica em 
diferentes escalas espaciais (do local ao global).  

É neste contexto de conhecimento e inovação, neste entorno inovador, que se insere a 
presente pesquisa e a torna relevante. 

Considerações finais 

Na atual conjuntura econômica mundial, a economia criativa desponta como um 
novo paradigma nos atuais meios de produção, como um importante viés aos 
tradicionais meios capitalista que se encontra em crise. 

Tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, as 
atividades criativas e o setor de serviços tem participado significadamente na 
economia, com a geração de renda, a diversificação de economia em algumas 
cidades e principalmente uma importante alternativa econômica nesta sociedade 
pós-industrial. 

No município de Paulínia, as atividades criativas e o setor de serviços oriundos do 
Polo Cinematográfico e do Complexo Cultural Brasil 500, apresentam uma 
importante parcela, com um numero significativo de profissionais, altamente 
qualificados ou não, proporcionando através de parcerias público e privada o 
desenvolvimento econômico local. 

A atual pesquisa encontra-se em fase de processamento dos dados obtidos em 
pesquisa de campo, sendo assim, não houve tempo hábil para apresentar em 
números e dados à parte quantitativa real e o impacto dos profissionais do polo 
na economia. Também, a pesquisa carece de valores gerados pelos eventos 
expostos, pois estes dados são emitidos pelas secretarias municipais descritas. 

Acredita-se que estes espaços continuem a promover eventos que 
consequentemente possam promover um real desenvolvimento socioeconômico 
e bem estar à população local. 
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Resumo  

Esta década é considerada de ouro para o Rio de Janeiro. Os diferentes eventos que a 

cidade vai albergar, em especial as partidas da Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 

Olímpicos de 2016, representam oportunidades sem precedentes para canalizar 

investimentos a fim de melhorar os serviços e a imagem da cidade. O Rio, cidade que 

segundo Nireu Cavalcanti (2004), "era a segunda mais rica de todo o império, atrás 

apenas de Lisboa", precisava de uma segunda chance para reerguer-se. Capital da 

corte imperial portuguesa, já foi o epicentro político e econômico do Brasil. Deixou de 

sê-lo: a sede política se transferiu para Brasília quando Juscelino Kubitschek a fundou 

em 1960 e São Paulo se consolidou como o principal motor econômico do Brasil 

(segundo dados atuais do IBGE, o PIB de SP supera em mais de duas vezes o do Rio). 

Após uma breve leitura histórica de fatos que ajudarão a entender a situação do Rio de 

Janeiro na atualidade – segundo Paulo Freire (1968) é necessário desenvolver uma 

consciência crítica para ter uma consciência histórica –, realizar-se-á uma proposta 

sócio-ecologicamente responsável para resgatar a cidade, tendo em conta alternativas 

propostas na RIO+20 e projetos alternativos, além de um estudo comparativo com 

Barcelona, cujo projeto urbanístico que preparou a cidade para sediar as Olímpiadas 

de 1992 é tido como um dos mais exitosos já apresentados. O Rio conseguirá fazer em 

meses o que deveria ter feito em anos? Já perdemos a Copa?  E as olímpiadas? 

mailto:clarissarodriguesgonzalez@gmail.com
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Palavras chave 

<Oportunidade olímpica, melhoria de serviços públicos, problemas estruturais, 
empreendedorismo social, resgate através da educação, empoderamento de jovens, 
soluções sócio-ecológicas> 

 

Abstract 

This decade is considered a gold one to Rio de Janeiro. The different events that the 

city will host, in particular the matches of World Cup 2014 and 2016 Olympic Games, 

represent a great opportunity to channel investments to improve services and the 

city's image. According to Nireu Cavalcanti (2004), Rio "was the second richest city in 

the empire, behind only Lisbon". The city needed a second chance to rebuild itself. The 

Portuguese capital of the imperial court was once the Brazilian political and 

economical epicentre. It is no longer: the political headquarters were transfered to 

Brasília when Juscelino Kubitschek founded it in 1960 and São Paulo established itself 

as the main economic engine of Brazil (according to current data from IBGE, the GDP 

of SP is twice bigger than Rio’s). After a brief historical reading of facts that help one to 

understand Rio de Janeiro situation nowadays – considering Paulo Freire’s lesson 

(1968): it is necessary to develop a critical consciousness to have a historical 

consciousness – a social and environmentally responsible proposal will be debated as a 

possible solution to rescue the city, taking into account alternatives proposed in RIO 

+20 and other projects, besides a comparative study with Barcelona, whose urban 

project that prepared the city to host 1992 Olympics is considered one of the most 

successful ever presented. Will Rio be able to do in some months what should have 

been done all through the years? Have we already lost the Cup? And the olympics? 

Key words 

< Olympic opportunity, public services improvement, structural problems, social 
entrepreneurship, redemption through education, youth empowerment, social and 
ecological solutions > 
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Introdução 

“O Brasil está bem, mas poderia estar melhor”. Desta maneira, e apropriando-se 

conscientemente de um slogan da oposição, resume Juan Arias1 (2013) para o jornal 

espanhol ‘El País’ a situação do Brasil a raiz da onda de protestos que se estenderam 

pelas suas principais cidades ao longo do mês de junho de 2013, coincidindo com a 

Copa das Confederações. 

Tais palavras traduzem a insatisfação com as oportunidades que não estão sendo 

aproveitadas e com os problemas que estão sendo maquiados. Reclama-se sacar 

partido dos eventos que o país vai sediar e da conjuntura economicamente 

favorável para solucionar problemas estruturais e assim dar um salto qualitativo em 

termos de educação, saúde e serviços (transporte e segurança). Reclamam-se 

soluções criativas para as cidades brasileiras. 

Iniciativas sócio e ecologicamente responsáveis são o caminho. Urge elaborar um 

plano de metas baseado no crescimento sustentável e sustentado por políticas 

eficazes. Ordem e progresso? Empatia e cuidado. Empreendedorismo social e 

prosperidade.  

Urge dar o pontapé inicial. O que está em jogo é muito mais delicado e daninho que 

a Copa ou as Olímpiadas. Portanto o que não se pode perder é a oportunidade de 

reverter em benefício da população os dividendos dos eventos e dos bons tempos 

que goza a economia, favorável a implementação de políticas de base que poderiam 

dar ao brasileiro, que começa a ascender socialmente, dignidade e 

empoderamento. Semelhante oportunidade não se pode deixar escapar. Sem o afã 

de fazer em meses o que levaria anos, há de elaborar-se uma agenda com um 

cronograma factível de ações a serem postas em marcha, prévia realização de um 

estudo meticuloso para ver quais são as principais carências a serem supridas e a 

melhor maneira de erradicá-las. O trabalho para atender as necessidades da base 

                                                 
1
 ARIAS, J. (2013). “¿Qué le passa a Brasil?”. El País. Madrid, 13 de Junho de 2013. 

URL: <http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/13/actualidad/1371145023_028417.html>, 
acesso: 13 de junho de 2013.   
Outro artigo complementário do mesmo autor:  
1
 ARIAS, J. (2013). “¿Por qué Brasil y ahora?”. El País. Madrid, 17 de Junho de 2013. 

URL: <http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/17/actualidad/1371432413_199966.html>, 
acesso: 17 de junho de 2013. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/13/actualidad/1371145023_028417.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/17/actualidad/1371432413_199966.html
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da pirâmide é fundamental porque é o que vai permitir a toma de consciência e o 

nascimento de uma cidadania participativa, pondo fim a dialética opressores versus 

oprimidos.  

 

Objetivos 

- Tendo em conta que o propósito deste estudo é pensar como capitalizar os 

dividendos provenientes de eventos do porte da Copa do Mundo de Futebol e das 

Olímpiadas em benefício da população da cidade que vai recebê-los, o primeiro 

passo seria identificar os principais problemas que a afetam. 

- Uma vez identificados tais problemas, o seguinte passo consiste em traçar 

estratégias que logrem aplacar as suas principais carências, expondo possíveis 

soluções criativas para os problemas estruturais identificados a partir de uma 

perspectiva sócio-ecologicamente responsável, coerente com a vocação ecológica 

do Rio de Janeiro e as principais demandas contemporâneas em termos de 

responsabilidade social e ambiental. 

 

Metodologia 

Dois tipos de metodologia são combinadas neste estudo: a análise descritiva e a 

comparativa. A análise descritiva é o método ideal para versar sobre os antecedentes 

históricos e a situação atual do país. Faz-se necessária esta descrição para logo 

identificar os principais problemas que afetam a cidade do Rio de Janeiro a fim de 

debater possíveis soluções. Especialmente agora que, de cara a Copa do Mundo de 

2014 e as Olímpiadas de 2016, a cidade receberá injeção de capital para sediar tais 

eventos, cujos benefícios devem ser revertidos em favor da população. 

Posteriormente, toma-se como exemplo, a efeitos comparativos, a campanha 

olímpica de Barcelona 1992. A comparação com Barcelona é oportuna porque esta 

talvez tenha sido a cidade que melhor aproveitou a oportunidade olímpica nos 

últimos 30 anos. Desde um primeiro momento, dedicado a planificação, passando 

pela captação de recursos e gestão orçamentária até a etapa de realização das obras 
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de revitalização da cidade, tudo foi bem-sucedido. As olímpiadas serviram, inclusive, 

para relançar a cidade e, por consequência, o país. Barcelona conseguiu reinventar-se 

e o mundo finalmente viria a conhecer a Espanha democrática, pós-franquista. 

Portanto, uma breve análise descritivo-comparativa é bem-vinda, ainda mais quando 

se já se identificam estratégias cariocas inspiradas no modelo catalão. 

De maneira que, primeiramente, relatar-se-á eventos históricos que ajudam a 

entender a situação da cidade analisada, narrando os fatos que se consideram de 

relevância para entender por que o fato de sediar as Olímpiadas de 2016 e jogos da 

Copa do Mundo de 2014 se convertem numa oportunidade sem precedentes para 

que o Rio de Janeiro melhore a sua imagem e trace um plano de metas para pôr em 

marcha uma agenda que permita que a cidade combata de maneira eficaz os 

problemas estruturais que mais a afligem.  

 

1. O BRASIL  E A OPORTUNIDADE OLÍMPICA – UMA PROPOSTA PARA 
CAPITALIZAR OS DIVIDENDOS DOS EVENTOS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: POR QUÊ EVENTOS COMO A COPA DO 
MUNDO DE 2014 E AS OLÍMPIADAS DE 2016 SÃO IMPORTANTES PARA O RIO 
DE JANEIRO  

 

“Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal 

ainda vai tornar-se um imenso Portugal”  

Chico Buarque (In: Fado tropical
2
)  

Para entender, em termos gerais, a situação atual da cidade que será palco da final da 

Copa do Mundo de  2014 e sediará as Olímpiadas de 2016 é oportuno fazer um breve 

repasso de alguns acontecimentos-chave no processo de urbanização do Rio de 

Janeiro.  

Quando a família real portuguesa se instala em território brasileiro fugindo da invasão 

napoleônica, o Rio de Janeiro passa a ser então a capital do império português. 

Segundo Nireu Calvanti (2004), o Rio de Janeiro era a segunda cidade mais rica do 

                                                 
2
 Fado tropical é uma canção que foi composta por Chico Buarque e Ruy Guerra para a peça Calabar: o 

Elogio da Traição. Gravada por Chico Buarque em 1973, é a sétima faixa do álbum Chico canta.  
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império, atrás apenas de Lisboa. Entretanto, devido ao fato de ser uma colônia de 

exploração e às regras arquitetônicas em vigor3, não havia palácios em condições de 

albergar os membros da família real e da aristocracia portuguesa que desembarcam 

em terras brasileiras junto a D. João VI. Estes se viram obrigados a adaptar alguns dos 

casarões construídos desde o descobrimento e a começar a adaptar a cidade às suas 

necessidades. Empolgada com a chegada do príncipe regente e das 15 mil pessoas4 

que vieram com ele, a elite carioca investiu na reforma de praças e na pavimentação 

de ruas. O Rio de Janeiro passaria a ser o centro político, econômico e cultural do 

Reino Unido.  

Este episódio foi decisivo para a transformação do Rio de Janeiro. E também para o 

Brasil como um todo. A presença de D. João VI foi crucial para que se mantivesse a 

unidade territorial do país e para que se retomassem as atividades industriais, 

proibidas parcialmente por D. Maria I em 17855. 

Graças a abertura dos portos, em um primeiro momento, e logo, com a promulgação 

da Lei Eusébio de Queirós, em 1850, que proibiu o tráfico internacional de escravos6, 

a indústria têxtil ganhou novo impulso, parcialmente favorecida pelo crescimento da 

cultura do algodão em razão da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, entre 1861 e 

1865. O capital que antes era aplicado na compra de escravos, passou a ser destinado 

ao setor industrial. Como a cafeicultura também estava em pleno desenvolvimento e 

era necessário incorporar mão de obra, o país abriu as suas portas a um número 

considerável de imigrantes, que trouxeram novas técnicas de produção de 

manufaturados. Pela primeira vez, o país contava com mão de obra assalariada e 

especializada, que passou a ser, ao mesmo tempo, mercado produtor e consumidor 

destes produtos manufaturados.  

                                                 
3
 Cavalcanti (2004) explica que antes de a família real chegar era proibido, por lei, ostentar riqueza. As casas 

precisavam respeitar regras arquitetônicas austeras, ainda que por dentro fossem espaçosas e confortáveis. 
 
4
 A cifra não é exata. Em alguns livros se menciona que vieram de 10.000 a 12.000 pessoas. Outros afirmam 

que teriam vindo 15.000 pessoas.  
 
5
 Um alvará assinado por ela extinguiu as manufaturas têxteis da colônia. A única exceção era a dos panos 

grossos, usados pelos escravos e trabalhadores. Antes havia apenas uma pequena indústria para consumo 
interno (fiação, roupas, calçados, comida), permitida devido às distâncias entre a metrópole e a colônia.  
 
6
 O tráfico interprovincial de escravos, no entanto, continuava existindo. 
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O império chega ao fim em 1889 com a proclamação da república. Cinco anos depois, 

instaura-se no país a política do café com leite. Este período, que durou de 1894 a 

1930, marca o inicio da decadência do Rio de Janeiro, que perde força política frente 

às oligarquias paulista (produtora de café) e mineira (produtora de leite). Alternavam-

se no poder representantes do Partido Republicano Paulista (PRP) e do Partido 

Republicano Mineiro (PRM), que detinham o controle eleitoral do país e gozavam de 

amplo apoio da elite agrária de outros estados brasileiros. 

Posteriormente, em 1960, com a inauguração de Brasília por Juscelino Kubitschek, o 

Rio de Janeiro deixa de ser a capital política do país. Sem a força econômica7 e política 

de outrora, a cidade também vai perdendo importância no cenário cultural, ainda que 

não deixa de ser uma espécie de vitrine do Brasil8. Porém, percebe-se um claro 

deslocamento: eventos como a “Semana de Arte Moderna”, em 1922, e os manifestos 

“Paul Brasil” e “Antropófago” têm lugar em São Paulo. Gradualmente, observa-se uma 

crescente descentralização da atividade neste setor. Em termos de literatura e música, 

e em menor escala de arte e teatro, estados do centro-oeste, sul, norte e nordeste do 

país ganham espaço e importância nacional, acabando com a hegemonia do sudeste. 

Isso contribui para forjar uma identidade brasileira fiel ao que o Brasil é: miscigenado 

por excelência, graças à soma das contribuições de nativos, colonos, africanos e 

imigrantes provenientes de diferentes países que chegam ao Brasil em diversos 

momentos (nas diferentes etapas de industrialização do país, nos períodos 

compreendidos pelas duas guerras mundiais, etc).  

                                                 
 

7
 Apesar de ser a segunda metrópole do país em termos populacionais e o segundo estado mais rico, seu 

PIB, segundo dados atuais do IBGE, é pelo menos duas vez inferior ao de São Paulo: em números exatos de 

2010, o PIB (a preço corrente) do Rio de Janeiro é de 190.249.043 e o de São Paulo, 443.600.102. Situação 

muito diferente a da época do império, quando o Rio era o principal centro econômico do país. Para 

maiores informações acerca do PIB, consultar URL <http://exame.abril.com.br/economia/noticias/as-

cidades-que-mais-contribuem-para-o-pib-brasileiro>, acesso: 21 de junho de 2013. 

 
8
 A cidade pretende capitalizar isto, especialmente à ocasião da Copa e das Olímpiadas. Para exemplos, 

consultar URLs:   
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/03/120308_eduardo_paes_entrevista_jc.shtml>, acesso: 
7 de maio de 2013.  
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/07/120726_olympics_casa_brasil_ec.shtml>, acesso: 7 
de maio de 2013. 

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/as-cidades-que-mais-contribuem-para-o-pib-brasileiro
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/as-cidades-que-mais-contribuem-para-o-pib-brasileiro
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/03/120308_eduardo_paes_entrevista_jc.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/07/120726_olympics_casa_brasil_ec.shtml
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O Rio de Janeiro investe na sua vocação turística e ecológica (foi sede da Eco 92 e da 

Rio +20), mantendo no seu território sedes de poderosos grupos de comunicação, 

além de concentrar parte do setor de serviços. Nos últimos anos, graças ao Pré-Sal e 

aos eventos9, a cidade passa a atrair outros tipos de investimentos. Considerada uma 

década de ouro para a cidade se reerguer, graças aos eventos de grande porte que vai 

sediar, eis aí uma oportunidade sem precedentes para mudar a sua imagem, maculada 

pela violência, pela corrupção e pela precariedade dos serviços básicos oferecidos 

(saúde, transporte, educação). Cabe agora prever como capitalizar os dividendos 

provenientes da Copa de 2014 e das Olímpiadas de 2016 em benefício da população. 

 

1.2. MUITO MAIS QUE A IMAGEM DE UMA CIDADE EM JOGO: OS PRINCIPAIS 

PROBLEMAS 

Antes de falar de soluções, é oportuno identificar quais são as principais debilidades 

que o país apresenta: atenção médico-sanitária deficiente, tanto em termos de 

instalações e abastecimento como em termos de logística; a insegurança; as lacunas na 

área da educação; o alto custo e a ineficiência do transporte público; a corrupção e a 

impunidade. 

Se analisamos o conceito de bens posicionais, mencionado por Eduardo Giannetti da 

Fonseca10, tendo em conta as debilidades mencionadas, a sociedade brasileira, 

altamente elitista, ainda que nos últimos anos as classes C, D e E tenham logrado uma 

ascensão sem precedentes, facilmente se constata que se trata de uma sociedade que 

é posicional ao extremo. Ou o que é pior: uma sociedade na qual os serviços básicos se 

convertem em bens posicionais. Um jovem de classe média-alta estuda em escola 

particular, tem plano de saúde privado e quem o leve e traga, sendo pouco provável 

que use o transporte público. O transporte, a educação e a atenção médico-sanitária 

de qualidade passam a ser bens posicionais porque há que pagar para tê-los e, para 

                                                 
9
 Para maiores informações, consultar URL <http://oglobo.globo.com/economia/com-pre-sal-olimpiadas-

rio-de-janeiro-atrai-us-18-bi-lidera-investimentos-no-pais-2700246>, acesso: 7 de maio de 2013.   
 
10

 Extraído do seu discurso na Rio + 20 dentro do painel A transição para uma nova economia (Rio de 
Janeiro, 2012). 

http://oglobo.globo.com/economia/com-pre-sal-olimpiadas-rio-de-janeiro-atrai-us-18-bi-lidera-investimentos-no-pais-2700246
http://oglobo.globo.com/economia/com-pre-sal-olimpiadas-rio-de-janeiro-atrai-us-18-bi-lidera-investimentos-no-pais-2700246
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poder pagar por eles é necessário ter um certo poder aquisitivo. De um lado estão os 

que têm acesso a estes bens; de outro os que não, e, portanto, dependem de 

transporte público e frequentam escolas e hospitais do governo, que, a regra geral, são 

precários. Facilmente se identifica um apartheid social que fragmenta a sociedade 

brasileira. 

Cabe aqui fazer um breve parêntese para analisar mais a fundo o caso da educação: o 

Brasil, ao passo que cresce economicamente, se vê ‘obrigado’ a importar mão de obra 

qualificada. Isto é compreensível, já que quando há picos de crescimento, podem 

surgir novas demandas emergenciais. O problema é, ato seguido, não investir na 

formação de profissionais brasileiros para cobrir estas demandas. Especialmente 

quando, em contrapartida, há brasileiros com formação acadêmica desempenhando 

funções aquém do seu potencial porque não são absorvidos pelo mercado de trabalho 

e partem para soluções alternativas (a grande maioria opta por fazer concursos 

públicos). Eis aqui outro problema: abundam profissionais em algumas áreas, 

enquanto em outras há carências. Formar um profissional e não aproveitá-lo é 

contraproducente, um investimento sem retorno, um desperdício de tempo e 

dinheiro. O profissional terá que acoplar-se em outra área, o governo perde o capital 

investido na sua formação. Nada interessante para o governo, nem para o profissional. 

Sem contar que o governo terá que voltar a desembolsar capital para importar 

cérebros a fim de cobrir vacantes. Erro de planificação: faltam estratégias para cobrir 

as demandas, especialmente quando estas são reincidentes (que é o que se percebe 

na maioria das vezes). O governo ignora este aspecto e eventualmente anuncia, como 

se de uma conquista se tratasse, a contratação de mão de obra qualificada 

proveniente do exterior. Intercambio de conhecimento é sempre bem-vindo mas não 

é isso o que se vem fazendo: basicamente se convoca pessoal estrangeiro para cobrir 

contingente emergencial (que em alguns casos são cíclicos e, portanto, não seriam 

precisamente ‘emergenciais’) quando o ideal seria investir em pesquisa, dar 

continuidade a projetos de colaboração e convidar expertos para dar cursos em 

universidades brasileiras. Ou contratar profissionais estrangeiros para 
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formar/qualificar mão de obra nacional. Programas como o ‘Ciências sem fronteiras11’ 

constituem uma iniciativa louvável mas haveria que ampliar as áreas de atuação (deve-

se ir além das demandas do Pré-Sal e de carências nas áreas biomédicas). Se apenas se 

investe em cobrir postos em áreas que hoje são consideradas prioritárias, sempre 

haverá lacunas a serem preenchidas. Depender da conjuntura é arriscado, uma vez 

que as necessidades mudam e deve-se pensar com perspectiva de futuro. Por 

exemplo: por conta da Copa e das Olímpiadas, haverá necessidade de profissionais 

com fluência em idiomas, comunicadores, expertos em NTIs (Novas Tecnologias da 

Informação). Se houvesse planificação e técnicos capacitados, o Brasil já contaria com 

os meios para implantação de tecnologia 4G e teria o sistema operativo durante a 

Copa das Confederações. Não foi o caso. Portanto, aumentar o investimento na 

educação desde o ensino de base até a pós-graduação universitária e apostar em 

diferentes áreas do conhecimento seria a solução mais sensata, além de estabelecer 

parcerias com a iniciativa privada, que poderia financiar, pelo menos parcialmente, a 

formação de profissionais que eles mesmos requerem para áreas específicas (de 

alguma maneira, isto vem sido ensaiado com o ‘Ciências sem fronteiras’). Sobre tudo, 

faz-se necessário pensar estratégias do tipo ganhar/ganhar em lugar das de 

ganhar/perder, ainda que neste caso, seriam mais bem do tipo perder/perder se os 

investimentos em educação não forem adequadamente aplicados.  

Se centramos a análise no ensino fundamental e médio, a situação é ainda mais 

delicada. Em termos comparativos, e isso é notável na hora de avaliar os resultados do 

vestibular/ENEM, os jovens que estudam em escolas particulares estão muito melhor 

preparados que jovens que estudam em escolas públicas. Obviamente deve-se ter em 

conta outros fatores: muitos jovens que estudam em escolas públicas também 

trabalham, enquanto que os de classe média geralmente se dedicam unicamente aos 

estudos e à prática de esportes. Muitos jovens provenientes de classes menos 

favorecidas desistem de estudar porque não aguentam a dupla jornada e o ensino, 

muitas vezes, não é de qualidade. A isso se somam outros problemas: salas de aula 

com super lotação, professores que faltam constantemente, sem contar que há 

                                                 
11

 Site do programa que oferece bolsas de estudo para intercâmbios de estudantes de graduação e pós-
graduação em instituições de ensino de excelência no exterior: URL 
<http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf>, acesso: 28 de maio de 2013. 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf
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escolas que são perigosas por estarem em áreas conflituosas. Como o governo 

remedeia isso? Criando cotas de acesso à universidade para aqueles que conseguem 

concluir o ensino médio. Logo estes jovens não chegam bem preparados para aceder 

ao ensino superior, então a segregação se traslada para a sala de aula. Estes alunos, 

muitas vezes, não conseguem acompanhar as aulas porque não têm base. Já que as 

cotas não resolvem o problema, qual seria a solução? Melhorar a qualidade do ensino 

fundamental e médio, torná-lo mais atrativo para os alunos e trabalhar junto a 

associações de moradores, como é o caso da rede “A Maré que queremos” ou da 

“Nossa São Paulo”, a fim de identificar a raiz do problema e traçar estratégias para que 

estes jovens, primeiramente, não abandonem a escola e, logo, tenham acesso a uma 

educação de qualidade. Neste sentido, o primeiro passo é convencê-los da importância 

de ter acesso à educação e como isto pode mudar a vida deles. Só assim se promoverá 

o empoderamento desses jovens. De contrário, o governo seguirá mal gastando a 

verba pública: oferecendo uma educação de má qualidade que não prepara o aluno 

para o grau superior, mas lhe dá uma vaga em uma universidade, ainda que ele não 

esteja em condições de aproveitar a oportunidade plenamente.  

Bernardo Toro12 também adverte que a classe média não se dá conta de que não pode 

viver numa bolha: os jovens despreparados provenientes das classes emergentes são 

os jovens que vão conviver com os jovens de classe média-alta, seja no trabalho, na 

sala de aula, no hospital ou na cidade.  

Outro ponto a ter-se em conta: há métodos – como o “magister dixit13” – que já estão 

ultrapassados. Haverá, portanto que usar técnicas novas, daí a necessidade de 

remodelação do sistema educacional brasileiro, para falar-lhe ao jovem “usando a sua 

linguagem”, como sugere Sílvio Meira14, que também aposta na criação de uma rede 

social de jogos, baseados em videogames tradicionais como o River Raid, Martian 

Attack ou Space Invaders para atrair (e enganchar) os jovens. Ele cita o exemplo bem-

                                                 
12

 Extraído do seu discurso na Rio + 20 dentro do painel Empatia e Cuidado: Paradigmas da Nova Civilização 

(Rio de Janeiro, 2012). 

 
13

 Em português: “o mestre disse”. [Tradução: minha] 
 
14

 Extraído do seu discurso na Rio + 20 dentro do painel Empreendedorismo Social e Tecnologias de 

Colaboração (Rio de Janeiro, 2012). 
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sucedido das Olímpiadas de Jogos Educacionais: “É necessário que os jovens possam 

usar a sua linguagem neste processo de construção coletiva do conhecimento.” 

Seguindo o exemplo de Silvio Meira (2012) de aproximar os jovens das novas 

tecnologias usando como instrumentos didáticos os videogames e as interfaces web, 

Roberto Aparici menciona como as HQs podem ser usadas em classe no seu livro “El 

cómic y la fotonovela en el aula”. Experto no tema, além de coordenar a publicação 

“La evolución de los medios audiovisuales – Educación y nuevas tecnologías”, também 

escreveu, em parceria com Agustín García Mantilla (2008), “La lectura de imágenes en 

la era digital”, que versa sobre “a necessidade de integrar meios e suportes na tarefa 

alfabetizadora”, no qual ressalta a importância da EPC (Educação Para a Comunicação) 

e da formação de ‘educomunicadores’. O autor acredita que tal como acontece com a 

lecto-escritura, saber ler e escrever com imagens ou saber ler e escrever com 

tecnologias multimídias nos deveria fazer cidadãos “mais livres”.  

Outros, como Michael Bauwens15 enfatizam a importância do intercâmbio de 

informação em relações entre iguais, em relações peer-to-peer16, que, guardadas as 

diferenças, não deixam de ser a posta em prática do ideal de Paulo Freire17 se o 

trasladamos à educação:  

“Nas discussões que temos na Fundação P2P, buscamos uma grande 
horizontalização da relação humana. Tivemos a revolução da imprensa, que 
mudou a epistemologia, o acesso ao conhecimento. As pessoas já não tinham 
uma única instituição, uma verdade, mas podiam ler livros com perspectivas 
diferentes, que poderiam facilmente ser difundidos. Isso levou à difusão da 
informação, de tudo. Então, hoje os indivíduos que têm acesso a 
computadores e às redes podem não só se comunicar uns com os outros, mas 
também podem criar valor juntos e eles estão criando artefatos sociais muito 
complexos em uma rede de cooperação global.” 

 

                                                 
15

 Extraído do seu discurso na Rio + 20 dentro do painel Empreendedorismo Social e Tecnologias de 
Colaboração (Rio de Janeiro, 2012). 
 
16

 Uma rede peer-to-peer (P2P seria a sua sigla em inglês) é uma rede de pares, uma rede entre iguais, que 
interconecta computadores sem clientes nem servidores fixos, funcionando através de nós que conectam 
um ponto a outro(s). Ou seja: funcionam simultaneamente como clientes e servidores com relação aos 
demais nós da rede. As redes P2P permitem o intercâmbio direto de informação, em qualquer formato, 
entre os computadores interconectados. 
 
17

 Paulo Freire em Pedagogia do oprimido, fala da prevalência de relações verticais na educação o que 
divide a sociedade entre opressores (donos da informação) e oprimidos (aqueles que precisam de 
informação para empoderar-se).  
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O acesso às novas tecnologias da informação e a democratização dos meios de 

produção, intercâmbio e difusão da informação têm como resultado o 

empoderamento de jovens e adultos. Informação é poder e é por isso que alguns 

empreendedores sociais, como Ellen Miller (2012), estão concentrando seus esforços 

em promover o deslocamento do poder das poucas pessoas que têm informações para 

os muitos que não, mas que precisam dela para capacitar-se. E isso vem sido feito 

através da criação de páginas e aplicações que visibilizam a transparência na política. 

Segundo Ellen Miller18, seus dois maiores desafios são:  
 

“Fazer que o governo entenda que informação é poder. Eles não querem 
liberar informação. Mas é precisamente por esta razão que nós queremos 
liberá-la e distribuí-la. Então este é, certamente, o maior desafio para aqueles 
que estamos trabalhando com os dados do governo. O segundo maior 
desafio está em conseguir engajamento dos cidadãos.” 

 

Eis aí o ponto chave: É necessário cobrar do ponto de vista político e atuar de maneira 

ativa como cidadãos e o papel do empreendedor social é fazer esta ponte. Ou seja: 

tirar proveito das novas tecnologias da informação, para repassar a informação que é 

importante para os cidadãos de modo a prepará-los para cobrar o que lhes 

corresponde por direito. 

1.3. ESTRATÉGIAS PARA “GANHAR” A COPA E AS OLÍMPIADAS: PROPOSTAS 

CRIATIVAS E SÓCIO-ECOLOGICAMENTE RESPONSÁVEIS PARA O RESGATE DA 

CIDADE  

O Brasil que conta com a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, e com o 

Pantanal, a maior planície inundável existente, ambas de valor inestimável em termos 

de biodiversidade, é um país com vocação para a ecologia, o que se confirma quando o 

Rio de Janeiro é a cidade escolhida para albergar alguns dos mais importantes eventos 

internacionais em prol do meio-ambiente: a Rio 92 e a Rio +20. A própria cidade, por 

sua geografia, que combina mar e montanha, além de contar com uma das maiores 

florestas urbanas do mundo (a da Tijuca) e o maior parque urbano que existe (o Aterro 

do Flamengo), parece ser o cenário apropriado.  

                                                 
18

 Extraído do seu discurso na Rio + 20 dentro do painel Empreendedorismo Social e Tecnologias de 
Colaboração (Rio de Janeiro, 2012). 
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Tal vocação, somada ao fato de o Rio de Janeiro ser uma das sedes do Mundial de 

Futebol de 2014 (o Maracanã é o palco onde se jogará a final) e das Olímpiadas de 

2016 a põe em evidência. Eis uma excelente oportunidade para debater soluções para 

os problemas de infraestrutura que a cidade padece desde longa data. Ainda que 

continue sendo o principal cartão postal do país e vitrine do Brasil, o Rio de Janeiro, 

que nos tempos do império era a segunda cidade mais rica do Reino Unido e a que 

centralizava as atividades sociais, econômicas e políticas da corte, foi perdendo 

protagonismo desde então. Sediar os jogos seria uma oportunidade, a exemplo do que 

fez Barcelona em 1992, de aproveitar a ocasião para resolver entraves urbanísticos e 

melhorar sua imagem. Apesar de sua vocação turística e ecológica, a imagem da 

cidade está bastante deteriorada por conta da insegurança e da precária qualidade dos 

serviços que oferta.  

Os jogos são uma excelente oportunidade para vender uma boa imagem da cidade/do 

país e de dar a conhecer sua música, arquitetura, arte, etc. Foi um pouco o que a 

presidente Dilma tentou fazer em Londres: aproveitando o encerramento das 

olímpiadas que tiveram lugar na capital inglesa, lançou-se ali mesmo informação sobre 

o projeto olímpico carioca. Mas só de imagem não se mantém um projeto dessa 

envergadura e o Rio não pode ser só uma vitrine. 

Na busca por possíveis soluções coerentes com a vocação ecológica da cidade e às 

demandas de tempos atuais, se vislumbra o empreendedorismo social (plano de metas 

e agenda incluídos) como uma alternativa viável (e necessária) para resolver os 

problemas estruturais do Rio de Janeiro e não apenas maquiá-los de cara aos eventos.  

A conscientização a respeito da urgência e importância de edificar-se  uma sociedade 

equitativa e sócio-ecologicamente responsável parece ser a única saída viável para que 

o Rio de Janeiro (e o Brasil) consigam solucionar os mencionados problemas 

estruturais e melhorar a sua imagem tanto no exterior como dentro do país. Eis aqui 

algumas das possíveis soluções apontadas durante a Rio +20: 

- Empoderamento educacional (e não só econômico) de jovens e adultos que 

ascenderam à classe média. 

- Privilegiar o empreendedorismo social, projetos que objetivem políticas de 

inclusão sócio-financeira e ecologicamente responsáveis. Exigir isto sempre que 

se lance uma licitação a concurso. Fiscalizar se os projetos cumprem com certos 
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requisitos desde sua etapa inicial e depois fazer ações de seguimento para que se 

cumpra o que foi pactuado.  

- Edificar projetos baseados no conceito de prosperidade e não somente em 

crescimento econômico. 

- Investir em educação não formal, buscar modelos alternativos ao “magister 

dixit19” e popularizar as TICs20 dentro do âmbito escolar e acadêmico, 

promovendo estudos interdisciplinares baseados no intercâmbio, colocando fim 

ao que Paulo Freire chamava de “pedagogia do opressor”.  

- Implementar políticas de transparência e criar órgãos de controle para a 

cidadania poder acompanhar a labor realizada pelos seus representantes eleitos. 

Em lugar de sermos controlados pelos políticos, teremos instrumentos para 

controlá-los no quis diz respeito ao pacto que estabelecem com o cidadão ao 

serem eleitos para representá-lo. Um exemplo seriam as PMO21 (Parliamentary 

Monitoring Organizations), mencionadas por Ellen Miller (2012), da fundação 

Sunlight. Outros seriam os meios de monitoramento técnico-cidadão, do qual nos 

fala Claudia Bustamante (2012), que preveem o acompanhamento de projetos 

por parte do cidadão, que pode fazer o seguimento das ações que foram 

pactuadas com os políticos. Tudo isso faz parte da aplicação do conceito de 

transparência na política. 

- Promover a inserção laboral de jovens cujo trabalho não é remunerado, 

empoderando-os. Para isso, faz-se necessário redefinir o conceito de trabalho/ 

emprego22.  

                                                 
19

 Em português: “O mestre assim o disse”. [Tradução minha] 
 
20

 TIC: Tecnologias da Informação e Comunicação.  
 
21

 Em português OMP: Organização de Monitoramento Parlamentar. 
 
22

 Como Boaventura de Souza Santos (2012), Bernardo Toro (2012) acredita que os conceitos de trabalho e 
emprego terão que ser revistos:  

“O mundo está cheio de trabalho, o que não existe é emprego, porque o emprego 
depende da forma como nós definimos o trabalho. O cuidado nos exige redefinir o 
conceito de emprego (...) Esta é a grande discussão que precisamos ter para que todos 
os nossos jovens que querem ser empreendedores possam entender que muitas das 
coisas com as que estão trabalhando hoje são trabalho mas vão passar a ser emprego 
para que tenham ingressos. Temos que fazer uma transformação mental total se 
queremos aceitar um novo nível de humanização que nos conduza ao paradigma do 
cuidado e da empatia.”  
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- Hyper locality: atrair as pessoas a participarem de ações cidadãs que as poderiam 

afetar diretamente, incentivá-las a se envolverem ao contemplar o entorno no 

qual elas se movem.  

- Criar, nas cidades, espaços de convivência (não só de inovação) é uma das 

sugestões feitas por Boaventura de Souza Santos (2012).  

- Estabelecer relações do tipo ganhar/ganhar em lugar das relações do tipo 

ganhar/perder. Isso se consegue através das políticas empáticas, segundo 

Bernardo Toro23. 

-  Substituir as dinâmicas de acumulação e conquista por políticas que visem a 

‘empatia e o cuidado’, ou seja, ter em conta as necessidades do(s) outro(s) e a do 

próprio planeta, entendendo que ele é finito e que, portanto, os recursos devem 

ser geridos tendo em conta uma dinâmica renovável.  

- Associar a noção de imagem positiva para empresas e instituições públicas e 

privadas à sustentabilidade, como incentiva Brooke Barton (2012).  

- Através do empreendedorismo social criar cidades sustentáveis. Segundo Oded 

Grajew (2012), há que comprometer gestores públicos e a sociedade com a 

agenda de desenvolvimento sustentável da cidade.  

- Estabelecer os planos de meta como compromissos políticos. Uma vez 

estabelecido o orçamento com o qual se conta, definir as prioridades, criar a 

agenda e pôr em marcha o cronograma de aplicação das ações. 

- Fazer com que a economia seja sustentável através do exercício da cidadania, do 

incentivo ao empreendedorismo social, do monitoramento de ações públicas, da 

aplicação de multas aqueles que não cumpram as prerrogativas fixadas.  

                                                                                                                                   
[Discurso durante a Rio +20 dentro do painel Empatia e Cuidado: Paradigmas da Nova 
Civilização (Rio de Janeiro, 2012)] 

 
23

 Discurso de Bernardo Toro durante a Rio +20 dentro do painel Empatia e Cuidado: Paradigmas da Nova 

Civilização (Rio de Janeiro, 2012):  

“O que nos ensina a empatia, e outras ciências, é que as coisas somente mudam 
quando mudam as transações. Enquanto as transações não mudarem, as coisas não 
mudam. Toda esta lógica de poder e acumulação nos levou a estabelecer sofisticadas 
transações ganhar/perder. Como vamos evoluir através do cuidado e da empatia a 
estabelecer transações ganhar/ganhar?” 
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Em resumo, a Rio +20 alertou para a necessidade de buscar prosperidade e não só 

crescimento econômico, de que haja transparência nas ações que se levem a cabo. 

Para aplacar as carências da base da pirâmide o empreendedorismo social, mediante 

soluções criativas comprometidas com a mudança social e o crescimento sustentável, 

seria a melhor opção. Para lográ-lo, Leonardo Boff (2012) propôs “deslocar a 

sustentabilidade da economia24”. Discordo: a economia tem que ser sustentável, isto 

não pode ser uma utopia. É impossível falar de prosperidade ignorando a economia.  

Já Milton Cáceres (2012), destaca o fato de que urge falar não só de direitos humanos, 

mas também de deveres humanos. Propõe que se faça uma declaração universal dos 

deveres humanos, propõe uma revolução individual, coletiva, comunitária. Destaca a 

importância de equilibrar a nossa vida entre direitos e deveres. E o primeiro passo 

seria entender o bem público, os nossos recursos, como o que são: nossos. E, 

portanto, cuidá-los. O respeito pelo que é nosso, pela nossa economia (oikos), pela 

nossa casa, é precisamente o que permitirá que os seres humanos caminhemos com 

dignidade.  

Marina da Silva (2012), no entanto, o que critica são as políticas de curto prazo que, a 

seu entender, visam “alongar o prazo dos políticos”. Aponta como soluções educar e 

mobilizar para a sustentabilidade, investir em políticas proativas, incentivar atividades 

produtivas sustentáveis e punir aos que não respeitam a normativa estabelecida. Ela 

                                                 
24

  Discurso de Leonardo Boff durante a Rio +20 dentro do painel Empatia e Cuidado: Paradigmas da Nova 

Civilização (Rio de Janeiro, 2012):  

“Nós precisamos ter empreendedores criativos, eles não podem ser como aqueles 
clássicos que nós conhecemos até hoje, que não tomavam nunca em consideração a 
natureza, a terra, os bens e serviços que a natureza dá. Consideravam isso 
externalidades. Hoje essas externalidades ficaram tão grandes que estão ameaçando a 
vida humana. Então agora não basta que o negócio seja apenas socialmente 
responsável, ele tem que ser sócio-ambientalmente responsável. Temos que produzir 
para atender às demandas humanas, lógico, temos que comer, beber e etc., mas temos 
que fazer isso respeitando os ciclos da natureza, a limitação do próprio planeta. Começou 
o tempo do mundo finito. Não dá para ter um projeto de crescimento infinito num 
planeta finito, não dá mais. Então o empreendedor que não tem esta consciência, ele 
está atrasado na história, ele não está adequado à nova consciência que nós estamos 
adquirindo da nova situação em que a natureza e a Terra se encontram agora. (...) Eu 
acho que nós temos que descolar a sustentabilidade da economia porque a economia 
tem a sua lógica, porque no fundo é isso: quanto eu posso ganhar com o menor 
investimento possível no tempo mais rápido. Então o negócio dos empresários é um 
negócio e quando entra a sustentabilidade e prejudica o negócio, acaba a 
sustentabilidade.”  
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alerta para o risco de que nos convertamos no produto do que um passado de 

destruição fez conosco. E que em lugar de destruir e desmatar para produzir mais, 

haverá que investir para aumentar a produção por ganho de produtividade através dos 

meios que temos, sacando partido da tradição e da tecnologia e inovação. 

Alternativas debatidas na Rio+20, apontam, como mencionado previamente, as 

soluções mais coerentes para uma cidade como o Rio de Janeiro, que precisa melhorar 

a sua imagem e estar em sintonia com as demandas atuais (sócio-ambientalmente 

responsáveis). Não basta com sediar eventos como a Eco 92 ou a própria Rio +20, é 

necessário ser ecologicamente coerente. Tendo-o em conta, como projeto alternativo, 

propõe-se a realização de “creative walks25”. Descobrir a cidade, bem como a sua 

história e o seu patrimônio artístico-sócio-cultural ao caminhar por ela, é uma 

proposta em sintonia com o aqui exposto: de maneira ecológica e saudável, objetiva-

se resgatar o que a cidade tem a oferecer. Estes “creative walks” consistiriam 

basicamente em criar rotas guiadas que introduziriam às pessoas interessadas em 

determinados entornos urbanos (e rurais) com a finalidade de dar a conhecer mais 

sobre a história do lugar e seu patrimônio. Fornecer informação ao público interessado 

de forma inovadora e interativa, mediante performances e o uso de novas tecnologias 

(dispositivos interativos para tablets, smartphones e web) poderia supor uma 

excelente estratégia de promoção da cidade e de seus principais atrativos. Trata-se de 

viver a cidade desvendando-a, de explorar a experiência in situ (ainda que à distância 

também seja possível). Trata-se de produzir uma aproximação e de apostar em algo 

contínuo a posteriori. O MAR26 (Museu de Arte do Rio), de recente criação, já mostra 

um primeiro esforço neste sentido. Fazê-lo ‘móvel’ seria o passo seguinte. Tal 

iniciativa, de cara aos jogos da Copa e as Olímpiadas, permitiria que tanto o visitante 

como o residente pudesse passear pela cidade e, ao mesmo tempo, interatuar com ela 

                                                 
25

 Tal ideia surge de uma recente colaboração e intervenção na conferência ON WALKING. Apresentei um trabalho 
artístico-acadêmico na Universidade de Sunderland (Inglaterra) dia 28 de junho de 2013. Tive a oportunidade de 
conhecer de perto o trabalho do grupo de investigação W. A. L. K., que une arte e labor acadêmica, fundado por Tim 
Brennan, Brian Thompson e Mike Collier. 
Para maiores informações:  
ON WALKING. URL: <http://onwalking.wordpress.com/about/>, acesso: 25 de maio de 2013.  
 Northern Gallery for Contemporary Art. URL: <http://www.ngca.co.uk>, acesso: 25 de maio de 2013.   
26

 MAR. URL: <http://www.museudeartedorio.org.br>, acesso: 7 de junho de 2013. 

http://onwalking.wordpress.com/about/
http://www.ngca.co.uk/
http://www.museudeartedorio.org.br/
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e deixar-se levar, já que como pontua Tim Ingold (2013), “o caminho guia, e o 

caminhante é tomado por um imperativo que o conduz27”. 

O grupo WALK28, inspirado no poeta inglês William Wordsworth29, já vem realizando 

uma labor semelhante em algumas cidades. Em 2011, por exemplo, organizaram uma 

rota artística para promover a cidade de Veneza e a 54ª bienal de arte ali realizada. A 

experiência foi bem-sucedida: de uma maneira inovadora, os participantes puderam 

escutar e intercambiar ideias sobre a cidade, o espaço e o seu entorno artístico, em 

um esforço duplo por promover a bienal e dar a conhecer o que há além das paredes 

de concreto dos museus. Um dos fundadores do grupo WALK, Tim Brennan30, foi quem 

desenvolveu uma metodologia para a realização destes passeios guiados que consistia 

em uma performance, que ele chamava de “manoeuvre31”, baseada no intercâmbio 

com os participantes.  Logo o produto desta interação (do ato de caminhar juntos e 

compartilhar conhecimento) poderia inspirar artisticamente aos participantes e 

converter o próprio ato em arte. É, também, uma maneira de derrubar estereótipos e 

de promover a cidade e o que ela tem a oferecer, tirando o espectador de uma posição 

passiva, incentivando-o a interatuar e descobrir certas coisas por si mesmo para logo 

compartilhá-las. Parece uma boa maneira de aproximar as pessoas da cidade, de 

recuperar o vínculo com ela e o sentimento de pertença.  

1.4. O EXEMPLO DE BARCELONA 

Assim como os jogos olímpicos de Barcelona se converteram na carta de apresentação 

da Espanha democrática, os jogos olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro (e a Copa do 

Mundo de 2014) poderiam ser a carta de apresentação de um novo país, que triunfa 

não só no futebol.  

Considerando que o Brasil vai ser alvo constante da imprensa internacional, haveria 

que capitalizar a oportunidade para vendê-lo não apenas como um dos tijolos do BRIC, 

                                                 
27

 Em inglês: The path leads, and the walker is under an imperative to go where it takes. [Tradução: minha]. 
28

 URL: <http://walk.uk.net/about-walk>, acesso: 25 de maio de 2013. 
29

 O poeta William Wordsworth (1770-1850) passou boa parte da sua vida caminhando e escrevendo. O ato de 
caminhar fez-se presente na sua poesia ao mesmo tempo que a inspirou: era sua matéria-prima e também parte 
fundamental do seu método de composição. 
30

 URL: <http://www.deveron-arts.com/tim-brennan/>  
31

  Sinônimo de manobra, tal vocábulo também pode significar movimento. 

http://walk.uk.net/about-walk
http://www.deveron-arts.com/tim-brennan/
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mas como um país dinâmico e mais justo, que está combatendo as desigualdades 

sociais, modernizando-se e livrando-se de vícios do passado (corrupção 

institucionalizada e impunidade). Um país que agora mede seu potencial tendo em 

conta a prosperidade, previa planificação de metas a serem cumpridas segundo uma 

agenda pactuada com diferentes atores sociais. Porém, para dar a imagem de um país 

democrático que, de maneira sócio e ecologicamente responsável, prospera 

capitalizando estes dividendos em benefício da população ao viabilizar projetos que 

permitam alcançar uma necessária mudança estrutural, o Brasil primeiro tem que se 

converter neste país.  

Toma-se como exemplo a efeitos comparativos Barcelona porque esta talvez tenha 

sido a cidade que melhor aproveitou a oportunidade olímpica nos últimos 30 anos. 

Segundo Bosch (1992), as olímpiadas serviram para “o relançamento da cidade” e, por 

consequência, do país. O mundo finalmente viria a conhecer a Espanha democrática, 

pós-franquista.  

A Espanha, quando apresentou a candidatura de Barcelona para sediar as olímpiadas, 

era um país que ainda estava cicatrizando as suas feridas. Depois de três anos de 

guerra civil (de 1936 a 1939), seguiram-se 36 anos de ditadura franquista (o general 

Francisco Franco, apoiando-se em ideais nacionalistas, saiu vitorioso da guerra e 

governaria o país até a sua morte, em 1975). Passados outros dois anos, que foi o que 

durou a transição democrática, celebram-se, em 1977, as primeiras eleições desde a 

guerra civil. A democracia se veria novamente abalada em 1981 pela tentativa de um 

novo golpe de estado, conhecido como o 23F, em menção a data em que ocorreu (23 

de fevereiro). O golpe fracassou mas era visível que o que propiciou aquela 

insurgência, além da resistência de certos setores do exército em aceitar um sistema 

democrático, foram os problemas derivados da tensão que permanecia ecoando, 

motivada pelos problemas derivados da crise econômica, das dificuldades para 

articular una nova organização territorial do Estado e das ações terroristas impetradas 

por ETA. O PSOE (Partido Socialista Obreiro Espanhol), depois de que se convocassem 

novas eleições gerais em 1982, passou a governar Espanha, sendo eleito Felipe 

González presidente de governo, quem permaneceu no poder até 1996. Em Barcelona, 

quando se celebram as primeiras eleições municipais, em 1979, Narcís Serra é eleito 

prefeito. É ele quem, a princípios dos anos 80, enxerga nos jogos a possibilidade (e o 
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pretexto) para atrair capital para a cidade e dinamizá-la. Segundo Bosch (1992), a 

aproximação de membros do poder municipal barcelonês com membros do COI foi 

facilitada por um acontecimento fortuito: o acesso à presidência do Comitê Olímpico 

Internacional de Juan Antonio Samaranch. Por outro lado, o fato de Narcís Serra ser 

convidado para assumir o cargo máximo no Ministério da Defesa gerou incertezas. 

Pasqual Maragall, que o relevou na prefeitura, abraçou o projeto olímpico mas 

pairavam dúvidas acerca de se conseguiria ser reeleito para dar continuidade ao 

projeto. Com a reeleição de Maragall, se perfila a candidatura de Barcelona, que é 

lançada em 1984. Criou-se a Oficina Olímpica, que era o núcleo técnico encarregado de 

elaborar o projeto, e teve início a busca por apoios institucionais. O modelo de 

financiamento foi misto, contando com a contribuição de empresas privadas, sponsors 

e da verba proveniente da venda dos direitos de emissão televisivos, que foram os 

que, basicamente, pagaram a organização dos Jogos. Tudo esteve baixo o controle 

institucional das organizações que estiveram implicadas no projeto desde a etapa de 

lançamento da candidatura: a prefeitura, o governo do estado, o governo central e o 

Comité Olímpico Espanhol. Todas as contribuições privadas eram controladas, 

administradas e supervisadas por estas quatro instituições. 

Barcelona teve que lidar com uma série de obstáculos mas a experiência olímpica 

contabilizou muitos logros, apesar das dificuldades internas tanto no âmbito municipal 

como nacional. Por tanto é um exemplo de superação a ser seguido. Houve vontade 

política, planificação, obras que serviram para levantar zonas que se encontravam em 

situação de abandono e hoje são importantes pontos turísticos da cidade e áreas de 

lazer para os catalãs. Diferente de cidades como Montreal, que tiveram um grande 

prejuízo econômico, Barcelona, apesar da alta cotização do dólar na época, conseguiu 

lucrar com os jogos. E reinventar-se.   

As obras que serviram para adaptar a cidade aos jogos foram tocadas com eficiência e 

funcionalidade: se resumiram à distribuição das áreas olímpicas pela cidade e à 

remodelação de zonas costeiras (porto e praia) e de montanha (Mont Juic). Em termos 

de publicidade, a cidade foi vendida como um paraíso mediterrâneo com todas as 

facilidades de uma capital europeia e boa infraestrutura de serviços. Enfim, como uma 

cidade completa, com mar e montanha, diferentes opções de lazer e com uma 

marcada identidade cultural e artística. Aproveitando o filão, Montserrat Caballé foi 
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convidada para cantar na cerimonia de abertura, que também recriou, em cenários e 

coreografias, obras de artistas catalãs do peso de Dalí, Gaudí e Miró. Os efeitos logo se 

fizeram notar: em termos de turismo, Barcelona passou a ser o principal destino de 

turistas estrangeiros que visitam a Espanha, ultrapassando Madri, a capital do país. 

Devemos fazer como Barcelona? Não, devemos fazer muito melhor. Inclusive porque 

os tempos são outros e os desafios, diferentes. No entanto, percebe-se, em termos de 

projeto urbanístico, que a prefeitura do Rio de Janeiro está tentando seguir os passos 

da capital catalã: investindo na revitalização da zona do cais do porto e na 

criação/ampliação de áreas recreativas (Lapa e outras zonas do centro), além dos 

investimentos na melhoria das intermediações dos locais onde terão lugar os eventos 

esportivos. Notam-se alguns esforços para melhorar os acessos a certas zonas da 

cidade, como a Barra da Tijuca. Construções de vias rápidas de escoamento para 

ônibus no perímetro urbano, as BRTs, já estão sendo postas em marcha. Obras de 

ampliação das linhas de metrô também. Porém tais obras solucionarão os principais 

que a cidade enfrenta? Esta é a principal questão. Certas iniciativas são bem-vindas, 

assim como tudo o que se faz em prol da população da cidade. Resolver o problema do 

tráfico na Barra da Tijuca na hora do rush, por exemplo, era uma questão emergencial. 

Cabe questionar a motivação para que finalmente se invista na criação de vias 

alternativas e ampliação de pistas. Uma questão de necessidade? Ou simplesmente 

uma obra para facilitar o acesso ao bairro que contará com um parque olímpico e 

instalações para atletas e delegações? As necessidades de zonas periféricas, que estão 

fora do foco de atenção da mídia, estão sendo contempladas? E a questão da 

segurança: As UPPs são suficientes? Que outros esforços estão sendo feitos? Ou tudo 

se limitará a repetir a mesma operação de sempre: colocar mais efetivos nas ruas 

durante a realização dos eventos? Além disso, o que mais está sendo feito? Quais 

estratégias estão sendo levadas a cabo para combater à violência e à delinquência (um 

dos problemas que mais degrada a imagem da cidade)? As duas cidades têm 

necessidades muito diferentes. No caso do Rio de Janeiro, o principal desafio consiste 

em mostrar que o Brasil é um país que está tratando de diminuir desigualdades sociais 

abismais e que está se empenhando em superar problemas estruturais. Se Barcelona, 

representando a Espanha, foi capaz de superar a fragilidade de uma democracia 

recém-conquistada, driblar uma forte crise econômica e lidar com temas delicados 
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como o terrorismo, o Rio de Janeiro precisa mostrar que ainda conserva algo do brilho 

da capital do Reino Unido, que é uma metrópole moderna e capaz de receber bem aos 

turistas que a visitam, oferecendo-lhes boa infraestrutura em termos de segurança, 

transporte e atenção médico-sanitária, uma cidade que tem vocação ecológica, não só 

por sediar eventos como a Rio 92 ou a Rio +20, mas por colocar em prática políticas 

sócio-ecologicamente responsáveis. E, sobre tudo, há de mostrar-se que o Rio de 

Janeiro é o paradigma de um país que busca ser mais equitativo. Do legado de 

Barcelona, a melhor lição que se pode tirar é a planificação e as ações de seguimento 

feitas por todos os órgãos envolvidos no projeto, além de uma participação ativa por 

parte da cidadania. 

Conclusões  

Os protestos no Brasil durante a Copa das Confederações, cujo estopim foi o aumento 

do preço da passagem de ônibus nas principais capitais brasileiras, ganhou dimensões 

que superou as expectativas, iniciando uma onda de protestos ao longo do país.  A 

imprensa internacional chegou a falar em versão brasileira da ‘Primavera Árabe’ e a 

evocar ‘O Maio de 68’. As notícias acerca das manifestações não deixaram de 

surpreender à imprensa estrangeira. A boa etapa econômica que vive o país e o 

aumento do poder aquisitivo das classes mais baixas sugeriam que o Brasil vivia um 

momento de bonança econômica e social, diametralmente oposto ao enfrentado por 

alguns países europeus. Enquanto alguns dos países mais ricos do Ocidente vivem uma 

crise que talvez só encontre precedentes na ‘Quebra de 29’, os BRICS32 (Brasil, Rússia, 

Índia e África do Sul) têm um crescimento superior a media global. Caracterizam-se por 

serem países com uma classe média em processo de expansão e por terem se 

convertido em possíveis herdeiros de um poder econômico antes limitado aos países 

do G733. O grande desafio que estes países enfrentam é o de capitalizar estes recursos 

investindo-os nos próprios países que os geram. No caso do Brasil, que vive uma 

                                                 
 
32

 O termo BRIC foi cunhado por Jim O’Neill, economista da Goldman Sachs, que escreveu um ensaio 
titulado "Building Better Global Economic BRICs". Traduzido ao português seria algo como “Construindo 
melhores tijolos econômicos globais”, em um jogo de palavras entre o acrônimo originado de Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul (South Africa) com o termo em inglês ‘brick’, que significa tijolo. Este termo foi 
rapidamente acolhido por  analistas e acadêmicos internacionais.  
 
33

 G7: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. 
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década de ouro, alavancada pelo progresso econômico, esta necessidade se faz ainda 

mais imperiosa por conta dos eventos internacionais que o país vai sediar: a Copa do 

Mundo de 2014 e as Olímpiadas de 2016. O fato de estar na linha de mira aumenta a 

pressão por resultados. Preparar o país para eventos deste porte exige investimentos. 

No entanto, estes investimentos têm que ser revertidos em favor da população. Obras 

para maquiar o país e dar uma imagem positiva ante os meios de comunicação 

internacional é a saída fácil. E foi a escolhida. O real motivo dos protestos no Brasil – 

tudo isso não foi ‘só’ por conta dos 20 centavos de aumento no preço da passagem de 

ônibus – encontra explicação em alguns dos pontos previamente abordados. O país 

enfrenta problemas estruturais que se arrastam por décadas: carência de instalações 

adequadas em alguns setores básicos, abastecimento ineficaz e, especialmente, falta 

de infraestrutura operacional nas áreas de segurança, saúde, educação e transporte. O 

brasileiro paga caro por serviços precários. O anúncio do aumento do preço da 

passagem de ônibus (um serviço caro, insuficiente e inseguro) chegou em um 

momento em que ações mais importantes estão sendo deixadas de lado em favor de 

obras em estádios e suas intermediações, campanhas publicitárias e ações que 

servirão apenas para solucionar questões circunstanciais ligadas aos eventos 

mencionados e de cara a boa imagem do país ante a comunidade internacional. Isso 

ganhou visibilidade durante a Copa das Confederações (junho de 2013), considerado 

um evento teste para o Mundial de 2014. 

Investimentos para adequação dos estádios e entornos necessários para realização dos 

eventos são necessários. O alvo das críticas é a maneira como estes investimentos vem 

sendo feitos: sem planejamento e sem perspectiva de revertê-los em prol da 

população. Já que é necessário oferecer aos atletas, delegações, jornalistas e turistas 

serviços de transporte, atenção médico-sanitária, segurança e comunicação de 

qualidade, que estes esforços sejam postos em prática tendo em conta uma posterior 

absorção efetiva por grande parte de população, que deve ser a maior beneficiada. 

Esta foi a chave do sucesso de Barcelona 92. Isso só se conseguirá alcançar no Rio de 

Janeiro com uma agenda baseada em planos de metas. Em um primeiro momento, faz-

se necessário realizar um trabalho de campo. Posteriormente ao estudo 

etnometodológico, elabora-se em conjunto com associações de moradores de 

determinadas regiões uma  lista com as principais carências a serem supridas. Logo se 
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estabelecem as prioridades e se prepara uma agenda de ações a serem 

implementadas. O diálogo com os diferentes atores sociais e a aposta pelo 

empreendedorismo social, tendo em conta a realidade brasileira (as maiores carências 

se encontram na base da pirâmide) e a saturação de outros ‘targets’34, desponta como 

a solução mais lógica e factível. Inclusive porque há de preparar-se a cidade para 

diferentes públicos com diferentes possibilidades e necessidades. Haverá, por 

exemplo, quem opte por mover-se em taxis, outros por usar o metrô/ônibus. Pessoas 

com determinados orçamentos poderão permitir-se certos luxos, outros não. Haverá 

quem venha ao país a trabalho, haverá quem venha por lazer. Os projetos que estão 

sendo tocados devem, portanto, contemplar todos os segmentos, que não deixam de 

ser um reflexo da situação do país: há brasileiros com diferentes necessidades e 

possibilidades.  

Urge começar a edificar algo que persista. Eis aqui uma oportunidade. No entanto, tal 

urgência não implica apressar-se (a máxima de JK – “Cinquenta anos em cinco” – neste 

caso, desde logo, não tem cabida), mas o que sim não deve sofrer mais atrasos é a 

elaboração de uma agenda, ou seja traçar as estratégias necessárias a fim de 

desenvolver os planos de meta em coerência com as carências a suprir dentro de um 

cronograma a ser cumprido. Os recentes acontecimentos, independente da 

apropriação e manipulação política por parte de alguns grupos mediáticos e partidos 

políticos,  deixaram claro que a maquiagem não vai resistir nem durar.  

O que o Brasil precisa, em termos efetivos, é dar um passo além na área do 

empreendedorismo social: far-se-ia necessário formar antropólogos com esta 

perspectiva. Por mais que o empreendedor social seja uma pessoa que a priori 

conhece as necessidades de um determinado grupo social, o trabalho em conjunto 

com um antropólogo seria de grande valia para, respeitando idiossincrasias, lograr a 

adesão massiva dos sujeitos afetados/beneficiados e fazer ações de seguimento que 

garantam o sucesso das agendas. Não se trata somente de construir um parque de 

infraestruturas, mas de mobilizar os cidadãos, de fazer com que eles se comprometam 

com o que se está pactuando. Só assim se resgata o sentimento de pertença, se 

restabelecem os vínculos que unem cidades e cidadãos, e, consequentemente, o bem 

                                                 
34

 Os outros ‘targets’ seriam os mercados que, outrora, eram o principal foco de atenção e investimento do 
mercado de capital internacional. Também são chamados de ‘mercados vermelhos’ por sua saturação. 
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público passa a ser realmente de domínio público. Se o Brasil avançar neste sentido, 

terá ganho a Copa e as Olímpiadas.  
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Resumen  

Uno de los elementos más importantes de las ciudades griegas era el culto 

al oikiste (el fundador de la ciudad) ya fuera un personaje mitológico o real. 

En el caso de Alejandría de Egipto, la primera de las fundaciones de 

Alejandro en Oriente, trae consigo una serie de leyendas fundacionales que 

nos harían pensar en un hecho fortuito o un capricho del propio rey, nada 

más alejado de la realidad. Con esta acción, demuestra su intención de 

quedarse y por otra parte se asegura obtener a su muerte, en principio un 

culto heroico. En el caso de los Ptolomeos, Alejandría, con la tumba de 

Alejandro (única tumba que se permitía dentro de las polis griegas, y 

elemento esencial de este tipo de cultos), sirve para legitimar su poder en 

Egipto, a través de la ciudad y de la figura del monarca macedonio.   

Palabras clave  

Oikiste, Alejandria, Alejandro Magno, Ptolomeos, culto heroico, propaganda, uso 

político  

Abstract 

One of the most important elements of the Greek cities was the cult of the oikiste 

(the founder of the city) Already out a mythological or real personage.. In the case 

of Alexandria of Egypt, the first foundation of Alexander in the East, brings with it a 

series of founding legends, that would make us think in a casualty or a whim of the 

King himself. Nothing further from reality, with this action, shows his intention of 

staying and on the other hand ensures get to his death, a hero cult. In the case of 

the Ptolemies, Alexandria, with the tomb of Alexander (unique tomb which is 
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allowed within the Greek poleis, and an essential element of this kind of cults), 

serves to legitimize his power in Egypt, through the city and the figure of the 

Macedonian monarch.  

Key words 

Oikiste, Alexandria, Alexander the Great, the Ptolemies, hero cult, propaganda, use 

politician 

 

Introducción / Introdução 

Si existe un nombre de ciudad, sin duda es Alejandría, utilizado y repetido en varios 

continentes, aunque la mayoría de ellas deban su nombre a su fundador, Alejandro 

III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno. La primera de sus  

Alejandrías, será la más famosa y conocida de ellas, la que se debería conocer como 

Alejandría de Egipto, la cual fue creada no solo por una ubicación geográfica 

envidiable, sino atendiendo a unos fines políticos y propagandísticos claros, y 

posteriormente utilizada por los propios Ptolomeos para sus propios fines políticos, 

puesto que no hay que olvidar que la polis en el mundo griego era un elemento 

identificativo de la comunidad. 

Objetivos 

El objetivo principal sería mostrar la importancia tanto para el Magno como para los 

Ptolomeos de la ciudad de Alejandría de Egipto, para su uso político y 

propagandístico. Un segundo objetivo es comprobar que tanto las leyendas de 

fundación como el culto heroico continúan con patrones típicos griegos para este 

tipo de actividad. El tercer objetivo sería mostrar la necesidad de mostrar a 

Alejandría como una ciudad griega dentro de Egipto. 

Metodología / Metodologia 

Para realizar este trabajo, llevamos a cabo un análisis de los datos históricos, junto a 
las fuentes arqueológicas y los autores antiguos. Esto nos permitiría mostrar, por  una 
parte, que la fundación y el culto de Alejandro, en la ciudad que lleva su nombre, se 
asemejaba a las fundaciones y cultos al oikiste de la Edad Arcaica y, por otra, mostrar 
el uso político y propagandístico que tuvo la ciudad, tanto por el Magno, como por los 
Ptolomeos. 
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1. Alejandro y Alejandría: contexto histórico en el momento de su Fundación 

En el 332 a.C., mientras que se está realizando el sitio de Tiro, Alejandro, recibió una 

embajada del sátrapa de Egipto, pidiendole que se dirigiera al doble país para 

liberarlo del poder persa. En la práctica se traducía en la rendición de este territorio 

al macedonio, sin necesidad de lucha ninguna. ¿Por qué se produjo este 

ofrecimiento? Se unen varios factores: el Magno lleva desde el 334 a.C. en Oriente, 

durante este periodo, Alejandro ha vencido, primero, a un ejército satrápico,” 

liberado las ciudades griegas” de Asia, así como a Darío en Isos y ,en esos 

momentos, se está asegurando el dominio de los territorios de la costa, demostrado 

por el hecho de que encontrarse sitiando la ciudad de Tiro. Esto, a ojos del 

gobernante persa de Egipto, se traduce en que  la campaña del macedonio es de 

conquista y se está desarrollando favorablemente hacia Alejandro. A esto se une 

que dicha satrapía era especialmente levantisca, con respecto al poder central 

persa. Sólo hacía unos años, en el 342 a.C., Artajerjes II había recuperado la región 

que se había mantenido independiente, desde el 404 a.C. Pudiendo obtener,  de 

esta manera, sino la independencia sí un trato favorable por parte del joven 

conquistador. El Magno acepta la oferta y, tras vencer en Tiro y tomar Gaza, se 

dirige a Egipto.  

Al entrar en el territorio, una de las primeras acciones que hará, será fundar una 

ciudad, con su nombre, en el Delta de Egipto. Hasta este momento, Alejandro había 

realizado algunas acciones de tipo simbólico, que podían manifestar su intención de 

dominar Asia. Como fue cortar el nudo gordiano1 para mostrar que, el oráculo, se 

cumpliría en él. Pero la fundación de una ciudad con su nombre, implicaba que el 

rey macedonio había venido para quedarse, y que, Egipto, pasaba a formar parte de 

su reino, hecho que quedaría confirmado con su coronación como faraón en Menfis.  

1.1. Búsqueda de la heroización: el culto al okiste y el viaje a Siwa. 

Antes de continuar con la fundación de Alejandría, es necesario dar una serie de datos 

sobre historia y religión griega. La figura del héroe en el mundo griego, tenía unas 

connotaciones religiosas, elevando al personaje que adquiría esta denominación a un 

estatus por encima de los mortales. Sólo en tiempos míticos tenemos héroes en vida, 

normalmente, para el período histórico, la posibilidad de alcanzar este nivel  era 

posible, pero se obtenía tras la muerte. Así, los caídos durante el curso de las guerras 

                                                 
1
 Fredrickmeyer, E. A. (1961) “Alexander,Midas and the oracle at Gordium” CPh 56,160-168  
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médicas2 adquirieron esta consideración, pero existía, desde época arcaica, otro tipo de 

personajes que habían sido, a su muerte, considerados héroes y, estos precisamente, 

eran los fundadores de las ciudades conocidos como oikiste3. Las ciudades rendían 

culto a su héroe fundador. Las polis, como Atenas o Esparta, retrotraían su fundación a 

una época mítica, pero, durante el colonialismo griego en época Arcaica, varías 

ciudades tuvieron oikistes,  que podrían ser considerados como figuras históricas.  

Este tipo de acciones estaban sancionadas por el oráculo de Delfos, así que, una vez 

una polis griega decide crear una colonia con la bendición de Delfos, se reúne un grupo 

de futuros colonos, entre los que estará el oikiste, el cual será responsable de guiar la 

expedición, llevar el fuego sagrado y tomar las acciones necesarias para fundar la 

nueva polis. A su muerte, el oikiste, será enterrado dentro del recinto de la ciudad, 

honor que solo estaría reservado para su figura, siendo honrado como héroe por la 

polis. Muestra de la importancia del oikiste dentro del mundo griego, es, sin duda, el 

caso de Brásidas4, el general espartano que, durante la guerra del Peloponeso, 

defendió hasta la muerte Anfipolis y  fue recompensado por la polis. Pasando, así, a ser 

considerado como nuevo oikiste, desenterrando al anterior fundador, y siendo 

enterrado él dentro de la ciudad. 

Alejandro era muy consciente de este tipo culto y, posiblemente en el 332 a.C., buscó 

asegurárselo para sí. A fin de cuentas, la imitación de sus heroicos antepasados, 

Heracles y Aquiles, tendría como fin buscar este estatus. Si bien es cierto que, durante 

su regencia, en el 340 a.C. había fundado la ciudad de Alejandropolis, no tuvo la 

relevancia y el peso político que se dio a Alejandría.  

Alejandría, ubicada en una situación geográfica estratégica, fue concebida desde el 

principio como una ciudad griega. Como ya hemos comentado, Alejandro se aseguraría 

                                                 
2
 Whitley, J.(1994)”The monuments that stood before Maraton” AJA 98, 213-30 

3
 Detienne, M. (2001)Apolo con el cuchillo en la mano. Una aproximación experimental al politeísmo 

griego, 118-124.Madrid  
Antonaccio, C.M. (1995) en R Hagg Ancient Greek hero cult. V International seminar on ancient greek 
hero cult organized by the departament of clasical archaeology an ancient history  Göteborg 
“Colonization and the origins of hero cult”  
4
 Tucidides Guerra del Peloponeso. 5. 11, 1 
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un culto heroico5 . Además, se cercioraba de transmitir el mensaje de que los territorios 

conquistados permanecerían bajo su poder, a diferencia de lo que había ocurrido con la 

expedición de Agesilao, que tuvo que abandonar lo ya obtenido para volver a Grecia en 

el 394 a.C. 

Pero posiblemente había algo más. Después de esta acción, el macedonio se dirige al 

oráculo de Siwa6, esta visita es un punto controvertido dentro de la historiografía, ya 

desde la antigüedad, ha sido foco de debate, tanto por el posible motivo del viaje, 

como las supuestas respuestas del oráculo. Arriano7 nos dice que Alejandro buscaba 

imitar a Heracles y Perseo, los cuales, según las leyendas, lo habían consultado con 

anterioridad. Justino8 nos habla de la búsqueda de la divinización por parte del 

macedonio. Si seguimos los pasos que ha estado realizando el Magno, podemos 

plantearnos que, la visita a Siwa, persigue las mismas ideas que la visita a Delfos o el 

corte del nudo gordiano. Es decir, forma parte de una campaña de propaganda, para 

confirmar el apoyo de los dioses a su causa. A fin de cuentas, este santuario, era  

reconocido por los griegos y “hermanado” con el oráculo de Dodona en Epiro9. El 

problema vino con las posibles respuestas del mismo, en las que se le reconoció como 

hijo de Amón, que será el inicio de los problemas, sobre el origen divino o no del 

macedonio, el cual se convertirá en el argumento favorito para los detractores de su 

figura. En nuestra opinión, el sacerdote solo confirmó, lo que de facto pasaría cuando 

Alejandro se coronará como faraón en Menfis. Que es obviamente el componente de 

filiación divina que tenía este cargo, y sin el cual, el Magno no podría considerarse 

faraón. Por lo que la fundación de Alejandría, fue también la demostración de que el 

macedonio al entrar en Egipto, buscaba asimilarse a los héroes griegos, a pesar de que 

sabía que la única forma de gobernar el doble país implicaba ser el hijo de un dios. 

                                                 
5
 Krasilnikoff, J. A. (2009)  en  Hinge,G. y Krasilnikoff,J.A. (edit) Alexandria a Cultural and Religious 

Melting pot “Alexandrías as Place: Tempo-Spatial traits of royal ideology in early Ptolemaic Egipt”. 
Aarhus University Press   
6
 Robinson, C.A. JR .(1957) The Extraordinary Ideas of Alexander the Great” The American Historical 

Review 62 (2) , 326-344..  
Fredrickmayer, E.A. (1991) “Alexander, Zeus Ammon, and the conquest of Asia” TAPA 121, 199-214.   
7
 Arriano Anábasis de Alejandro Magno 2.3-4 

8
 Justino  Epítome a las historias filípicas de Pompeyo Trogo 11.11,1-12 

9
 Patria de la madre de Alejandro 
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1.2. Leyendas de la fundación y presentación de Alejandría como una ciudad griega 

dentro de Egipto 

Elemento importante de la Polis, solían ser también las leyendas sobre su fundación, en 

el caso de Alejandría, nos encontraremos dos leyendas sobre este hecho. En la primera 

se nos justifica la fundación de la ciudad sin la intervención de Delfos, será Homero10 

quien inspire al macedonio durante un sueño, sobre la necesidad de crear una ciudad y 

su ubicación: 

“Dicen que una vez dueño de Egipto decidió fundar una ciudad griega que sería grande y populosa y llevaría su nombre, 

y que, siguiendo la opinión de los arquitectos, estaba a punto de medir y marcar el perímetro, cuando, acostado, tuvo 

durante la noche una visión extraordinaria: le pareció que un anciano de cabellos totalmente canos y aspecto venerable 

se presentaba ante él y recitaba los siguientes versos: 

“Una Isla hay luego en el proceloso mar 

Delante de Egipto: Faro la llaman” 

De inmediato se levantó y se encaminó a Faro, que entonces era todavía una isla un poco por encima de la 

desembocadura Canópica y que en la actualidad está unida al continente por un dique. Cuando vio, pues, el excelente 

emplazamiento del lugar-e en efecto, una faja de tierra que separa, mediante un istmo que tiene una anchura 

suficientemente adecuada, una gran laguna del mar, y que acaba un enorme puerto,-tras exclamar que realmente 

Homero, admirable en todo lo demás, era en particular el arquitecto más hábil, mandó a los suyos trazar el plano de la 

ciudad conforme a la topografía del lugar.” Plutarco Vidas Paralelas vida de Alejandro 26.1-7 

En este texto, podemos observar lo ya comentado, Alejandría recibe la bendición para 

su creación por parte de los dioses, que mediante la figura de Homero durante un 

sueño, le dan una visión11, donde se localiza una ubicación perfecta para la ciudad. La 

segunda leyenda, nos habla sobre un augurio favorable para la misma y su futuro, que 

continua con la narración anterior y del que otros autores antiguos recogen versiones 

parecidas: 

  

                                                 
10

 Krasilnikoff, J. A. (2009)  en  Hinge,G. y Krasilnikoff,J.A. (edit) Alexandria a Cultural and Religious 
Melting pot “Alexandrías as Place: Tempo-Spatial traits of royal ideology in early Ptolemaic Egipt”. 
Aarhus University Press 
11

 Dodds,  E.R. (2001) Los griegos y lo irracional 103-131. Madrid 
Luck, G (2006) . Arcana Mundi: Magic and the occult in the Greek and Roman Worlds 285-295 The Johns 
Hopkins University Press 
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 “ Y como no había tierra blanca, cogieron harina y fueron marcando en el suelo de tierra negra un seno de forma 

redondeada cuyo contorno interior atajaban unas líneas rectas que partían de lo que podían llamarse bordes y 

estrechaban la anchura en ambos lados por igual, hasta formar la figura de una clámide. Al rey le agrado el trazado de 

los planos, pero, de repente, aves infinitas en número y de las especies y tamaños más variados, como una nube, 

vinieron del río y de la laguna a posarse en el lugar y no dejaron nada en absoluto de harina; de modo que el agüero 

dejó a Alejandro completamente turbado. Sin embargo, los adivinos le exhortaron a tener confianza, pues interpretaban 

que la ciudad que él fundaba sería muy opulenta y daría alimento a hombres de toda clase de naciones. Alejandro 

entonces dio la orden a los encargados de poner manos a la obra” Plutarco Vidas Paralelas vida de Alejandro 26.8-10 

Estas dos historias, el sueño y el augurio para la ciudad, mostraban tanto un futuro 

prometedor para la misma, como el apoyo de los dioses, sobre el establecimiento de  

Alejandría, elementos importantes y que se pueden encontrar en otras leyendas de 

fundación. Estos aspectos podríamos plantearse, que fueran historias posteriores a los 

hechos, que servían como propaganda del esplendor y el pasado de la polis, pero hay 

una serie de elementos que diferencian a esta Alejandría de las posteriores.  

No serán las leyendas de fundación, que algunas de ellas también tendrán o un trazado 

de tipo griego, sino que al contrario que el resto de ellas, no se haya cerca de capitales 

o fortalezas satrápicas12, que el encargo de la creación de la ciudad fue dado a 

Deinocrates13, arquitecto reconocido en su época y que formaba parte de la expedición, 

él cual realizó el plano de la ciudad de forma hipodámica14, siguiendo los patrones de 

las polis griegas, que además plantea una ciudad de gran tamaño. 

                                                 
12

 Fraser, P.M . (1996) Cities of Alexander the Great, 172. Oxford 
13

 Vitrubio los diez libros de la arquitectura 2.1-2 
14

 Krasilnikoff ,J. A. (2009)  en  Hinge,G. y Krasilnikoff,J.A. (edit) Alexandria a Cultural and Religious 
Melting pot “Alexandrías as Place: Tempo-Spatial traits of royal ideology in early Ptolemaic Egipt”. 
Aarhus University Press 
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Figura 1 Mapa de Alejandría.  

A ello se le une el encargo a Lisipo15, el que podría considerarse su escultor de corte, de 

una escultura suya para la ciudad, obra que terminaría siendo considerada el mejor 

retrato del macedonio y que aumentaría la fama de Lisipo. El conocido como Alejandro 

de la lanza que aunque no se ha conservado, existen diversas replicas en pequeños 

bronces que han llegado a nuestros días. Podemos observar en ellas, que el macedonio 

fue representado con desnudo heroico, portando como único elemento identificativo, 

una lanza, que haría hincapié en el papel militar del fundador de la ciudad.  

                                                 
15

 Stewart,A (1993)Faces of power. Alexander‟s image and Hellenistic politics 161-172 .Un California Pres.  
Bieber, M. (1964) Alexander The Great in Greek and Roman Art  32-35. Chicago   
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Figura 2 Bronce Stanford, copia del Alejandro de la Lanza.  

Con estos datos, no podemos negar que Alejandría de Egipto, se presentó y se planeó 

como una polis griega, al igual que aquellas fundaciones que se realizaron en período 

arcaico. 

 

2. Tras la muerte de Alejandro  

En junio del 323 a.C. Alejandro moría en Babilonia, a partir de ahí, los generales del 

mismo empiezan a enfrentarse los unos con los otros, para adquirir una esfera de 

poder. Realmente en un principio, se pretende mantener la unidad, aunque sea de 

manera formal, Perdicas16 consigue obtener de la asamblea de los macedonios, una 

espera hasta ver de qué sexo es la criatura que Roxana tiene en su vientre. Llegando al 

acuerdo que de ser niño, se realice una regencia, hasta su mayoría de edad para él y 

para el medio hermano de Alejandro, Arrideo que pasara a llamarse Filipo, él cual era 

débil física y mentalmente.  

No es cuestión de exponer todos los acuerdos, guerras y enfrentamientos de los 

diadocos17, que así se conocen a los sucesores del Magno, pero merece la pena 

                                                 
16

 Bosworth, A. B. (1993) “Perdiccas and the Kings” The Classical Quarterly, New Series, 43(2),420-427  
17

 Un buen resumen de estos sucesos se puede ver en  Shipley, G. (2001)El  mundo griego después de 
Alejandro 323-30 a.C. 66-77. Crítica y Bosworth, A. B. (2002) The Legacy of Alexander Politics, Warfare, 
and Propaganda under the Successor  6-19.Oxford University  
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recalcar, una serie de datos en este apartado, hasta la muerte de Alejandro IV en el 

309 a.C., ninguno de los diadocos se considera rey y no será hasta el 305 a.C., en el que 

a la vez que Antigono se proclama rey ,Ptolomeo lo hace respectivamente de Egipto. 

Hasta esta fecha, el 305 a.C., el título que ostentaban era el de sátrapas, a pesar que el 

dominio de sus zonas de acción pudiera equipararse al de un gobernante.  

2.1 .Ptolomeo I, apropiación del cuerpo de Alejandro y traslado de la capital de 

Menfis a Alejandría. 

Como ya hemos comentado, Ptolomeo comienza siendo sátrapa de Egipto, a su llegada 

a Alejandría realiza varias acciones, la primera es deponer al gobernador que había 

sido nombrado por Alejandro y la segunda, preparar un contingente para secuestrar el 

convoy con el catafalco, que lleva los restos del Magno a Macedonia18. Este último 

hecho provoca, el primero de la larga cadena de enfrentamientos entre los diadocos, 

puesto que en la antigüedad quien entierra al rey es su sucesor, así que Perdicas se 

verá obligado a presentar batalla contra su viejo compañero de armas. En el 321 a.C. 

tras su fracaso en una batalla en Egipto, Perdicas es asesinado por sus propias tropas, 

ningún general más se atreverá a reclamar el cuerpo de Alejandro, que permanecerá 

hasta su traslado a Alejandría o bien en Menfis o en Siwa. Asegurándose de esta 

forma, la legitimidad que en un futuro tendrá su dinastía, gracias a custodiar el cuerpo 

del Macedonio y enterrarlo en la primera de sus fundaciones en Oriente.  

Pero esto no será la única de las acciones que lleve a cabo, como hemos dicho, durante 

un tiempo el cuerpo del Magno permanece en Egipto, pero aún no en su ciudad, ello 

puede deberse a dos factores, que la tumba prevista para él, donde debería darse un 

culto de tipo heroico aún no estaba construida y evitar otro secuestro de su cadáver 

hasta estar totalmente afianzado en el poder.  

En el 313 a.C19., traslada la capital de la satrapía de la antigua Menfis a la ciudad de 

Alejandría, posiblemente sería en este momento, cuando se enterrará a Alejandro en 

su ciudad, ya que ha pasado el suficiente tiempo para que fuera seguro su traslado y 

                                                 
18

Waterfiel,R. (2012) La guerra por el imperio de Alejandro Magno 2012 83-91.Gredos  
Bosworth, A. B.( 2002) The Legacy of Alexander Politics, Warfare, and Propaganda under 
the Successor. 12-14. Oxford University  
19

 Waterfiel,R. (2012) La guerra por el imperio de Alejandro Magno 231.Gredos  
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que la tumba estuviera concluida, además sabemos gracias a Estrabón20, que fue este 

Ptolomeo quien le enterró en Alejandría. Con lo que desde un principio, el diadoco, no 

solo buscaba mediante el cadáver del antiguo rey su propia legitimidad y restarle poder 

a Perdicas, sino que se asegura el prestigio de la propia polis al enterrar al oikiste21 en 

ella, elemento que no podrán contar ninguna otra de las Alejandrías.  

Por otra parte el traslado de la capital, mientras que aún es sátrapa, residirá 

posiblemente en motivos políticos y estratégicos, Menfis a pesar de ser una ciudad 

milenaria, no dejaba de formar parte de la historia de Egipto, en estos momentos, 

Ptolomeo necesitaba presentarse en la esfera política del momento como defensor de 

la cultura  griega y mantener de cara a la población nativa de su satrapía una 

sensación de respeto a su pasado egipcio, con lo que Alejandría, fundada para ser una 

polis griega y por quien es presentado como el libertador del poder persa, era una 

elección perfecta, desde un punto de vista ideológico. Pero desde un punto de vista 

estratégico y geográfico, Ptolomeo puede controlar mejor desde esta ciudad la entrada 

a Egipto, y por tanto tener más facilidad de respuesta a la hora de un ataque, junto con 

esto, al tener un puerto y salida al mar resulta además económicamente más 

favorable. También es cierto, que por primera vez en la historia de Egipto, existe una 

tendencia a una visión más abierta hacia fuera del país, que centrada dentro del 

mismo, esto se debe sin duda a  que los Ptolomeos son extranjeros.  

  

                                                 
20

 Estrabón Geografia 17.1,8-9 
21

 Erskine, A. (2002 )“Life after Death: Alexandria and the Body of Alexander” GR 2 ,163-179 
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2.2 Los Ptolomeos el uso de Alejandría como ciudad de Alejandro: La tumba del 

héroe, las imágenes del rey y la ciudad cultural. 

Como hemos podido ver en el apartado anterior, Ptolomeo, a pesar de ser sátrapa y no 

monarca, ha ido preparando sus propias políticas de propaganda, basándose en el 

Magno y en su fundación22. Con respecto a Alejandro, no solamente será la tumba, el 

nombre de la ciudad y la antigua escultura de Lisipo, hay toda una política iconográfica 

que llena la ciudad, de la imagen del macedonio. Hasta la subida al trono de Ptolomeo, 

abundan en la numismática los retratos de Alejandro, bajo tres imágenes23: con la 

leontea de Heracles, con los cuernos de Amón y el casco de elefante; esta última típica 

de Egipto y que podemos observar en algunos apliques, de piezas de uso cotidiano en 

la ciudad a lo largo del tiempo. A parte de las monedas, en época ptolemaica 

Alejandría contará con otras tres esculturas oficiales24 de su fundador25: Una 

representación de Alejandro a caballo como fundador de la ciudad, El Alejandro 

Agiocos26, igual que la anterior se relacionaría con el papel de oikiste del macedonio, 

solamente, que en este caso la representación servía para el culto al Magno y un 

conjunto escultórico de Alejandro y Tiche27 ubicado en el recinto del Museo.  

                                                 
22

 Krasilnikoff ,J. A. (2009)  en  Hinge,G. y Krasilnikoff,J.A. (edit) Alexandria a Cultural and Religious 
Melting pot “Alexandrías as Place: Tempo-Spatial traits of royal ideology in early Ptolemaic Egipt”. 
Aarhus University Press 

23
Ripollès, P.P. (2010) en Torres J (edit) XIV Congreso Nacional de Numismática Ars metallica: 

Monedas y medallas “La imagen del poder: los retratos monetarios griegos” Valencia 

Kroll, J.H. (2007) en Schultz, P. y Von den Hoff, R (eds). Early Hellenistic portraiture, image, style, context 

“The emergence of ruler portraiture on early Hellenistic coins: the importance of being 

divine”.Cambridge  

Dahmen,K (2007) The legend of Alexander the Great on Greek and Roman Coins 42-43. 

Routledge 

Stewart, A.( 1993) Faces of Power Faces of power. Alexander's image and Hellenistic politics . 231-237. Un 
California Press 
Morkholm, O. (1991) Early Hellenistic Coinage from the Accession of Alexander to the Peace of Apamaea 
(336-188 B.C.) .Cambridge University .  
24

 Existen diversas esculturas de Alejandro en esta ciudad 
25

 Stewart, A.( 1993) Faces of Power Faces of power. Alexander's image and Hellenistic politics. 243-252. Un 
California  Press 
Waterfield, R. (2012 ) La guerra por el imperio de Alejandro Magno.  91.Gredos  
26

 Al igual que  el Alejandro de la Lanza , también tuvo numerosas copias en pequeños bronces, varias de 
ellas encontradas en Alejandría. 
27

 Gibson, C. A. ( 2007) “Alexander in the Tychaion:Ps.-Libanius on the Statues” Greek Roman and 
Bizantine Studies 47 ,431-454 
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Figura 3 Copia del Alejandro Agiocos. 

 

Figura 4 Aplique de bronce con cabeza de Alejandro con Casco de Elefante.  

Toda esta iconografía, jugará con el concepto del macedonio como héroe y en algunas 

ocasiones, al combinarse las representaciones con elementos divinos, como los cuernos 

de Amón o la Egida, puede interpretarse tanto como apoyo de la divinidad o como 

Alejandro divinizado. Pero desde luego, la ciudad tiene la imagen del fundador muy 

presente en su vida cotidiana, sin poderse entender la misma sin su oikiste.  
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Con respecto al Magno y su uso por parte de los Ptolomeos, vamos a mencionar tres 

datos más, ya establecido como rey, Ptolomeo I28, realizará su biografía de Alejandro, 

no sería la primera obra sobre el Magno, posiblemente Clitarco de Alejandria29 habría 

escrito antes una biografía, pero la obra del diadoco debía de contener elementos más 

favorables para con Alejandro y por supuesto con respecto a él, junto a esto  tenemos 

noticia de una procesión30, organizada por Ptolomeo II31 en la cual junto a las 

esculturas de los dioses, también estuvieron representaciones del Magno y una de 

Ptolomeo I,  por último en época de Ptolomeo IV, la inclusión en la zona de la Sema 

(ubicación de la tumba del héroe) de las tumbas de su dinastía32. En todas estas 

acciones, podemos ver la necesidad de vincularse con Alejandro, pues de él proviene la 

legitimidad del gobierno bajo los Ptolomeos 

Por otra parte, el uso propagandístico con respecto a la ciudad, no solo se basa en la 

figura del Magno, sino también en mantener el origen greco-macedonio de la dinastía, 

y la presentación de la misma como una polis griega. Para ello los dos primeros 

Ptolomeos, despliegan una serie de políticas culturales, encaminadas a presentarse 

como defensores y divulgadores de la cultura helena, mediante la construcción de la 

biblioteca y el museo33, cuya labor de investigación, catalogación y divulgación del 

conocimiento se mantuvo a lo largo de toda la dinastía. Organizados ambos complejos, 

siguiendo la inspiración de la escuela peripatética de Aristóteles, atraería a grandes 

filósofos y sabios de mundo antiguo, cuya labor de investigación es de sobra conocida y 

nombrada, cada vez que se escribe o habla de la Biblioteca y el Museo. Solamente 

queremos recalcar que mediante esta política, Alejandría se convirtió en el referente 

cultural del mundo griego, pero también la labor de mecenas de la dinastía ptolemaica, 

consiguió el apoyo de la clase intelectual, como ya había intentado el Magno, con más 

o menos éxito en su época. 

                                                 
28

 Roisman, J.(1984) Ptolemy and his rivals in his history of Alexander” CQ 2, 282-295 
29

 Brown, T.S (1950) “Clitarchus” AJPh 71, 134-155 
Badian, E. (1966)” The date of Clitarchus”. PACA 8, 5–11  
30

 Ateneo Banquete de los Eruditos 5.201 D 
31

 Stewart, A. ( 1993) Faces of Power Faces of power. Alexander's image and Hellenistic politics. 252-260.Un 
California Press 
32

 Stewart, A. ( 1993) Faces of Power Faces of power. Alexander's image and Hellenistic politics. 247-248. 
Un California Press 
33

 Erskine, A (1995) Culture and Power in Ptolemaic Egypt: The Museum and Library of Alexandria 
Greece & Rome., Vol. 42( 1), 38-48 
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Lo que no se puede negar, que tanto Alejandro como el conocimiento, fueron los 

elementos definitorios de Alejandría, que persistieron en época Romana, hasta que la 

imposición del cristianismo y los enfrentamientos de estos con la población politeísta y 

judía de la ciudad, acabó con esta idea. Ya que Alejandría dejaría de ser una polis 

griega, para pasar a ser una sede del cristianismo, por lo que era necesario en cierta 

medida, acabar con sus elementos significativos.  

Conclusiones: 

La ciudad de Alejandría de Egipto, concebida desde un principio para ser una gran 

metrópolis, tenía como fin, no solamente albergar una población que se compondría de 

diverso origen y configurarse como un punto geográfico dentro del Mediterráneo de 

carácter bastante estratégico. Sino que fue pensada su creación, de acuerdo a unas 

políticas de propaganda y a unos fines bastantes claros. En el caso de Alejandro, serían 

dejar un mensaje bastante claro sobre los territorios adquiridos, asegurarse un culto de 

tipo heroico a su muerte y mostrar su pertenencia a la cultura griega, de ahí que esta 

primera fundación, contara con la figura de Deinocrates y de Lisipo, para llevar a cabo 

sus planes de la creación  de una gran urbe, que serán confirmados con las leyendas de 

fundación. 

Con respecto a los Ptolomeos, que terminaron de edificar y crear la ciudad, siguieron el 

ejemplo de Alejandro, dotando a la ciudad de un significado político propio. Alejandría 

presentada como ciudad griega y fundada por el propio Magno, gozó de un prestigio y 

una consideración que no tuvieron ninguna otra de las Alejandrías de Oriente. Y a pesar 

de existir una Ptolemaida en el territorio, fundada por el propio Ptolomeo I, no se 

intentó en ningún caso que sustituyera, ni como capital ni como función a la fundación 

de Alejandro. La tumba del oikiste y el culto hacía su figura servía como elemento 

legitimizador de la dinastía, puesto que en él, justificaban su poder en el territorio. De 

cara al exterior, la ciudad se mostró como un faro, que protegía, investigaba y 

divulgaba la cultura griega, manteniendo de esta forma los orígenes greco-macedonios 

de sus gobernantes. 
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Resumen  

El rápido y descontrolado proceso de industrialización y desindustrialización en la 

ciudad de São Paulo ha dejado marcas, problemas y desafíos, en su urbanismo 

contemporáneo. Esta condición particular de la capital del estado de Sao Paulo se une 

a su condición de mega-ciudad, insertada en un complexo entorno “macropolitano” 

que, junto a un rápido proceso de tercerización o especialización de la ciudad en 

servicios terciarios, condiciona de manera particular a la ciudad global que es, hoy, Sao 

Paulo. Esta nueva característica y posición de la ciudad parece emerger entre dos 

características: por un lado una baja calidad en algunos servicios, y por otro lado, una 

condición de servicios de primer orden, atrayendo empresas e inversiones 

internacionales, y que han colocado la ciudad en la red de vectores de la economía 

global. Este estudio parte de este contexto y tiene como objetivo el análisis crítico de 

estos conceptos básicos que den base a un planeamiento creativo e innovador para la 

ciudad de Sao Paulo. Para ello se estudiaran otros planes estratégicos a largo plazo 

como el de Paris, junto con la propuesta de Plano Sao Paulo 2040, bajo la hipótesis de 

que los últimos proyectos urbanos desarrollado en la ciudad, no siempre buscan la 

cohesión social, una de las directrices principales en todos los planos a largo plazo, y si 

el enriquecimiento, valoración y “gentrificación” de las áreas urbanas. 

 

Palabras clave  

Ciudad Creativa, Megaciudad, Ciudad Global, Planeamiento estratégico, 

planeamiento urbano, región metropolitana, desigualdad social, Sao Paulo, BRICS, 

Brasil. 
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Abstract 

The rapid and uncontrolled industrialization and de-industrialization in the city of São 

Paulo has left marks, problems and challenges in contemporary urbanism. This 

particular condition of the capital of the state of Sao Paulo joins the mega-city status, 

inserted into a complex macropolitan environment which, together with a rapid 

process outsourcing or specialization of the city in tertiary services, conditions in a 

particular way the global city that is now Sao Paulo. This new feature and position of 

the city emerges between two characteristics: on one side a grade of menial services, 

and on the other, a condition first class service, attracting international business and 

investment, have placed the city on the net vectors of the global economy. This study 

is based on this context and aims at a critical analysis of the basic concepts for a base 

for creative planning and innovative turn the city of Sao Paulo, a city "competitive" and 

"creative". This will explore other long-term strategic plans such as Le Grand Paris, 

together with the proposal of Sao Paulo 2040, with the hypothesis that recent urban 

projects do not always seek social cohesion, one of the main lines, and if the 

enrichment , recovery and "gentrification" of urban areas. 

Key words 

Creative City, Megacity, Global City, Strategic planning, urban planning, 

metropolitan, social inequality, Sao Paulo, BRICS, Brazil. 

Introducción  

Hace años que se habla del proceso de la globalización de la economía y de la 

importancia de la ciudad, y no más del país, como estructura soporte a este proceso. 

En particular, en Brasil se comenzó a estudiar la importancia del entorno 

metropolitano de Sao Paulo y Rio de Janeiro, como un eje estructurante para la 

economía nacional y mundial, en el informe de IPEA, de 1999, en el cual se recomienda 

la utilización de un plan estratégico de mayor envergadura que el de la municipal. 

En la actualidad, la ciudad de Sao Paulo cuenta con un Plan Director Estratégico, 

2002-2012 de ámbito municipal, que está en proceso de revisión, y un Plan Director se 

está proponiendo está siendo propuesto por los órganos públicos. 
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El trabajo se estructura en dos grandes bloques: un primer bloque en el que se 

estudia la ciudad de Sao Paulo en su contexto global. Se estudiará la ciudad bajo los 

conceptos de megaciudad, como característica cuantitativa: una ciudad de más de 10 

millones de habitantes, según la ONU (1990). 

Posteriormente será definida la ciudad global, como indicador calificativo, en 

donde se evalúa la influencia de la ciudad en la economía mundial. 

Será analizado la influencia de las megaciudades globales en el contexto de los 

países BRICS, como bases sociales y económicas de la productividad e competitividad 

de las empresas de los mercados globales. En una tercera parte se evaluarán las 

agendas ambientas para un desarrollo urbano sustentable, como el protocolo de Kyoto 

de 1997, la “Huella Ecológica” y el metabolismo circular urbano, junto a los principios 

básico para una ciudad sostenible: la ciudad compacta. 

En un segundo bloque se estudiará la ciudad de Sao Paulo bajo un contexto local, 

analizando la región metropolitana y su influencia con respecto al resto de las regiones 

metropolitanas del estado. A continuación se estudiará la el desarrollo urbano de la 

ciudad, desde la época de capital industrial al capital financiero, la industrialización y 

desconcentralización de la industria en la ciudad de Sao Paulo y la importancia que 

tuvieron los ejes de desarrollo en este proceso y las áreas industriales obsoletas 

consecuentes. Seestudiará las etapas de desigualdad social que tuvo la ciudad, los 

distintos padrones urbanos y los desequilibrios estructurales, para, por ultimo apuntar 

las diferentes estrategias para una inclusión social de la ciudad. Por ultimo, se analizará 

los conceptos de ciudad sostenible y ciudad creativa, objetivo principal del marco 

normativo actual de la ciudad. 

 

Objetivos  

Análisis critico de las ultimas actuaciones urbanas de la ciudad de São Paulo con El 

fin de garantizar la buena practica de los instrumentos urbanos, en un momento en 

El que El PDE de la ciudad está en proceso de revisión, teniendo como estudio de 

caso El nuevo concurso publico Del Arco do Tiete, área de rehabilitación urbana de 

la ciudad. 
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Metodología / Metodologia 

Lectura analítica y critica de los principales instrumentos legales y urbanísticos que 

actualmente están en vigor en la ciudad de São Paulo, comparando los objetivos y 

premisas, bajo una mirada critica del edital de concurso para la nueva área de 

expansión urbana “Arco do Tiete”. 

 

1. Contexto Global 

1.1 Las megaciudades y las ciudades gloabales. 

El término ciudad global y megaciudad son términos relacionados al proceso de 

industrialización que desde 1750 vienen sucediendo. São Paulo tuvo desde el principio 

un desarrollo urbano caracterizado por un rápido y desorganizado planeamiento, 

proceso que se puede dividir en dos fases: una fuerte industrialización seguida de una 

“desindustrialización” que se produjo en la dirección de las principales vías de 

crecimiento de la ciudad. 

1.1.a.Las megaciudades: 

Desde 1950, la industrialización atrajo a la populación del campo a la ciudad. Este 

proceso fue tan rápido que en tan sol 50 años, la población urbana pasó del 25% al 

50%, en el año 2000. Indicadores de la ONU estima que para el año 2030, la población 

urbana mundial será del 60%, y será en las ciudades de los países en desarrollo, en los 

BRICS, en el que se concentrará este crecimiento (figura1). 

 

 

Figura 1: Evolución de las metrópolis no mundo. Fuente: Artículo en periódico digital brasileño. 

1
 

                                                 
1
 http://www.estadao.com.br/megacidades/info_cidadesmundo.shtm (acceso en mayo, 2013) 

http://www.estadao.com.br/megacidades/info_cidadesmundo.shtm
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La ciudad de São Paulo, con una población de más de 11,2 millones de habitantes, 

es caracterizada por la ONU como una megalópolis, ciudades con más de 10 millones 

de habitantes, formando parte del grupo de 27 ciudades globales, estimación global 

para 2015. El término megaciudad es, por tanto, una característica cualitativa de la 

ciudad (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: megaciudades, año 2000. Fuente: “Guia de Teste Viagem do Conhecimento”. Editorial 

Abril. 

 

1.1.b.La Ciudad Global.  

São Paulo es considerada una ciudad global por su influencia con otras regiones y 

ciudades nacionales e internacionales, en la economía del comercio internacional, 

servicios, centros de alta tecnología y en el intercambio de información siendo, por 

tanto, una evaluación cualitativa de la ciudad. 

São Paulo, a pesar de ser la ciudad más grande de Brasil, sexta economía del 

mundo, está en 33 º lugar en el ranking de ciudades globales en 2010, "Índice de las 

ciudades globales", con un nivel de inferior en importancia que Londres, Nueva York, 

Tokio o Buenos Aires, pero por encima de ciudades como Ciudad de México y Miami. 

Sin embargo São Paulo perdió puntos con respecto al ranking de 2008. Las razones, 

según los expertos, son la falta de infraestructura, la violencia, la contaminación y la 

corrupción (figura 3). 
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Figura 3: Mapa de las ciudades globales. Fuente: GaWC, 2010. 

 

La ciudad de São Paulo es responsable, de acuerdo con el Plano SP2040, por el 12% 

de la economía del país, siendo también responsable de la capitalización bursátil 

mundial. Ciudades globales como ella contribuyeron en conjunto un total del 20% del 

crecimiento mundial en 2007 y 24% en 2012.2 

El gran reto de la ciudad de São Paulo, es mejorar su posición competitiva, uniendo 

lazos con otras ciudades. Una promoción para el futuro que tiene como premisa el 

plano de largo plazo SP2040. 

São Paulo, como ciudad global, es base social y económica de la productividad y la 

competitividad, y por lo tanto tiene un papel importante para el desarrollo de la 

ciudad, para establecer un ambiente de creatividad del potencial humano: barrios 

diversificados, mezcla de usos y niveles de ingreso variados. 

1.2.Las megaciudades globales en los países en desarrollo (BRICS): Desafíos 

São Paulo tiene una condición particular: no sól se trata de una megaciudad, por su 

magnitud, sino que es, a la vez, una ciudad global, formando parte de la red de 

vectores urbanos3 de importancia no sólo nacional4, sino también internacional, 

                                                 
2
 Informe de Brookings Institution. Fuente: Revista CEO Exame. 

3
 Terminologia de la socióloga Sassen en entrevista publicada CEO Exame, Abril 2013. 

4
 “A cidade se mantém como principal pólo econômico do país, com participação de 12%no total, sendo(...) o 3º PIB 

do pais”, SP2040, pag.38 
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grandes receptores de la inversión global5, conformando, a su vez, el grupo BRICS 

(figura 4). 

 

 

Figura 4: Porcentaje de populación urbana entre 1960-2000 en los países BRICS. Fuente: World 

Bank Databank. 

 

El Plan SP2040 define la ciudad de São Paulo como "una megaciudad reconocida 

por su capacidad para ofrecer creciente cualidad de innovación y desarrollo 

aumentando las oportunidades de empleo, educación, cultura y ocio." El Plan 

continúa: "São Paulo, centro de los negocios e innovación en el mundo emergente, 

que atrae a inversiones, empresarios y mano de obra calificada" con una estimativa de 

12,4 millones de habitantes en 2025 y un ingreso per cápita de 33,500$ y 48.000$ en 

2040 (figura 5). 

 

                                                 
5
 Sao Paulo é 4ª cidade com mais investimento estrangeiros em 20011. O Estado de São Paulo, 17 março de 2012. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,sao-paulo-e-4-cidade-com-mais-investimentos-estrangeiros-em-

2011,105947,0.htm (acessado em 14 de Maio, 2013) 

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,sao-paulo-e-4-cidade-com-mais-investimentos-estrangeiros-em-2011,105947,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,sao-paulo-e-4-cidade-com-mais-investimentos-estrangeiros-em-2011,105947,0.htm
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Figura 5: Las 30 ciudades mas ricas del mundo en 2007 y 2040. Fuente: Plano SP2040 

 

Algunas características también comunes desvían a las megaciudades del concepto 

de ciudad sostenible: la ocupación extensiva del territorio y su consecuente 

degradación del medio ambiente (generación y tratamiento de residuos sólidos, 

contaminación y el tránsito), la complejidad de su metabolismo y los desafíos propios 

del desarrollo humano (necesidades básicas vivienda, transporte, seguridad, 

educación, salud y empleo). 

Para el reto de crear un crecimiento económico sostenible, con una mejor 

distribución de los ingresos y un marco jurídico eficaz, son necesarias estrategias de 

movilidad, saneamiento,  vivienda y conectividad entre ciudades. Para ello, el Plan 

Director Estratégico de Sao Paulo establece el desarrollo de relaciones con las 

organizaciones nacionales e internacionales y las instituciones multilaterales y agencias 

gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, con el fin de ampliar las 

asociaciones de interés para garantizar el derecho a la ciudad, mitigando problemas de 

vivienda (la inseguridad, la informalidad y la desigualdad) y mejorando de las 

condiciones de vida de la población. 

Es objetivo general común a todos los actuales planes e instrumentos urbanísticos 

relacionados con el desarrollo de São Paulo, Plan de Metas 2013, Plan Director 

Estratégico, Plan Haddad 2012 y el Plan SP2040, buscar en paralelo el crecimiento 
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económico sostenible y una mejor calidad de vida, para convertir Sao Paulo en una 

ciudad competitiva y creativa, en el contexto económico global. 

 

1.3. Agendas ambientales y el desarrollo urbano sostenible.  

 

En las últimas décadas la ciudad de São Paulo ha obtenido mayor estatus de capital 

financiero y poder económico, pero perdió condiciones de calidad de vida. 

Los impactos más importantes que tuvo el fuerte crecimiento de la ciudad de São 

Paulo, de acuerdo con el plan de SP2040 son, entre otros, el aumento de la fuerza del 

flujo de personas y el aumento de la flota de coches, sin inversión en kilómetros de 

carreteras, aumento del número de usuarios de los autobuses y motocicletas, la 

producción de muy intenso mercado de la propiedad física en las últimas décadas y el 

aumento de las presiones ambientales 

El problema de la producción y  consumo industrial de la ciudad,  se convierte en 

un desafío grave para la ciudad de São Paulo, agravada por el modelo urbano de la 

ciudad, como anteriormente se ha descrito, común al  de las ciudades globales. Dicho 

modelo permite la existencia de una economía dinámica entre las redes y los núcleos 

manufactureros, pero conllevando problemas con el tráfico y el tiempo invertido en 

desplazamientos. Una ciudad global como Sao Paulo requiere de un diseño inteligente 

que permita esta identidad ciudad-empresa, sin perder las cualidades urbanas básicas. 

Para estas cuestiones, el Gobierno ha desarrollado en el Plan de SP 2040 

directrices para crear de Sao Paulo "la ciudad que queremos": una ciudad inteligente y 

sostenible. Para ello, el plan, que tenía como ejemplos los planes a largo plazo de otras 

ciudades globales como Nueva York, Chicago, París y Londres, apunta a "formas de 

organización social, económica, urbana y ambiental para asegurar el uso racional de 

sus recursos y promover las mejores condiciones de vida de la población ". 

Por cuestiones ambientales, en 1997 se adoptó el Protocolo de Kyoto, entre los 

países desarrollados, emergentes y en vías de desarrollo, con compromisos de 

limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. Algunas de estas acciones 

fueron tomadas: reducir el consumo de agua, el uso del coche, la quema de material 

no reciclable, las emisiones de aerosoles y el consumo de energía eléctrica por medio 
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de la iluminación fluorescente, lo cual recorto los niveles de emisión un 5% respecto a 

los niveles de 1990, entre el período 2008-2012. 

Ante este compromiso  Brasil “juega” con algunas ventajas: al ser un país de 

ingresos medios no necesariamente tiene que comprometerse a reducir los gases, 

tiene una fuerte matriz hidroeléctrica, y posee, en su territorio, el 16% de los bosques 

del mundo. Sin embargo, el principal inconveniente para el País es la emisión de CO ² 

por el uso del fuego en la agricultura tradicional y la deforestación de la selva tropical 

Amazonía. 

Con todo, Brasil tiene unas emisiones mundiales de CO ² en torno al 1,3%, 

ocupando el puesto 12 en el ranking mundial, siendo el primero los China, con una 

emisión de 24%.6 

Una de las soluciones a largo plazo, para reducir con éxito la emisión de gases, 

disminuyendo la contaminación del aire, las enfermedades de la sociedad, etc., es 

reducir el número de vehículos que circulan por la ciudad y la necesidad de una 

inversión en la solución de transporte público, segú el Plano SP2040. 

El "Índice de Desarrollo Humano" HDI, determina el grado de desarrollo del país en 

las áreas de salud, conocimientos y nivel de vida. Al ser mayor que 0,8 se considera 

que ser desarrollado. Brasil tiene un promedio de 0,6, considerándose por debajo del 

desarrollo. 

Por otro lado, tenemos el indicador de "huella ecológica", que determina la 

cantidad de tierra y agua disponibles por persona. 

El cuadro elaborado por WWF relaciona estos dos factores, en el que se 

determinan los criterios mínimos para que un país sea sostenible: una baja huella 

ecología junto a un mayor índice de desarrollo (figura 6). 

La estrategia de Brasil, en este sentido, seria aumentaría su IDH sin aumentar la 

huella. 

 

                                                 
6
 http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/11/emissoes-mundiais-de-co2-sobem-em-2011-e-batem-recorde-diz-instituto.html 
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Figura 6: “The footprint and human development, 2003”. Fuente: Relatório “Living Plante’, 

2006”, WWF. 

 

Varios autores han estimado que la ciudad sostenible es una ciudad espacialmente 

diferente de la ciudad económica, social o políticamente factible. Una ciudad 

sostenible es, para el SP2040 una "ciudad densa", es decir, la ciudad compacta, 

policéntrica y equivalente, “una propuesta de densificación de calidad, de combinación 

de tipologías adecuadas, espacios y servicios públicos", a través de una planificación 

integrada, pensando en eficiencia energética, bajo consumo de recursos, bajo nivel de 

contaminación y, además, la protección de la ampliación de la zona rural, minimizando 

el uso de automóviles que tanto segrega las funciones básicas de la ciudad: la vivienda, 

el trabajo y el ocio. 

Una ciudad sostenible comprende diferentes funciones en diferentes escalas. Por 

un lado la vivienda, en relación con la forma de construir la ciudad. Por otro el lugar, el 

barrio, los residentes del centro urbano, la diversificación de la población y de las 

actividades. Y por ultimo las regiones, donde se tratan los problemas ambientales de 

saneamiento, el transporte público urbano, la localización de las actividades 

productivas y la estructura residencial de espacios verdes, etc. 

En este sentido, los objetivos propuestos en SP2040 son: (a) rescate y recuperación 

de aguas urbanas y ríos: controlar las inundaciones y proporcionar nuevos usos de las 

llanuras de inundación urbana, la restauración de la calidad del agua; (b) la gestión 
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sostenible de los residuos sólidos: reducción de la producción y reciclaje; y (c) la 

preservación y la ampliación de las zonas verdes públicas y la recuperación del paisaje 

urbano. 

2. Contexto local 

2.1. La región metropolitana de Sao Paulo en relación al resto de las regiones 

metropolitanas del Estado:  

En el Estado de São Paulo encontramos, en la actualidad, cuatro regiones 

metropolitanas, que forman, en su conjunto, la megalópolis de São Paulo: Región 

Metropolitana de Sao Paulo (RMSP), Región Metropolitana de Campinas, Región 

Metropolitana de Santos y Región Metropolitana del Valle de Paraíba. Entre ellos, la 

RMSP, o el Gran São Paulo, centraliza la producción de capital privado en el país, 

consolidándose como el mayor centro de servicios y de comercio especializado, con 20 

millones de habitantes: la cuarta área metropolitana más grande en el mundo7. La 

RMSP está formada por la ciudad de Sao Paulo  y los condados circundantes, 

concentrando las actividades industriales, servicios especializados y actividades 

estratégicas de finanzas, comunicaciones, y decisiones científicas y políticas. 

La complejidad de esta región está influenciada por  el crecimiento urbano de la 

megalópolis que, junto a Sorocaba,  Jundiaí, Bragantina y San Roque, forman la macro-

metrópolis de São Paulo, o el “complejo metropolitano expandido” con una población 

de más de 31,5 millones de habitantes, cerca del 75 % de la población de todo el 

estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexo_Metropolitano_Expandido#cite_note-RMs-3, accesado en 09/05/2013 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexo_Metropolitano_Expandido#cite_note-RMs-3
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Figura 6: La Macrometróle paulistana y las principales carreteras de conexión entre las regiones 

metropolitanas no Estado de São Paulo, 18ª economía mundial, con aproximadamente 50.000 

km² y 30,5 millones de hab. (2010). Fuente: Elaboración propia en base a datos de Emplasa, 

2012.  

Según la figura anterior (figura 6), los ejes que unen la ciudad de São Paulo con 

otras regiones urbanas son (1) el Sistema Anchieta/Imigrantes, (2) el sistema Ayrton 

Senna / Carvalho Pinto, (3) Fernão Dias (4) Sistema Anhanguera/Bandeirantes, (5) 

Rodovia Castelo Branco y (6) Regis Bittercourt 

 

2.2. Del capital industrial al capital financiero 

2.2.a Sao Paulo antigua capital industrial   

Sao Paulo se tornó una capital industrial, modelo de desarrollo vigente en Brasil, 

entre 1930 y 1960 (Bresser-Pereira, 2005). En los años 1930 y 1940, con el modelo de 

industrialización manufacturera, la capital del estado se transformó en una red urbana 

ramificada,  ampliando sus conexiones ferroviarias, y expandiendo la economía del 

cultivo del café del Estado, y su exportación a través del puerto de Santos . 

En1950, se atrajeron grandes empresas privadas para Brasil, fomentando la 

industria del automóvil y la apertura de caminos y carreteras (figura 11). 

Ya a finales de 1950, el 40% de la producción industrial y ¾ partes de la producción 

de bienes de capital y el consumo se producía en São Paulo, extendiendo físicamente 

por las regiones adyacentes, conocidas como ABCD: Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano Sur y Diadema. (Negri y Pacheco, 1994). 

La expansión urbana-industrial, que comenzó en la década de 1970, es 

considerada como un fenómeno doble de metropolización, concentración que rodea la 

RMSP, y la desconcentración de las zonas urbanas-industriales que se desarrolló al 

través de las principales carreteras que recorren la metrópolis paulistana hacia el 
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interior Estado (figura7). Estos principales ejes de desarrollo fueron: Presidente Dutra 

(1), Anhanguera y Bandeirantes (2) White Castle (3) Washington Luiz (4) (figura 13). 

 

 

Figura 7: Sentido de la desconcentración industrial en la Grande São Paulo. Elaboración propia 

en base a datos del IBGE, 2007.  

2. 2.b: Sao Paulo en la actualidad: áreas industriales obsoletas  

Iniciada entre 1970 y 1980, el proceso de descentralización industrial, 

caracterizado por la dispersión de las actividades industriales de la capital al interior 

del estado de São Paulo, a través de los principales ejes de desarrollo, mantuvo las 

seden de las empresas en la ciudad, pero la unidad productiva se desconcentró hacia 

el interior, a un radio de 150 km de la ciudad. De acuerdo con el SP2040, las principales 

causas fueron el alto valor de los precios del suelo, la congestión de la ciudad y los 

problemas ambientales. 

Esta concentración urbano-industrial se produce en las proximidades de la Región 

Metropolitana de São Paulo, que abarca las RM de Campinas, Santos y, recientemente 

formada, RM del Valle de Paraíba, formando, entre los cuatro, una red integrada de 

funciones productivas complementarias, que se expanden, siguiendo la principal 

prioridades de desarrollo, para las regiones de Sorocaba y Jundiaí. Al mismo tiempo, se 

produce una desconcentración de RMSP urbano-industrial para el interior, siempre 

siguiendo los ejes de crecimiento: las principales autopistas, consolidándose las nuevas 

dinámicas económicas. 
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Esto produce una dualidad en el crecimiento urbano, por un lado un aumento de la 

aproximación física de las regiones metropolitanas, y por otro, una disminución de la 

actividad industrial en el Estado. Estima SP2040 que, como consecuencia, el número 

de empleados en la industria tuvo una caída del 36% en 1985 al 15% en 2010, mientras 

que el sector servicios incrementó obteniendo el 50% del empleo formal en la ciudad y 

el 45% de establecimientos. 

Esta descentralización industrial ha dado lugar a la degradación de las áreas 

industriales urbanas por desuso apareciendo una oportunidad de expansión y 

revitalización urbana en estas zonas vacías. Estas áreas representan en la actualidad 

una oportunidad que el Ayuntamiento de la ciudad está estudiando y abriendo a 

concurso publico, el Arco de Tietê, lo que representa un oportunidad de incorporar, a 

través de la planificación creativa, una nueva zona residencial y de servicios. 

 

2.3. Desigualda Social/Desequilibrios estructurales. 

De acuerdo con el plan de SP2040, el patrón de urbanización desenvolventista 

brasileño y paulistano, que produjo entre 1960 y 1970 una fuerte migración de zonas 

rurales a zonas urbanas, está condicionada por la dualidad de un fuerte proceso 

económico con graves problemas estructurales, vinculadas a la fuerte desigualdad 

social y las áreas ambientales frágiles, típicos de la urbanización informal. El Plano 

Haddad, ya señala que, observando los indicadores de la educación, los ingresos, el 

empleo, la salud y la vivienda, São Paulo muestran grandes desigualdades. 

 

 

Figura 8 : Mapa de Igualdad de ingreso, basada en el coeficiente GINI, 2009. Fuente: Wikipedia. 
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En comparación con el promedio mundial de 0,63 en el índice de Gini, el índice de 

São Paulo cuenta con una desigualdad de 0,45, ligeramente inferior a la media de 

Brasil 0,50 a 0,54. Cuanto menor sea el índice, menor es la desigualdad social (figura 

8). 

En la ciudad de Sao Paulo, la segregación espacial y social, siempre relacionada a 

una industrialización tardía, se dio en tres pasos y diferentes maneras: 

- Entre finales del s.XIX y 1940 con una ciudad de centro concentrado con  

habitantes  segregados, concentró la elite en las zonas altas de la ciudad. 

- Entre 1940 y 1980, surgió el padrón "centro-periferia", con grupos sociales 

separados por grandes distancias, con un centro con buena infraestructura y una 

perifería bastante precaria. Este patrón se produjo con el gran desarrollo industrial y la 

afluencia de inmigrantes del nordeste de Brasil. 

Este modelo cuenta con características tales como: baja densidad, la segregación 

espacial de las clases, propiedad de la vivienda, la expansión del sistema de transporte 

de autobuses para la clase obrera y la clase media en automóvil. Tornándose 

referencia común para los residentes, organizaciones políticas, los planificadores y los 

científicos. 

Este periodo tuvo como consecuencia la expansión de la ciudad y las 

transformaciones de la región metropolitana y una segregación urbana dependiente 

del sistema de carreteras y autobuses. 

- Desde 1980 hasta hoy, el patrón es diferente: la ciudad y el área metropolitana 

presentan "enclaves fortificados", permitiendo que los diferentes grupos sociales 

estén muy próximos pero con una separación física de grandes muros y tecnologías de 

seguridad. Por primera vez en la historia de la ciudad moderna, el centro perdió 

población de altos ingresos que, junto con la combinación del empobrecimiento 

causado por la crisis de los 80 y el encarecimiento de la periférica por la acción 

municipal, mientras se produce la legalización de terrenos y mejoras en la 

infraestructura, causó esta segregación .Durante la década de los 80 a 90, mientras 

que la capital y las regiones metropolitanas mejoran la infraestructura, la periferia se 

empobrece. 
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A partir de la década de 1990 se redujo el crecimiento general de la municipalidad, 

se vació de la zona central consolidada y  se produjo un gran crecimiento de la 

población en la periferia y en áreas de protección del medio ambiente. El centro 

histórico y los barrios centrales tuvieron un deterioro de su espacio público junto a un 

deterioro de los monumentos históricos y edificios industriales en el corredor de 

ferrocarril abandonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 y 10: Domicilios con mas de 20 salarios mínimos en São Paulo, IBGE 2010, e mapa do 

índice de HDI en el municipio
8
 , media comparativa entre riqueza, alfabetización, educación, 

esperanza de vida y natalidad, Atlas Municipal, 2007 

 

El modelo de crecimiento de la ciudad de São Paulo, rápido y expansivo, típico de 

ciudades BRICS, causó, con el tiempo, el desarrollo desigual, caracterizado por la 

concentración de capital en las zonas urbanas del centro expandido y macrorregiones 

urbanizadas. 

La gran desigualdad entre el centro expandido y la periferia es notoria en los 

mapas anteriores: mientras que los distritos centrales contienen más del 30% de los 

hogares con ingresos de más de 20 cm, otros barrios periféricos cuentan con más de 

30% de los hogares con ingresos de menos de 3 sm. 

                                                 
8
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_distritos_de_S%C3%A3o_Paulo_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvi

mento_Humano 
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(figuras 9 y 10). 

Según el plan, otra desigualdad propia de la ciudad de São Paulo, es un centro con 

muy poca población y  mucho  empleo mientras la periferia presenta mucha población 

y muy pocos puestos de trabajo. 

Los indicadores apuntan, de acuerdo con el SP2040, la necesidad de articular 

políticas sociales integradas estratégicos de desarrollo económico y las acciones 

territoriales de la urbanización (figuras 11 y 12). 

Los desequilibrios estructurales que se encuentran, según el plan urbano SP2040 

en la ciudad de São Paulo son: (a) distribución desequilibrada entre la vivienda y el 

empleo, (b)la subutilización de áreas con buena infraestructura VS expansión urbana, 

(c) agua sin calidad versus exceso de lluvia, (d) segregación socio-espacial y viviendas 

precarias (e )Ciudad formal / informal de la ciudad (f) Dificultad de la dinámica de la 

gobernabilidad municipal VS metropolitana (g) la economía fuerte con des-economías 

de crecimiento. 

Estos desequilibrios en la estructura urbana tiene grandes impactos en la sociedad 

São Paulo: (a) Fuertes cambios en la demanda lo que interfiere en la calidad del medio 

ambiente, (b) Disminuye el potencial competitivo de la ciudad y de la sociedad 

creativa, (c) población La segregación social periférica a las buenas instituciones y 

servicios del centro de la ciudad, que interviene la seguridad urbana, y (d) La presión 

de las zonas medioambientales más vulnerables. 
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Figura 11 : Desigualdades socioterritoriales en el municipio de Sao Paulo. Fuente: SP2040. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12:    Asentamientos precarios en el municipio de Sao Paulo, 2010. Fuente: 

SP2040. 

 

3. São Paulo, la ciudad compacta. El modelo de desarrollo urbano sostenible. 

El plan Haddad caracteriza la ciudad de São Paulo como una ciudad radio-

concéntrica, que hace tiempo dejó de ser una ciudad funcional. Con un modelo de 

concentración de empleo en el centro, y la concentración en las afueras de la 

residencia, se necesita que los moradores efectúen un gran desplazamiento para que 

la ciudad funcione, uno de los mayores problemas de la movilidad en la ciudad. La 
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ciudad es actualmente una ciudad expandida y monofuncional, en contra de los 

parámetros deseables de una ciudad sostenible, compacta (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Concentración de usos en el centro histórico de la ciudad y principales ejes radiales 

estructuradores. Fuente: Plano Haddad, 2012. 

 

Son directrices del Plan Haddad  acercar  la vivienda al trabajador con el fin de que, 

proponiendo nuevos centros económicos, sociales y ambientales a lo largo del arco, 

reestructuren la ciudad en rede (figura 14). 
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Figura  14   : Zona de actuación del Arco del Futuro. Fuente: Plano Haddad,2012. 

  

Esta nueva zona de desarrollo de la ciudad ofrece la oportunidad de emplear la 

densificación deseada, de acuerdo al plan, aplicando el concepto de "ciudad compacta, 

que organice la dispersión de la ciudad, sin contribuir a una presión inmobiliaria 

excesiva y la verticalización de la área". 

El objetivo principal del “Arco do futuro” es compactar la ciudad de forma 

adecuada, acortando distancias y la reduciendo la utilización de automóvil, 

consumiendo menos energía y el aumentar la permeabilidad del suelo: una ciudad 

sostenible. 

El Plano Director Estratégico (PDE) contempla también el adensamiento necesario 

de la población, la intensificación y diversificación de usos del suelo, definiendo las 

zonas de intervención urbana, a lo largo de las franja de 300 mt. a cada lado de los 

sistemas de transporte público colectivo en masa, en un radio de hasta 600 metros. el 

metro o el tren. 

De la misma manera el SP2040 también propone el modelo conceptual de la 

ciudad compacta, "entendida como una evolución natural de las recientes propuestas 

para el desarrollo de la ciudad". 

El Plan coloca como antecedentes las operaciones urbanas, surgidas en 1988, 

como  forma de reducción de la inversión pública en las transformaciones urbanas del 

municipio. 9 

En este sentido el Plan Haddad determina que la verticalización vertical controlada 

aumentará las áreas verdes, sin modificar la densidad óptima y determina que esta 

zona deberá concentrar varias actividades, usos mixtos, servicios, cultura, ocio, 

espacios de vida, el derecho de la ciudadanía, cualificando las vías de clasificación 

estructural. 

                                                 
9
 Recientemente numerosos estudios académicos estimas la inadecuación de este sistema de asociaciones publico-privadas, las 

operaciones urbanas, como mejor manera de atingir la función social de la ciudad, objetivo común y general en todos los planes 
urbanos de la ciudad. 
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Las características de la ciudad sostenible compacta se definen en el plan como la 

densidad y la diversidad en el uso del suelo: (1) diversidad de las actividades y 

servicios: distancias recorribles a pie, (2) alta densidad de población y el empleo, (3) 

sistema de transporte público eficaz y de calidad, (4) los espacios públicos de 

interacción de la sociedad, (5) alto nivel de accesibilidad local y regional (6)conexión de 

calles y carreteras con carriles bici, aceras, plazas y zonas verdes. 

Polos de desarrollo económico se han propuesto en el PDE, los cuales se encuentra 

en el este, el oeste y el sur y junto a una macrozona de reestructuración urbana. El 

proyecto “Arco del Futuro”, dentro del cual se encuentra la area del concurso “Ardo do 

Tiete”, actualmente abierto”, articula estos polos, creando una sinergia entre el 

desarrollo urbano y económico de la ciudad de São Paulo (figuras 15 y 16). 
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Figuras 15 y 16:    Mapas del PDE de São Paulo. Polos de centralidades existentes y Políticas de 

desarrollo, 2009. 

 

En el ámbito de la política de vivienda, el Plan del Arco del Triunfo contempla la 

asociación con el programa “Minha Casa Minha Vida”10, utilizando los instrumentos 

del Estatuto de la Ciudad11 y del PDE, junto con la formación de unas parcelas de 

acciones para vivienda social en Brasil. 

El Plan de SP2040 establece el objetivo del Plan de Vivienda 2009 como una forma 

de revertir el patrón de la desigualdad territorial en la ciudad, siguiendo el 

planeamiento establecido por el Plan Municipal de Vivienda.12 

 

Conclusiones  

La ciudad de São Paulo no se puede pensar y planear desde el nivel municipal, sino 

desde la escala multi-metropolitana, proporcionándole la dimensión de una 

megalópolis con influencias globales. Una megalópolis mundial: un complejo de más 

de 31,5 millones de habitantes en el entorno del área metropolitana expandida. 

Los diferentes planes urbanos de la ciudad, en los últimos años, tienen como 

objetivos comunes conseguir caracterizar esta megalópolis global que es Sao Paulo, 

una ciudad creativa, intentando resolver los problemas comunes de las megalópolis 

mundiales que son la desigualdad, la informalidad y la desigualdad todavía existe. 

Para ello es necesario un pensamiento urbanísticos estratégico, propio de una 

ciudad global competitiva.  

De entre este marco normativo, el PDE de São Paulo, 2002-2012 tuvo como 

objetivo principal la reducción de la segregación social de la población de São Paulo. 

                                                 
10

 El programa MCMV es un programa del gobierno federal brasileño, que realiza el “sueño de la casa propia” de las 

familias de baja renta. El programa de desenvuelve en parceria entre los estados, municipios, empresas constructoras y 

entidades sin fines lucrativos. Las familias obtienen de esta manera financiamiento a través del credito inmobiliario de la 

Caixa Economica Federa. 

11
 LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001. 

12
 “Plano Municipal de Habitaçao” (PMH), 2009-2024, publicado por el ayuntamiento de la ciudad de Sao Paulo, bajo la 

coordinación de la Secretaria Municipal de la Vivienda. 
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Acabado el plazo de vigencia del plan, en el debate la edición del próximo PDE para la 

ciudad. 

Al mismo tiempo, el plan SP2040 fue construido y desarrollado a partir de un 

sistema de planes ya existentes o en desarrollo como el Plan Integrado de Transporte 

Urbano, PITU 2025, el Plan Municipal de Vivienda 2009-2024, el Plan Municipal de 

Educación, el Plan Director Estratégico 2002-2012; Planes Plan Estratégico Regional y 

el Drenaje Urbano Municipal), bajo los criterios de organización social, económica, 

urbana y ambiental. Estableciéndose como objetivo principal del Plan la construcción 

de la identidad de la ciudad de Sao Paulo como “ciudad creativa”, a largo plazo y como 

objetivos específicos determinar las principales elecciones que la ciudad debe hacer 

para priorizar el desarrollo urbano y económico para lograr esta identidad, para un 

ciclo urbano de largo plazo económico y político, de 30 años. 

Esta identidad de São Paulo pasa también por el deseo de posicionarse en el 

mundo como ciudad global, aprovechando los grandes eventos internacionales que 

ocurrirán en Brasil, Copa Mundial de la FIFA en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, 

junto a la posibilidad  de que la ciudad sea elegida para acoger la sede para la 

Exposición Mundial de 2020, para lo cual el ayuntamiento a prometido recuperaciones 

urbanísticas en una gran área urbana de la ciudad, como es la área objeto de análisis 

de este estudio, el “Arco do Tietê”, utilizando las Operaciones Urbanas como 

instrumento urbano para la generación de esta recualificación urbana. 

 

Para lograr una  planificación sostenible es necesario cumplir un modelo que reúna 

los  criterios de la compleja matriz que forma una ciudad moderna mientras determine 

la mejor manera de colaborar en conjunto, inversiones e intereses públicos y privados,  

tan necesarios para la construcción de caminos, transporte público , la infraestructura 

de energía, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. 

Las diferentes actuaciones de los últimos años, las operaciones urbanas, se han 

dirigido a buscar estos objetivos, utilizando las  asociaciones públicos-privadas como el 

principal instrumento para la financiación y el aprovechamiento de las nuevas áreas 

industriales obsoletas  o en vías de desarrollo de la ciudad de São Paulo, no siempre 

consiguiendo los objetivos sociales que en un primer momento prometieron. 
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Estrategias para la inclusión social parten del objetivo de crear una ciudad en la 

que los ciudadanos pueden vivir, trabajar, comer y divertirse, convirtiendo la ciudad en 

un ambiente creativo. Para ello las estrategias clave son promover programas de 

vivienda para la reurbanización y la integración de los barrios marginales, los nuevos 

proyectos de vivienda, especialmente para aquellos que más lo necesitan, y la calidad 

de los servicios de salud y educación. 

En la medida en se observan los resultados en relación a la  vivienda social para las 

poblaciones de bajos ingresos en los últimos años, se podría concluir que este tipo de 

asociaciones no satisfacen la funcion social de la ciudad, objetivo principal del principal 

marco normativo de las ciudades brasileñas: El Estatuto de la Ciudad. Al final, según 

diferentes estudios, se aprovecha la inversión pública en infraestructura para una 

“gentrificación” y revalorización zonas urbanas, aumentando la especulación urbana, y 

segregando aún más la población de menor renta para as áreas periféricas de la 

ciudad. 

A través de las figuras vista a lo largo del presente trabajo, se concluye que la 

ciudad de Sao Paulo creció de espaldas para sus elementos ambientales de más valor: 

los ríos, sub-utilizándolos como medio de evacuación de desechos urbanos e 

industriales. Con la construcción de las autovías a lo largo del “trazado corregido” de 

estos, los ríos se han convertido en frontera, límite que segrega social y físicamente la 

ciudad. Solo a través de un proyecto de tratamiento a estas fronteras permitiría la 

abertura de la ciudad hacia los nuevos horizontes de expansión, evitando la fuerte 

presión inmobiliaria que la área central expandida de la ciudad está sufriendo. 

La oportunidad se genera en la actualidad a través de concursos de nuevas áreas 

de expansión urbana y a través del  nuevo marco regulatorio en revisión, el nuevo Plan 

Director Estratégico de la ciudad. Un marco que regule el crecimiento y los parámetros 

definitorios de un modelo urbano integrador, competitivo y creativo. 
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Resumo 

Todos os personagens de um filme de ficção narrativa habitam um contexto espacial 
que envolve a consecução de suas ações, a perseguição de seus objetivos e a 
satisfação de suas necessidades. Tal como na realidade, as narrativas ficcionais fílmicas 
apresentam um conjunto de intervenientes que desenvolvem o seu ser e o seu atuar 
mediante as possibilidades ou imposições do ambiente espacial em que se inserem. 
Cada filme apresenta diferentes concepções de espaços - urbanos ou rurais, naturais 
ou artificiais, abertos ou fechados, concretos ou indefinidos, visíveis ou invisíveis, reais 
ou fictícios, comunicados ou imaginados -, sempre como partes imprescindíveis da 
evolução dramática de uma história e de seus personagens. A presente proposta de 
investigação, apoiada num marco teórico relevante sobre tipologias e funções do 
espaço narrativo fílmico, adota o tema da cidade e o seu possível papel opressor e 
limitador de ações e comportamentos como referência para a referida consideração 
do espaço narrativo e ficcional no cinema. Para concretizar dita análise usamos dois 
exemplos cinematográficos de épocas e naturezas distintas – “Ladri di Biciclette” 
(1948) de Vittorio de Sica, e “The Shawshank Redemption” (1994) de Frank Darabont – 
com o objetivo de aferir a instauração discursiva e narrativa do contexto urbano como 
antagonista e condição determinante para a criação de conflitos entre os personagens 
principais dos filmes e o seu contexto. 

Palavras chave 

Cinema, narrativa, ficção, espaço, opressão, Ladri di Biciclette, The Shawshank 
Redemption 

Abstract 

Every character within a narrative fiction film inhabit a certain spatial context that 
involves the consecution of their actions, the persecution of their goals and the 
satisfaction of their needs. As in reality, narrative fictional films present a set of 
intervenients that develop their being and acting within the possibilities or 
impositions of the spatial ambient in which they participate. Each film presents 
different conceptions of space – urban or rural, natural or artificial, open or closed, 
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determined or indetermined, visible or invisible, real or fictional, communicated or 
imagined -, always as indispensable parts of the dramatic evolution of a history and 
its characters. This research, supported by a relevant theoretical background 
concerning typologies and  functions of the filmic narrative space, adopts the theme 
of the city and its possible oppressor role as limitative of actions and behaviours as 
a reference to the referred regards on narrative and fictional space in cinema. To 
fulfil this analysis, we use two film examples of different time and nature – “Ladri di 
Biciclette” (1948) by Vittorio de Sica, and “The Shawshank Redemption” (1994) by 
Frank Darabont – aiming to gauge the discursive and narrative instauration of the 
urban context as antagonist and as a determinant condition for creating conflicts 
between the main film characters and their environment. 

Key words 

Film, narrative, fiction, space, oppression, Ladri di Biciclette, The Shawshank 
Redemption 
 

Introdução 

A presente proposta de investigação debruça-se sobre o papel do espaço nos filmes 
de ficção narrativa, centrando-se com maior pormenor sobre o seu possível papel 
opressor e antagonista no contexto narrativo e ficcional fílmico, ou seja, como 
participante ativo no contexto fílmico que apresenta condições e características que 
dificultam ou impossibilitam a concretização dos objetivos dos personagens 
principais de uma narrativa, contribuindo assim decisivamente para instaurar maior 
intensidade e emotividade na ação narrativa e, consequentemente, na 
experimentação da mesma por parte do espectador. No contexto da investigação 
teórico-prática sobre cinema e, mais concretamente, sobre o espaço fílmico, o 
presente trabalho propõe uma análise direcionada para o espaço narrativo fílmico 
como elementos de opressão e de antagonismo, ativo e participante na ação 
fílmica, e assim imprescindível e indissociável das consequências e resultados 
narrativos atingidos pelos personagens da mesma. 

Objetivos 

- Estabelecer uma caracterização teórica do espaço fílmico e das suas 
possibilidades na construção de narrativas ficcionais e fílmicas. 

- Verificar a relevância e quais as principais características do espaço narrativo, 
ficcional e fílmico que é estabelecido contrariamente às intenções dos 
personagens principais de um filme. 

- Comprovar o uso e os efeitos do espaço opressor no contexto narrativo, 
ficcional e fílmico em dois filmes de épocas, contextos e naturezas distintas, de 
forma a averiguar um potencial transversal do papel opressor do espaço no 
cinema. 

Metodologia 

- Sistematização teórica de autores de relevância no contexto do estudo do 
espaço narrativo, ficcional e fílmico 
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- Estabelecimento teórico da relevância de uma consideração do papel opressor 
do espaço no contexto  

- Estabelecimento teórico das principais características para uma análise do 
espaço narrativo, ficcional e fílmico 

- Aplicação das características analíticas referidas anteriormente na análise de 
dois filmes de épocas e naturezas distintas: Ladri di Biciclette (1948) e The 
Shawshank Redemption (1994) 

- Extração de conclusões relativamente à transversalidade característica e 
opressora do espaço narrativo, ficcional e fílmico nos dois exemplos analizados 

 

1. O ESPAÇO NARRATIVO NA EXPRESSÃO FÍLMICA 

A narrativa é uma ferramenta fundamental para configurar o entendimento e a 
comunicação de experiências entre seres humanos. Proveniente da factualidade do 
mundo real ou fruto da imaginação ficcionalizante, os indivíduos utilizam a narrativa 
para contar ideias, sentimentos, eventos, situações, relações, ambições e desejos que 
fazem parte das suas vidas e que, depois de comunicados e percebidos, formam 
aquele “contentor empírico” que os define, que molda a sua identidade e o seu 
comportamento, e que os faz assumir uma posição no mundo que habitam. São vários 
os componentes que cada narrativa deve apresentar, dentro da distinção entre 
conteúdo (história) e expressão (discurso) que Chatman (1980: 23) refere. Uma 
história assume-se sempre como resultado de determinado ponto de vista e de 
variadas decisões discursivas de como conta-la e exprimi-la. Também se compõe 
sempre de determinados personagens que executam determinadas ações, inseridos 
em determinados contextos e ambientes e condicionados por determinados 
acontecimentos. Nesse contexto, não pode faltar uma contextualização temporal do 
curso da ação narrativa, bem como é imprescindível a atribuição de coordenadas 
espaciais que permitam ao espectador situar a ação e perceber as relações entre os 
variados intervenientes1. 

 O espaço narrativo surge assim como componente fundamental de uma narrativa. 
Marchis (2011: 335) afirma que o espaço narrativo é parte fundamental da ação 
conjunta de uma narrativa, uma vez que todas as ações acontecem em alguma parte. 
Tal como qualquer experiência processada no mundo real, temos necessidade de 
estabelecer relações entre as posições e os espaços que aproximam ou separam 
sujeitos, objetos, ambientes e nós próprios como emissores ou receptores. A 
proxémica espacial define os âmbitos de situações, relações e implicações - sejam elas 
explícitas ou implícitas, cognitivas ou emocionais -, o que estabelece também 
características dessas mesmas relações, e sugerem ou definem causas e efeitos a 
propósito da localização dos intervenientes dentro dos mapas espaciais narrativos.  

                                                 
1
 A história de uma narrativa é composta por “acontecimentos” (ações e eventos) e por “existentes” 

(personagens ou sujeitos da ação, e ambientes). O espaço narrativo dentro do plano do conteúdo narrativo 

enquadra-se no campo dos ambientes narrativos, enquanto palco para os personagens poderem 

protagonizar suas ações e como possível foco originador de eventos não-relacionados com a ação dos 

personagens. 
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A determinação espacial de uma narrativa processa-se dentro de uma conexão 
profunda entre o espaço discursivo (aquele que é resultado do trabalho de expressão 
através da câmara) e o espaço histórico ou diegético (aquele habitado pelos 
personagens, construído pela imaginação do autor e quase sempre sem uma natureza 
verdadeira, ou seja, resultado da sugestão de relações de contiguidade, proximidade 
ou distanciamento que não existem na realidade). Isto significa que o espectador 
fílmico só pode construir uma geografia diegética através do espaço que é mostrado 
ou sugerido visual e/ou auditivamente. Não obstante, Gaudreault y Jost (1995: 88-92) 
lembram que existem dispositivos discursivos para “esconder” ou não mostrar a 
totalidade do espaço narrativo (escuridão visual, anulação das referências cénicas, 
contiguidade de grandes planos que anula referências espaciais, ou até o fora-de-
campo visual), e que além do espaço diegético existem outras tipologias de espaços 
que não participam diretamente no universo narrativo. De acordo com Marchis e 
García Guardia (2006: 91-92), isto conduz necessariamente a uma divisão entre 
espaços de existência e aplicação diegética (fazem parte do mundo narrativo) e 
aqueles espaços extra-diegéticos ou não-diegéticos que não participam da ação 
veiculada pela história (espaços atrás do cenário e da câmara, espaço da equipa de 
rodagem fora do ecrã, ou até os espaços de recepção fílmica como a superfície do ecrã 
ou a sala de cinema). 

 No entanto, nem tudo o que se processa fora do campo visual fica de fora do 
entendimento diegético do espaço narrativo. Bonitzer (2007: 70, 79) defende que o 
fora-de-campo visual pode guardar elementos espaciais que a mente associativa do 
espectador recupera de planos, cenas e sequências anteriores ou posteriores, 
construindo assim as relações de proximidade ou distanciamento entre os vários 
contextos onde acontece a ação narrativa. No mesmo sentido, Burch (2004: 26) afirma 
que o campo visual integra já esses espaços fora-de-campo, como locais que estão à 
espera de ser revisitados, que se encontram relacionados com os espaços visíveis e 
que podem surgir novamente e a qualquer momento dentro do enquadramento ou da 
história. A presença ou ausência do espaço num plano fílmico determina assim as 
expectativas do espectador relativamente a tudo o que se encontra fora do seu campo 
visual (sensação de expectativa, de temor, de suspense), obrigando-o acima de tudo a 
ativar a memória e relacionar todas as informações espaciais previamente fornecidas 
pelo filme para situar os personagens e estabelecer as relações necessárias entre eles 
dentro de um mapa proposto e sugerido discursivamente pelo autor fílmico. Por isso 
sustenta Portillo (2011: 120-122) que o espaço narrativo e fílmico é acima de tudo uma 
construção mental por parte do espectador, criando relações entre tudo o que a 
imagem mostra e definindo através da sugestão autoral o mapa essencial para situar 
personagens e ações da história que recebe. O espaço psicológico do espectador é, 
desta forma, lugar importante para a compreensão e para o significado (diegético e 
espacial) de uma narrativa. 

 Assim, as ferramentas discursivas são uma necessidade fundamental para o 
estabelecimento ou para a sugestão das coordenadas espaciais que o espectador 
fílmico constrói mentalmente, combinando os elementos perceptíveis dentro do 
campo visual e auditivo com aqueles que se encontram fora do plano de imagem mas 
que assumem uma existência diegética conhecida por parte dos receptores do filme, 
recuperada de imagens passadas e de associações entre planos através do processo de 
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montagem. Por isso García Jiménez (1993: 368) afirma que a determinação do espaço 
narrativo vai além do que mostra cada imagem isoladamente, além dos movimentos 
do aparelho óptico (travellings, tilts, panorâmicas) e dos movimentos dos próprios 
personagens dentro do enquadramento (mise-en-scène e utilização da profundidade 
de campo e da focagem da câmara). A concretização do espaço narrativo e fílmico 
provém também da fragmentação, da justaposição ou da sucessão entre planos 
fílmicos através do processo de montagem, atribuindo relações de contiguidade, 
proximidade ou distanciamento entre os intervenientes diegéticos de cada imagem e 
entre estes e todas as coordenadas espaciais em off, ou seja, fora do campo visual mas 
instauradas previamente no conhecimento e na compreensão do espectador.  

 Dentro dos referidos processos histórico-discursivos de construção do espaço 
narrativo de um filme, surge a necessária caracterização dos ambientes e contextos 
que envolvem os personagens e as suas ações. Marchis e García Guardia (2006: 88-89) 
apresentam uma primeira distinção entre o espaço representado (coordenadas 
espaciais mostradas pela câmara e passíveis de uma compreensão direta por parte do 
espectador), o espaço imaginado (reconstrução e associação mental por parte do 
receptor fílmico de relações espaciais sugeridas sobretudo pelos movimentos intra-
imagéticos dos personagens e pela contiguidade ou distância instaurada pelo processo 
de montagem), e o espaço natural (referência ao carácter real dos ambientes ou 
contextos, sejam eles provenientes da própria realidade ou construções cénicas 
artificiais mostradas como tal). Dentro da relação entre a diégesis narrativa e a 
imitação ou referência da realidade, García Jiménez (1993: 352-353) acrescenta ainda 
outras tipologias relativamente aos espaços fílmicos, podendo estes ser realistas 
(“enchem todos os interstícios dos objetos, dos personagens e dos cenários”), 
qualificadores, ordenadores, simbólicos ou interiores (relativamente à consciência e à 
sua aplicação aos espaços visíveis), íntimos, pessoais, sociais ou públicos (relacionados 
com as esferas de comunicação e convivência entre os personagens), intelectuais, 
morais, políticos ou ideológicos (remetendo a presenças, ausências, proximidades ou 
distâncias entre a estância enunciadora e o texto narrativo), mágicos (definidos por 
forças sobrenaturais), contínuos, descontínuos ou referenciais a estados da realidade. 

 Dentro das determinações anteriormente analisadas, García Jiménez (1993: 349-
351) apresenta um conjunto de elementos caracterizadores do espaço narrativo, 
importantes para analisar os contextos nos quais se processa a história de um filme. 
Para uma definição dos espaços narrativos, podemos então considera-los de acordo 
com a sua natureza (espaços exteriores ou interiores), a sua magnitude (espaços 
grandes ou pequenos), a sua qualificação (espaços abertos ou fechados, vazios ou 
cheios), a sua identificação (espaços referenciais, históricos, geográficos, etc.), a sua 
definição ou indefinição, a sua finalidade (espaços religiosos, políticos, desportivos, 
etc.), a sua relação com outros espaços (espaços contíguos, contínuos, descontínuos, 
inclusivos, sobrepostos, principais ou secundários), a sua relação com os personagens 
(espaços íntimos, pessoais, sociais ou públicos), a sua relação com a ação (espaços 
decisivos, convencionais ou laborais), ou por fim a sua relação com o tempo (espaços 
diurnos, noturnos, estacionais ou periódicos).  

A caracterização que advém da aplicação das tipologias anteriormente 
referidas aos espaços narrativos que vão abraçando a evolução da ação global de uma 
narrativa permite compreender a sua importância relativamente a todos os outros 
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componentes da história e, deste modo, concluir a sua efetiva participação e 
importância para a relação cognitiva e emocional que é proposta pelo autor fílmico e 
que é concretizada pelo espectador. Compreender o espaço narrativo é compreender 
as coordenadas que condicionam e que ativam personagens e ações, é situar ideias e 
sentimentos autorais e espectatoriais em lugares precisos e com relações significativas 
entre eles, localizando dessa forma e mais facilmente a compreensão da causalidade, 
da verosimilhança e da plausibilidade que marcam sempre a experiência 
cinematográfica e as aventuras dos intervenientes narrativos e diegéticos. 

 

2. A CIDADE COMO ESPAÇO NARRATIVO E FÍLMICO 

A contemporaneidade trouxe a cidade como polo privilegiado para as vidas individuais 
e sociais de uma considerável parte da população mundial. O êxodo rural e a 
concentração dos principais focos e necessidades da vida moderna dentro dos espaços 
urbanos levou a um progressivo enriquecimento do espaço citadino como destino ou 
desejo de um elevado número de indivíduos. A cidade contém uma considerável parte 
da identidade social e cultural dos mais variados países, definindo ou alimentando a 
maior parte das instituições, das normas e das convenções que regem a vida das 
populações. A realidade individual integra-se e concretiza-se dentro de sonhos, 
ambições e caminhos que, cada vez mais, passam pelos centros urbanos como espaços 
de decisões e de oportunidades; por outro lado, as realidades sociais e institucionais2 
constroem-se e mantêm-se sobretudo com referências e relações privilegiadas dentro 
dos contextos das cidades, verdadeiros complexos organizativos das mais variadas 
áreas (política, cultura, religião, economia, etc.) que compõem e condicionam as vidas 
de milhões de pessoas. Usando a expressão de Ferreira Gullar, cada vez mais o homem 
está na cidade e a cidade está no homem3. 

 A complexidade da cidade origina uma certa naturalidade em utilizá-la (realística 
ou ficcionalmente) como espaço privilegiado para situar os personagens e as ações das 
mais variadas narrativas, incluindo aquelas que nos interessam neste caso, ou seja, 
relativas a universos ficcionais de expressão fílmica. Pensando nas inúmeras 
experiências e combinações de ações possíveis dentro da vida individual e social dos 
indivíduos, verificamos a existência de uma gama ilimitada de possibilidades para a 
comunicação fílmica de histórias que ponham em cena as mais variadas situações, 
instituições e elementos que fazem parte do mundo citadino que habitamos. E ao 
contrário do meio rural, onde é menor o desenvolvimento e a complexidade das 
estruturas nos mais diversos âmbitos (individuais ou colectivos, convencionais ou 
inovadores, explícitos ou implícitos), a cidade potencia uma quantidade enorme de 
factores que moldam e influenciam as aventuras quotidianas dos seus habitantes, 
passíveis de gerar histórias e situações e relações de grande interesse ficcional e 
fílmico. 

                                                 
2
 Sobre a construção da realidade social, ver Searle (1995) ou Berger e Luckmann (2008). 

3
 Referência a um trecho da obra “Poema Sujo” (1976) de Ferreira Gullar. 
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 A ficcionalização cinematográfica da realidade humana - ou das versões-de-mundo 
resultantes de pontos de vista e perspectivas (de origem subjetiva mas coerentes e 
integrados) sobre a ontologia do mundo real4 - mantém a referência a determinados 
componentes da realidade, elegendo aspectos que remetem o espectador para 
relações de verosimilhança, plausibilidade e credibilidade entre os universos ficcional e 
real, bem como para a sensação e a impressão cognitiva e afectiva de que algo similar 
à realidade está sendo apresentado (ou representado) no ecrã. Daí advém que, 
segundo autores como Dolezel (1998) ou Schaeffer (2002), a ficção apresente a 
possibilidade de abordar estados e situações da realidade, permitindo uma carga 
empírica localizada entre ideias e sentimentos transversais aos dois âmbitos, e 
originando uma experimentação de desafios e aventuras de personagens que, apesar 
de manifestarem características identificáveis e empáticas para a compreensão 
receptiva, não sofrem consequências a nível real nem são julgados (física, psicológica 
ou moralmente) sobre o palco da realidade. A ficção permite uma menor tensão 
psicológica na análise de comportamentos, ações e decisões protagonizadas por 
determinados sujeitos, não eliminando, no entanto, a sensação de realismo e a 
possibilidade de cruzar as experiências ficcionais e reais dentro de uma mesma 
consideração e construção das identidades individuais e colectivas. 

 Neste contexto, a cidade é utilizada facilmente como palco para as narrativas 
ficcionais e fílmicas, passível de ser representada, analisada e modificada pelo 
tratamento simulador e cinematográfico por parte do autor de um filme. A cidade 
constitui o centro aglutinador e impactante das mais diversas áreas institucionais e 
sociais (política, religião, cultura, moda, sociedade, família, desporto, etc.), 
apresentando uma complexidade referente ao âmbito colectivo e à integração das 
identidades individuais numa convivência comum. Neste contexto, o ambiente urbano 
proporciona uma grande variedade (quantitativa e qualitativa) de fenómenos, 
situações, relações, comportamentos, personalidades e oportunidades para 
desenvolver uma narrativa, para integrar seus personagens e ações, e para influir 
diretamente no curso de eventos protagonizado pelos sujeitos que habitam dito local. 
Dentro do Cinema, existem géneros que dificilmente prescindem do espaço urbano 
como contexto narrativo (um excelente exemplo é o film noir, como também o são os 
thrillers políticos ou ainda os imaginativos filmes de ficção científica), e mesmo os 
géneros que dão a possibilidade de escolha entre a cidade e contextos menos 
desenvolvidos ou mais rurais encontram quase sempre uma maior gama de recursos e 
de inspiração na multiplicidade de cruzamentos e de relações individuais, sociais, 
institucionais ou fenomenológicas que o espaço urbano apresenta. A cidade é, deste 
modo, um espaço privilegiado para dar azo à imaginação dos criadores narrativos e 
fílmicos, permitindo uma grande quantidade e qualidade de elementos e de eventos 
para determinar universos ficcionais e para situar aventuras e desafios interessantes 
de personagens complexos. 

 O contexto urbano enquanto espaço narrativo promovido pela enunciação de um 
universo ficcional e fílmico pode encontrar uma preponderância maior ou menor no 
curso de eventos da história relatada. De acordo com Gaudreault y Jost (1995: 156-

                                                 
4
 Sobre a noção de “versões-do-mundo” como perspectivas válidas e integrantes da definição da realidade 

(no seu sentido mais geral), ver Goodman (1995). 
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157), a distinção entre um personagem e um ambiente narrativos processa-se segundo 
três critérios fundamentais: a existência de um nome e de uma identidade definida 
para o caso de um personagem; o peso e a importância na história, maior no caso de 
um personagem do que no caso de um ambiente; e, finalmente, a focalização e 
atenção reservadas ao elemento narrativo (igualmente maior no caso de um 
personagem do que no caso de um ambiente). O personagem retém, deste modo, a 
maior fatia de importância e de atenção reservadas à empatia e à compreensão do 
espectador, apresentando uma definição clara e completa da sua identidade 
(normalmente associada ao seu comportamento e às suas ações) e uma importância 
sem paralelo no que toca ao desenvolvimento do curso de acontecimentos narrativos. 
No entanto, o espaço narrativo (como ambiente histórico) pode condicionar 
decisivamente qualquer um destes aspectos definidores dos sujeitos diegéticos, 
servindo normalmente como palco catalisador, desafiador e tentador relativamente às 
capacidades e incapacidades dos personagens de um filme, e reservando desta forma 
uma consideração obrigatória e cuidada para a influência exercida no contexto da ação 
de uma história fílmica.  

 Vários foram os momentos e os filmes, ao longo da História do Cinema, que 
reservaram papéis importantes e cruciais ao contexto de ação das suas narrativas, 
alguns tendo inclusive adoptado a cidade como objeto de reflexão e de análise nas 
histórias filmadas. Entre eles encontram-se filmes formalistas russos como A Greve 
(1927) de Sergei Eisenstein ou O Homem da Câmara de Filmar (1929) de Dziga Vertov; 
o expressionismo alemão de Metropolis (1927) de Fritz Lang; comédias norte-
americanas como City Lights (1931) ou Modern Times (1936) de Charles Chaplin; o 
neo-realismo de Roma, cittá aperta (1945) de Roberto Rosselini; clássicos do film noir 
como o britânico Night and the city (1950) de Jules Dassin; o fenómeno urbano 
oriental de Tokyo Story (1953) de Yasujirô Ozu; representantes da Nouvelle Vague 
francesa como Alphaville (1965) de Jean-Luc Godard; contextos sociais e citadinos 
como El Verdugo (1963) de Luís García Berlanga; a ficção científica de A Clockwork 
Orange (1971) de Stanley Kubrick ou de Dark City (1998) de Alex Proyas; as 
desventuras amorosas de Manhattan (1979) de Woody Allen, ou as aventuras tardias 
de After Hours (1985) de Martin Scorsese; ou finalmente dramas citadinos que vão 
desde Hong-Kong - 2046 (2004) de Wong Kar-Wai – até Lisboa - Alice (2004) de Marco 
Martins – ou São Paulo – Linha de Passe (2008) de Walter Salles e Daniela Thomas. 

Todos estes filmes são apenas alguns exemplos transversais (geográfica e 
temporalmente) de representações cinematográficas onde a cidade assume um papel 
importante no desenrolar da ação e no comportamento dos seus personagens, 
exercendo papéis de aliado ou de antagonista relativamente aos objetivos e intenções 
dos sujeitos principais das histórias fílmicas, e quase nunca constituindo um mero 
contexto decorativo ou neutro em função do processar dos eventos narrativos. Neste 
contexto e tendo em conta a teoria explanada anteriormente relativamente à 
caracterização do espaço narrativo, partimos então para uma análise mais concreta 
sobre o papel opressor exercido pelo contexto urbano em dois filmes paradigmáticos e 
contrastantes no que concerne à importância do ambiente citadino em narrativas 
ficcionais e fílmicas. 
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3. A CIDADE COMO ESPAÇO OPRESSOR: ANÁLISE DE LADRI DI BICICLETTE 
(1948) E DE THE SHAWSHANK REDEMPTION (1994) 

Tal como a quase totalidade de participantes diegéticos na história fílmica, a cidade 
como contexto de ação pode manifestar-se de várias formas relativamente aos modos 
de participação na consecução dos objetivos dos personagens (nomeadamente do 
protagonista ou herói). A cidade pode revelar-se como um contexto neutro, sem 
influência direta nos resultados obtidos pelos personagens e condicionando suas ações 
apenas no sentido de marcar limites e oportunidades gerais e comuns a todos os 
sujeitos de ação da narrativa. Por outro lado, a cidade pode revelar-se um espaço 
narrativo que traz condições e particularidades favoráveis às pretensões do herói ou 
protagonista, denotando um carácter de aliado e de terreno propenso para satisfazer 
os desejos, as necessidades e as conquistas dos personagens principais. Finalmente, o 
contexto urbano pode assumir a função narrativa de antagonista e opressor 
relativamente aos objetivos do protagonista de um filme, apresentando um conjunto 
de factores inerentes à sua composição e ação ambiental que dificultam, 
problematizam ou até impedem a obtenção das recompensas ambicionadas pelos 
personagens principais de um filme.  

A cidade como força opressora relativamente aos heróis de um filme (estes os 
principais e mais comuns focos de empatia por parte do público fílmico) atribuem-lhe 
um carácter de antagonista e uma importância que ultrapassa qualquer outro dos 
contributos ou participações (neutral ou positivo), uma vez que exige por parte dos 
personagens uma dose extra de determinação, ambição, força e outras capacidades 
para lidar não apenas com os sujeitos que se interpõem entre si e suas intenções, mas 
também com um contexto que o obriga a contornar dificuldades e problemas 
acrescidos. Uma cidade ficcional que no contexto narrativo auxilie o protagonista na 
sua aventura e no seu caminho narrativo desvia a atenção espectatorial para conflitos 
localizados noutras partes (nomeadamente provenientes dos personagens 
antagonistas), uma vez que o herói jamais terá de preocupar-se com o terreno 
amigável em que se encontra. No caso de a cidade ser ela mesma um obstáculo 
considerável para os objetivos do protagonista, torna-se ela própria um factor de 
antagonismo e origina um conflito importante, desde logo, entre o herói e o meio que 
o comprime.  

De acordo com McKee (1997: 100-102), é nas situações de enorme pressão 
que os personagens melhor revelam ao público o seu verdadeiro carácter (subjacente 
às características mais facilmente perceptíveis), e é resistindo a essa pressão que 
melhor provam as suas capacidades e que mais depressa suscitam, do lado receptor 
fílmico, identificação e empatia. Dessa forma, a cidade como obstáculo e como factor 
de opressão instaura um terreno hostil para o herói narrativo que o leva a ter de lidar 
com uma pressão acrescida e manifestar um carácter de maior força e capacidade (em 
comparação com um contexto urbano neutro ou auxiliador). Numa cidade opressora, 
o herói tem como inimigo não apenas um sujeito antagonista, mas tem de vencer 
também o próprio meio que o tenta minimizar. Numa situação como esta, de maior 
pressão, o herói revelar-se-á mais profundamente, mais intensamente e a sua 
conquista terá um valor acrescido. 
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 Pelo que referimos, um contexto urbano que apresente condições desfavoráveis às 
pretensões ou às situações de determinados protagonistas torna-se um polo 
importante numa análise à participação das cidades nos filmes e nas histórias de 
determinados personagens. O interesse de analisar a participação opressora da cidade 
em contexto narrativo, ficcional e fílmico leva-nos a eleger dois filmes - Ladri di 
biciclette (“Ladrões de bicicletas” na tradução portuguesa), filme realizado por Vittorio 
de Sica em 1948; e The Shawshank Redemption (“Os Condenados de Shawshank” na 
tradução portuguesa), película dirigida por Frank Darabont em 1994 - onde o contexto 
urbano é importante como contraponto e como fonte de constrangimentos 
relativamente aos seus protagonistas, denotando uma importância fundamental para 
o curso de eventos e para o percurso narrativo dos personagens narrativos. Por outro 
lado, os filmes representam dois momentos e dois contextos de produção 
cinematográfica distintos (factor de transversalidade espacial e temporal), bem como 
problematizam a questão da relação cidade-protagonista de modos particulares e 
diferentes, pelo que a sua comparação permite chegar a conclusões interessantes 
quanto a disparidades e semelhanças entre ambas as propostas. 

O objetivo da análise efetuada prende-se exclusivamente com a participação 
do contexto urbano como espaço narrativo no decorrer da ação e na influência das 
situações, das relações e dos comportamentos dos personagens envolvidos na história. 
Aqui, centramo-nos sobretudo no personagem ou nos personagens principais, 
entendidos como os principais focos de atenção por parte do autor, centros e 
protagonistas da ação narrativa fundamental e da potencial e privilegiada identificação 
e empatia por parte do público. Antes de caracterizar o espaço onde se desenrolam as 
suas ações, dividimos primeiro o filme em sequências, e finalmente em cenas. Na 
decisão de delimitação das cenas ou eventos (que utilizamos como referência), a 
mudança de espaço narrativo foi uma das condições utilizadas para a sua 
determinação (as outras variáveis que podem influir na divisão sequencial são o tempo 
ou uma temática distinta).  

Finalmente, na caracterização do espaço urbano diegético utilizamos a teoria de García 
Jiménez referida anteriormente (tipologias analíticas espaciais referentes à sua 
natureza, magnitude, qualificação, identificação, finalidade e relações relativas a 
outros espaços, a personagens, a ações e à temporalidade narrativa) tendo em conta a 
sua participação nos temas ou nos eventos vividos pelos personagens da narrativa. A 
recorrência das referidas tipologias no contexto global da ação e nos resultados 
obtidos pelos personagens em momentos particulares e no final da sua aventura 
possibilitam, assim, observar a determinação fílmica do espaço narrativo e, mais 
especificamente, a forma como o contexto urbano surge narrativamente como força 
contrastante com as intenções dos personagens principais de cada filme. 

 
3.1. Ladri di biciclette (1948) de Vittorio de Sica: a cidade como perigo e 
obstáculo 

 O filme de Vittorio de Sica insere-se no contexto do neorrealismo italiano e da 
procura de representar a realidade de uma forma mais próxima e autêntica do que 
aquela que produzia, à época, o cinema norte-americano e hollywoodiano. Cesare 
Zavattini, um dos grandes representantes do referido movimento cinematográfico e 
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co-autor do guião de Ladri di biciclette, defendia (1953: 205-214) o objetivo por parte 
dos autores italianos inseridos na corrente neorrealista de procurarem um maior 
contacto com a realidade, promovendo um cinema de verdade, de conhecimento e de 
preocupação social e atual, recusando representações artificiais e fingidas que 
afastassem o espectador das questões referentes à realidade original dos filmes. Daí 
que o filme de De Sica utilize atores amadores e cenários reais da cidade de Roma, 
aproximando a representação fílmica intencionada da realidade que a inspira, e 
promovendo assim uma ponte mais vincada e direta entre realidade e ficção, que 
obviamente caracteriza fundamentalmente a “naturalidade” dos espaços narrativos de 
Ladri di biciclette. 

 O filme apresenta uma história centrada em Antonio Ricci e na sua família (a sua 
mulher Maria, o seu filho mais velho Bruno, e o filho mais novo, ainda bebé e 
personagem secundário). Antonio é um homem em situação de desemprego numa 
Roma destruída pelo pós-II Guerra Mundial e com condições urbanas e sociais de 
grande pobreza e dificuldades. Depois de receber uma oferta de emprego, Antonio 
luta por conseguir uma bicicleta que lhe permita aceitá-lo e finalmente poder 
sustentar devidamente a sua família (para a qual também Bruno, rapaz de tenra idade, 
já contribui trabalhando numa bomba de gasolina – sintoma das dificuldades sociais da 
época em que se passa o filme). No entanto e apesar de cumprir a sua inteção, o 
primeiro dia de trabalho de Antonio fica marcado pelo roubo da sua bicicleta, dando 
início a um processo infrutífero de tentar recupera-la. Nesse caminho, Bruno é uma 
presença auxiliar e de devoção constante em relação ao seu pai, sofrendo no entanto 
com a frustração e incapacidade de Antonio. A indiferença e agressividade 
comportamental das pessoas com quem Antonio se vai cruzando ao longo da sua 
aventura denotam também a dificuldade social e a intolerância resultante de más 
condições de vida, sendo um dos principais obstáculos para o seu objetivo de 
recuperar a bicicleta. Perante a impossibilidade final de conseguir acusar o ladrão e 
recupera-la, Antonio cede à tentação de também ele roubar uma bicicleta, não 
conseguindo no entanto escapar, sofrendo a humilhação de ser apanhado diante do 
seu filho, Bruno, e sem alternativa a não ser esperar por um novo emprego.  

 A proximidade desejada com o contexto real do espaço urbano de Roma e a 
indagação do clima e das dificuldades individuais e sociais do pós-guerra italiano fica 
bem patente pelo privilegiar autoral de situar as ações do filme sobretudo em espaços 
exteriores, ou seja, enquadrados nos espaços públicos da cidade. Na découpage que 
efetuámos relativamente ao filme, verificámos a existência de 99 cenas - integradas 
em 30 sequências -, das quais 69 delas adoptam o contexto citadino exterior (ruas e 
praças várias de Roma, incluindo o bairro de Antonio) como local onde os personagens 
desenvolvem as suas ações. Contrariamente, apenas 35 dos eventos da história 
colocam os personagens em ambientes interiores da cidade5 e constituem todos eles 
momentos pontuais da ação narrativa geral (espaços como o apartamento dos Ricci, o 
local de trabalho de Antonio, a esquadra da Polícia, o apartamento da vidente 
Santona, ou ainda o bordel para onde escapa o ladrão). Se os espaços exteriores nos 

                                                 
5
 A diferença excedentária entre as 99 cenas referidas e a contagem conjunta de 105 contextualizações 

referem-se a determinados eventos onde os personagens se encontram em trânsito entre espaços interiores 

e exteriores (ou vice-versa). 



 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  384 

 

permitem sentir o pulso moral e interpessoal de uma cidade pobre e com dificuldades 
económicas e sociais, os espaços interiores confirmam-nos as informações fornecidas 
pela primeira tipologia espacial: o apartamento de Ricci é pobre e denota a 
necessidade de um bom sustento por parte de Antonio; a esquadra de Polícia é 
movimentada e não pode atender os pedidos de Antonio (criminalidade elevada e 
indiferença para problemas “menores”); o apartamento da vidente Santona é 
concorrido e mostra, por um lado, a situação desesperada de obter soluções para a 
crise que os personagens vivem, e, por outro lado, o aproveitamento dessa situação 
por parte de uma vidente que aparece, aparentemente, como uma oportunista e 
vigarista. 

 Além da divisão espacial efetuada pela entidade autoral do filme e da consequente 
determinação da importância e recorrência dos espaços exteriores e interiores, é 
possível uma caracterização mais pormenorizada dos referidos contextos. 
Naturalmente, todos os espaços (exteriores ou interiores) são de carácter urbano, ou 
seja, são reconhecidos como ambientes normalmente integrantes de uma cidade 
(ruas, praças, bairros, prédios, apartamentos, loja de penhoras, esquadra de polícia 
movimentada, bordel, etc.). Dentro desse contexto urbano e da trama instaurada pela 
história, verificam-se a existência de acrescidas características espaciais cuja 
recorrência contribui para os conflitos do protagonista e para as dificuldades 
apresentadas pela cidade como cenário da sua aventura.  

Das 99 cenas em que o filme se subdivide, 59 delas contextualizam a ação em 
espaços grandes e amplos, enquanto que apenas 23 dos eventos narrativos acontecem 
dentro de condições espaciais pequenas. A grandeza dos espaços citadinos por onde 
Antonio se move é uma das condições para a instauração do perigo de roubo da 
bicicleta, da sua consecução, bem como do facto de não conseguir capturar o ladrão 
nem identifica-lo entre a multidão. Curiosamente, na sua procura, Antonio vai 
progressivamente passando de espaços grandes e amplos e para espaços mais exíguos 
e pequenos, como é o caso da rua onde tem a discussão decisiva (e de resultado 
negativo) com o ladrão e com os seus vizinhos. O afunilamento espacial é sinónimo do 
esgotar das suas opções, onde a derrota e o regresso à estaca zero marca o seu 
posicionamento final numa grande praça, onde cai na tentação de roubar também ele 
uma bicicleta (terminando afunilado pelos transeuntes que o capturam). Por outro 
lado, de referir que grande parte dos espaços pequenos pertencem a cenas onde se 
mostram espaços interiores (por exemplo os corredores da Missão, ou os 
apartamentos da família Ricci, da vidente Santona, ou até do ladrão), contextos 
pontuais de uma aventura e de uma busca que, no entanto, se processa 
maioritariamente na grandeza e amplidão espacial da cidade. 

A juntar à ampla magnitude do espaço narrativo mais recorrente, analisamos 
também a qualificação da sua abertura e do âmbito público do espaço narrativo. Das 
99 cenas, 80 delas acontecem em espaços abertos, ou seja, espaços que reservam um 
livre acesso a qualquer dos personagens ou intervenientes do filme, fazendo com que 
a segurança ou a proteção dos objetos ou sujeitos protagonistas diminua (como é o 
caso da bicicleta). A abertura da cidade entre ruas, praças e até espaços interiores 
como o apartamento da vidente, denotam possibilidades de fuga intermináveis para o 
ladrão, o que aumenta a dificuldade de Antonio em poder recuperar a bicicleta. É de 
salientar que apenas 9 dos eventos e das cenas do filme se processam em espaços 
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fechados, e ainda assim 2 deles (o bordel e o apartamento do ladrão) acabam sendo 
“invadidos” por Antonio na sua busca, o que denota o desespero das buscas de 
Antonio (introduz-se em âmbitos privados e em locais não-abertos) e, sobretudo, as 
possibilidades acrescidas de esconderijo e de escape por parte do ladrão (locais 
fechados mas de fácil acesso). E se a abertura quase constante da cidade é problema 
para encontrar a bicicleta de Antonio, também é condição decisiva para não conseguir, 
no final, roubar ele próprio uma bicicleta e expor-se à humilhação diante do filho (o 
espaço aberto permite aos transeuntes cerca-lo e captura-lo mais facilmente, sem 
esconderijos que valham ao protagonista). 

No mesmo sentido do carácter aberto do espaço narrativo, 66 das cenas do 
filme contextualizam a ação em locais públicos, ou seja, lugares onde não só existe um 
livre acesso como promovem também uma maior concentração de pessoas e 
multidões. Numa perspectiva contrária, apenas 10 das cenas acontecem em espaços 
privados, e dessas 10 apenas 7 podem ser caracterizadas como espaços íntimos. Isto 
significa que a predominância no filme do carácter público relativamente ao espaço 
aumenta a dificuldade de discernir figuras individuais, incrementando uma maior 
dificuldade para Antonio poder identificar o autor do roubo da sua bicicleta e apanha-
lo entre a multidão. Não é de surpreender, então, que 45 dos eventos da ação 
narrativa global apresentem espaços cheios, ou seja, compostos por um aglomerado 
considerável de personagens ou figurantes, enquanto apenas 24 das cenas do filme 
contextualizam a ação em espaços vazios (com poucos ou nenhuns personagens ou 
figurantes). Se alguns deles constituem o espaço privado do apartamento da família 
Ricci, outros situam-se igualmente no âmbito público e participam determinantemente 
no curso dos eventos. Salientamos a rua deserta onde Antonio encontra o ladrão 
(aumentando o suspense relativamente ao sucesso do confronto), mas também a rua 
vazia onde Antonio encontra uma bicicleta para roubar no final do filme (o facto de a 
rua estar igualmente deserta contribui para o aumento da tentação e para a decisão 
de Antonio).  

O facto de Ladri di Biciclette contextualizar a ação num espaço urbano 
privilegiadamente amplo, aberto, público e cheio é condição fulcral para o conflito de 
que a ação do filme se alimenta: o roubo de uma bicicleta e a dificuldade (e 
impossibilidade) de Antonio em recupera-la. A cidade apresenta-se como espaço 
pobre com dificuldades sociais, onde é grande o perigo e a tentação de roubar, 
promovendo a facilidade de escapar e esconder-se da justiça, e dificultando neste caso 
a tarefa do herói – Antonio - em recuperar algo que necessita desesperadamente para 
subsistir e para sustentar a sua família. O que ele deseja e o que nós, como público, 
desejamos, é condicionado decisivamente pelo espaço urbano que abraça os eventos 
narrativos e que lhes confere um carácter desafiante e de enorme dificuldade e 
responsabilidade. Inclusive com a progressiva abertura dos espaços fechados, privados 
e íntimos (locais de possíveis resoluções favoráveis) durante o curso narrativo, as 
intenções do herói saem frustradas, mostrando dessa forma que a tarefa de localizar 
uma bicicleta roubada no espaço urbano representado é praticamente impossível. A 
cidade apresenta-se como um factor de opressão e de condicionamento negativo das 
pretensões do protagonista, instaurando inicialmente um campo de pobreza, 
desemprego e dificuldades sociais, mas logo revelando-se também propenso a crimes 
sem solução, a perigos e tentações latentes em cada rua e em cada esquina, e a 
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esperanças que se alimentam e se condenam dentro da grandeza, da abertura e da 
azáfama urbanas. 

 

 
3.2. The Shawshank Redemption (1994) de Frank Darabont: a cidade como 
condenação  

Se a participação do espaço urbano em Ladri di biciclette denota um contexto 
sempre presente e de constante dificuldade e constrangimento das intenções e 
objetivos do protagonista ao longo da narrativa, o filme The Shawshank Redemption 
reserva um papel distinto à cidade como espaço fílmico e diegético. O filme apresenta 
a história de Andy Dufresne, um importante banqueiro que é condenado a prisão 
perpétua por supostamente matar a sua mulher e o amante desta. Na prisão trava 
amizade com Red - prisioneiro desencantado e desesperançado com a possibilidade de 
algum dia sair da prisão -, bem como com outros prisioneiros que convivem com Red; 
no entanto, Andy tem também que lidar com as investidas sexuais e ataques de um 
outro grupo de prisioneiros, liderado por Bogs (antagonistas). No Director e no chefe 
dos guardas – Hadley -, Andy encontra primeiramente obstáculos e ameaças à sua 
integridade física, mas logo consegue converte-los em aliados por participar em 
esquemas fraudulentos da responsabilidade do primeiro e por ajuda-los com questões 
financeiras e tributárias, o que lhe traz maior segurança e recompensas (construção de 
uma biblioteca, privilégios na vida da prisão). Quando Andy descobre haver provas da 
sua inocência (através de Tommy, seu protegido), e perante a recusa do Director da 
prisão em dar-lhe uma oportunidade de ter um novo julgamento, Andy planeia 
eficazmente a sua fuga da prisão, que depois de concretizada o leva a denunciar as 
fraudes e a violência do Director e do chefe Hadley (o primeiro suicida-se, o segundo 
vai preso). A pedido de Andy, Red termina indo na sua direção (Zihuatanejo, no 
México) depois de finalmente o deixarem sair da prisão, reencontrando-se novamente 
com Andy em situação mútua de liberdade. 

Precisamente a noção de liberdade, de justiça e de esperança em contextos de 
enorme dificuldade constituem as temáticas principais e transversais do filme referido. 
Andy vê-se privado da liberdade de forma injusta, mas mantém a esperança que acaba 
por leva-lo de volta à liberdade e repor uma certa justiça sobre aqueles que o haviam 
maltratado ou injustiçado. Red passa da falta de esperança (associada à falta de 
liberdade) a uma situação final de liberdade que lhe devolve a esperança e a vontade 
de viver no contexto da amizade travada com Andy. E se os personagens principais 
giram à volta deste universo temático, também os seus antagonistas se travam com as 
mesmas noções, ainda que de formas distintas. Bogs passa de uma situação em que 
priva a liberdade de Andy dentro da prisão (através dos seus ataques de cariz sexual e 
fisicamente violentos) para um estado de debilidade física e de privação pessoal de 
movimentos (e da sua respectiva liberdade). Norton, o diretor da prisão, passa de uma 
situação de liberdade total como agente de corrupção e de despotismo para um 
estado final de enclausuramento a nível de justiça (o facto de ser exposto e acusado 
pelos crimes cometidos e a falta de solução para o referido processo levam-no a 
suicidar-se). Finalmente, o chefe Hadley passa de uma situação de liberdade completa 
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para agredir os prisioneiros para uma condição de ser preso e privado de liberdade, 
respondendo assim, justamente, pelos crimes e ofensas anteriormente cometidos. 

Neste contexto temático, a cidade não surge com a recorrência que 
verificamos anteriormente a propósito do filme Ladri di biciclette. Em  The Shawshank 
Redemption, e de um total de 113 cenas em que o filme se subdivide, apenas 15 se 
passam fora da prisão, sendo que destas 15 apenas 8 têm lugar e ocorrência num 
espaço citadino. No entanto, o contexto urbano surge como contraponto interessante 
e fundamental dentro da ação narrativa global, nomeadamente relacionado com os 
temas de liberdade e de esperança. No início da história, está a cidade: a privação de 
Andy relativamente à sua liberdade é decidida em contexto citadino (o tribunal, onde 
o juiz e o júri ouvem as declarações de Andy e do advogado da acusação, resultando na 
condenação do protagonista a prisão perpétua), ainda que o crime tenha sido 
cometido num espaço aparentemente rural e prévio. Mas a cidade volta mais tarde no 
filme como espaço onde se manifesta um processo incomum e que afecta a liberdade 
e a esperança dos personagens principais e da sua condição de prisioneiros. A esse 
processo Red (narrador diegético do filme) dá-lhe o nome de “institucionalização”, 
tendo como rostos e aplicações principais o próprio Red e um outro personagem 
chamado Brooks. 

Sensivelmente a meio do filme, Brooks (personagem idoso, simpático, 
educado, aliado de Andy e respeito por toda a gente no interior da prisão) passa de 
uma situação de prisioneiro com uma antiguidade presidiária de 50 anos para um 
estado de liberdade condicional, tendo a oportunidade de sair da prisão e reinserir-se 
em contexto urbano. A sua primeira reação (que revela ao espectador a sua possível 
nova condição de liberdade) é atacar com intenções fatais um amigo seu, de forma a 
ser novamente condenado e poder continuar a viver na prisão. Tal como Red refere 
mais tarde, Brooks é um exemplo da institucionalização que a prisão processa nos seus 
prisioneiros, criando hábitos e rotinas de vida presidiária dificilmente anuláveis ou 
substituíveis, e produtores de receios e incapacidades para retomar (ou iniciar) uma 
vida fora dos muros da prisão.  

Quando Brooks sai da prisão, tenta a sua reinserção numa vida urbana e 
normal, mas depara-se com um mundo bastante diferente do que aquele onde vivera 
50 anos antes. O espaço citadino apresenta-se como grande, aberto, veloz, moderno, 
público, tendo um carácter frenético, movimentado e de indiferença ou falta de 
proximidade entre as pessoas. No único espaço que se define como pessoal, privado, 
vazio e calmo (o quarto da pensão onde vive Brooks), o sentimento do personagem é 
de solidão e abandono, sem a companhia dos seus ex-colegas de prisão e sem 
possibilidades de fazer novos amigos. Brooks mantém a esperança de rever o pássaro 
que libertara no dia em que saíra da prisão (e que o acompanhara na prisão durante 
vários anos), mas nunca chega a rever o seu pássaro por muito que espere por ele em 
bancos de jardim, alimentando pombos que por aí passam (estereótipo de solidão e 
abandono da 3ª idade em contexto urbano que ainda hoje é atual e recorrente). O 
resultado da saída de Brooks para o contexto urbano e para a cidade como polo de 
desenvolvimento é, inevitavelmente, o suicídio, fruto da incapacidade de ultrapassar a 
sua institucionalização e de inserir a sua vida num ambiente e num ritmo citadino. 
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Também Red, já no final do filme e depois da fuga de Andy, é confrontado com 
a concessão da liberdade condicional e da necessidade de inserir-se no mesmo tipo de 
contexto com que Brooks fora confrontado. A nível discursivo, o realizador utiliza a 
mesma técnica de montage6 para estabelecer um paralelismo entre os casos de Brooks 
e de Red, sugerindo através de semelhanças discursivas entre cenas um possível 
desfecho similar (o suicídio de Red, neste caso). A verdade é que Red deixa 
transparecer (verbal e fisicamente) que não gosta da vida na cidade, que não consegue 
adaptar-se, que sente e está experimentando o mesmo que Brooks experimentara uns 
anos antes. A caracterização do espaço citadino é também ela similar ao contexto 
urbano da cena de Brooks referida anteriormente: grande, aberto, veloz, moderno, 
público, movimentado, frenético, indiferente e distante. E no caso de Red, tudo indica 
que apenas uma promessa feita a Andy ainda dentro da prisão o faz optar por não 
suicidar-se e continuar vivo. No entanto, é interessante que a sua opção por viver, daí 
até final, tem como destino não o contexto urbano da cidade, mas sim e numa 
primeira instância o campo (onde encontra a caixa que Andy lhe pedira que 
descobrisse, com indicações e dinheiro para ir ao seu encontro) e, finalmente, uma 
praia no México onde reencontra Andy (finalmente) em estado de felicidade e de 
liberdade. 

Neste contexto, a cidade surge como condenação de dois personagens 
institucionalizados, significando dita institucionalização a perda da esperança e da 
capacidade de sobrevivência em espaço citadino, urbano e moderno. A instauração de 
hierarquias, relações e situações interpessoais dentro da prisão condicionam os 
personagens numa habituação aos amigos, inimigos, rotinas e ao tipo de inserção 
entre o âmbito individual e colectivo que aí realizam. Brooks e Red são bons exemplos. 
O protagonista, Andy, ainda que se insira da mesma forma na estratificação social da 
prisão e nas suas rotinas e tarefas, alimenta-se da injustiça e da esperança para 
promover a sua fuga da prisão e a determinação para consegui-lo. Andy consegue 
ainda tirar proveito da cidade depois de ter estado preso, fazendo justiça e 
denunciando os grandes obstáculos encontrados na prisão (Norton e Hadley): 
primeiramente no Banco (onde levanta o dinheiro conseguido pelo Director através 
das suas fraudes) e seguidamente no Jornal da cidade (que utiliza a documentação 
deixada por Andy e publica a história de corrupção e violência dentro da prisão, 
despoletando a prisão de Hadley e o suicídio de Norton).  

Brooks, por ser demasiado velho ou por estar fortemente institucionalizado 
depois de 50 anos de cadeia, não consegue adaptar-se à cidade e não consegue fugir à 
solidão de uma cidade moderna, fria e indiferente aos inadaptados. A liberdade e a 
saída da prisão representa, no seu caso, o enclausuramento de uma figura num mundo 
que não o acolhe, que não o abraça, que não lhe dá esperança. Para ele a cidade 
assume-se como uma prisão de maior escala do que a própria cadeia de Shawshank 
onde Brooks era figura respeitada, acarinhada, e perfeitamente integrada na 
hierarquização social e na rotina diária da prisão. Idêntico é o caso de Red, cuja única 
salvação e diferença relativamente a Brooks acaba sendo a amizade travada com Andy 

                                                 
6
 A técnica de montage consiste na apresentação rápida de vários planos situados em diferentes contextos 

espaciais e/ou temporais, o que permite a condensação de um largo tempo diegético num curto tempo 

discursivo. 
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dentro da prisão e a promessa de um possível reencontro. A prisão dá a Red, sem este 
saber, a ferramenta para sobreviver à cidade e conseguir escapar das suas garras 
condenadoras e opressoras: uma amizade que o levará daí para fora, para um mundo 
onde o contexto deserto e selvagem lhe permitem não se sentir enclausurado, nem 
social e institucionalmente inadaptado para viver retomar uma vida de liberdade e 
esperança. 

 

Conclusões  

A cidade como espaço narrativo pode assumir diferentes perspectivas e características 
quanto ao contexto e ambiente que proporciona relativamente às ações e pretensões 
dos personagens que a habitam e que com ela interatuam. O seu carácter opressor e 
instaurador de obstáculos e dificuldades acrescidas traz consigo a necessidade de uma 
força acrescida por parte dos protagonistas para lidar com os contratempos e 
situações antagonistas que se lhes apresentam no seu caminho narrativo. Nos dois 
casos analisados, a cidade assume-se como espaço de limitações importantes a nível 
do cumprimento dos desejos dos protagonistas, delimitando possibilidades resolutivas 
da ação e condicionando definitivamente as aventuras que os personagens aí realizam. 

 Revelando-se um espaço contextual mais presente ao longo da narrativa (Ladri di 
Biciclette) ou como um importante contraponto no horizonte actancial e motivacional 
dos personagens (The Shawshank Redemption), a cidade apresenta em ambos os filme 
características que a definem como antagonista relativamente às intenções dos heróis 
que acompanhamos e com os quais nos identificamos. A grandeza, a abertura, a 
azáfama e a indiferença resultante de um estilo de vida urbano veloz, moderno e de 
um ritmo elevado na fluência de eventos e acontecimentos condicionam a 
possibilidade de Antonio Ricci recuperar a sua bicicleta e retomar o seu trabalho 
(garantindo assim o sustento da sua família e uma vida de maior desafogo e 
esperança), bem como realça a institucionalização dos sentimentos, dos 
comportamentos e dos objetivos de Brooks e Red (passíveis de conduzir ao suicídio, no 
primeiro caso, ou à fuga incondicional do espaço urbano, no último caso). Andy é o 
único personagem que resiste de certo modo à opressão da cidade (ainda que comece 
por ser condenado no seio da sua justiça), devido a uma luta titânica contra a injustiça 
sofrida (dentro e fora da prisão) e à alimentação da esperança de um dia poder 
regressar a uma vida normal. No entanto, é de salientar que o próprio situa esse 
regresso à liberdade fora do contexto citadino, numa região deserta e longínqua da 
azáfama e dos perigos e tentações da cidade. A verdadeira liberdade, para ele, não 
será uma vida urbana, mas sim uma situação distante dos condicionalismos do espaço 
citadino. Por isso, para Andy como para os outros personagens, o sonho e a felicidade 
não se concretizam na cidade. 

 Em ambos os filmes, o ambiente citadino condiciona a sobrevivência dos 
personagens que aí se inserem. A azáfama e o tamanho elevados provocam a 
frustração pessoal dos protagonistas (Antonio, Red e Brooks), não conseguindo estes 
cumprir as suas intenções e garantir estados de felicidade ou de bem-estar. Esta 
perversão da cidade como entidade colectiva relativamente às entidades individuais 
(personagens) apenas consegue ser utilizada num sentido positivo (em função do 
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objetivo de um personagem) no caso de Andy, servindo para denunciar e condenar 
quem havia sido injusto e opressor em relação a ele. No entanto, é este contexto 
citadino (centro de finanças, da justiça e da comunicação social) que oprime os 
antagonistas Norton e Hadley, e a cidade revela-se assim também contexto instável e 
constrangedor das intenções dos personagens inimigos do herói de The Shawshank 
Redemption. 

 A sobrevivência ao contexto opressor da cidade, em ambos os filmes, encontra 
conforto no âmbito humano intra-diegético, ou seja, descobrem compensação na 
companhia e no encontro de antídotos emocionais entre distintos personagens. No 
caso de Ladri di biciclette, o final do filme traz-nos Antonio e Bruno caminhando de 
mão dada, Bruno ainda a refazer-se do susto de ver o seu pai capturado (depois do 
roubo da bicicleta) e Antonio chorando envergonhado pelo que fizera. Os dois 
caminham lado a lado, no meio da multidão e da confusão urbanas, assumindo-se 
como as companhias que um e outro precisam, daí em diante, para continuar a lutar 
pela vida e pela sobrevivência no contexto opressor da cidade. No caso de The 
Shawshank Redemption, Red encontra estímulo e objetivo num possível reencontro 
com Andy, viajando longos quilómetros para reencontrar o seu amigo. Andy acaba 
sendo, para Red, a razão para não desistir de viver (como Brooks fizera), compondo 
um horizonte actancial que o leva para longe da cidade e dos problemas, dos perigos e 
das frustrações que o contexto citadino pudesse trazer-lhe. Curiosamente, a força de 
Red (Andy) provém da vida na prisão, e não da sua situação na cidade. A cidade 
enquanto contexto existencial, para ele e para os outros personagens (Antonio e 
Bruno), é um motivo negativo para um reforço de laços afetivos que, talvez, permitam 
um dia ultrapassar as dificuldades que o espaço urbano lhes apresenta. 

 Por fim, verificamos que a importância de uma cidade como espaço narrativo e 
fílmico não se concretiza apenas pela sua maior ou menor presença histórica, ou seja, 
pela quantidade de vezes em que aparece, visualmente e durante o filme, como 
espaço perceptível de contextualização da ação dos personagens. Se no caso de Ladri 
di biciclette a presença narrativa é constante e delimita, explicitamente, as ações dos 
protagonistas e dos seus objetivos, no caso de The Shawshank Redemption é um 
horizonte que aparece implicitamente como possível destino e ambição de Andy, ou 
como aparente condenação e perigo para as “vidas” e personalidades 
institucionalizadas de personagens como Red e Brooks. O facto de o contexto urbano 
surgir esporadicamente neste filme sob a forma de presença explícita não invalida a 
sua latência e “presença ausente” durante toda a história dos personagens dentro da 
prisão, condicionando constantemente a motivação e a esperança (ou falta delas) que 
enquadram os comportamentos e posturas dos protagonistas diegéticos e fílmicos. Daí 
que possamos afirmar que, em ambos os filmes, a cidade é o destino concretizado ou 
por concretizar das ações dos personagens, influindo explicita ou implicitamente nos 
desejos, nas ambições e nos caminhos trilhados durante as suas aventuras narrativas. 
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Resumen  

San Francisco es una ciudad ubicada al noroeste de los Estados Unidos de 
Norteamérica y es una ciudad de las más interesantes de Estados unidos que destaca 
por una peculiar estética urbana, su limpieza, flores y jardines. Por sus museos, 
teatros, restaurantes, buen comercio y espectáculos. En este artículo el centro de 
atención se encuentra en un análisis de manera general de su Estética urbana y las 
Artes. 

Palabras clave 

 San Francisco, creatividad, cultura, estética, arte 

Abstract 

San Francisco is a city in the northwestern United States and is one of the most 
interesting city in America that stands by a peculiar urban aesthetics, cleanliness, 
flowers and gardens. By its museums, theaters, restaurants, good trade and shows. In 
this article the focus is on an analysis of its Urban Aesthetics and the Arts. 

Key words 

San Francisco, creativity, culture, aesthetics, arts. 
 

Introducción 

La Estética es un valor de la filosofía y se refiere en su sentido inicial (con Baumgarten) 
al estudio de la sensibilidad, a la reflexión acerca del arte y de la belleza. La ciudad de 
San Francisco ubicada en el estado de California, al noreste de los Estados Unidos de 
Norteamérica y es una ciudad que posee una estética especial relacionada con estas 
ideas de belleza y armonía. La Estética en un sentido riguroso pertenece al campo de 
las Artes pero su estudio también se ha extendido a la estética de lo cotidiano, de lo 
urbano, de las costumbres y hábitos. Estos dos sentidos de búsqueda de reflexión 
acerca de la belleza en las artes y lo urbano se prestan para un estudio y análisis 
general con un enfoque especial para esta ciudad tan hermosa. San Francisco 
sorprende por sus actividades artísticas, sus museos y por su estética urbana, por lo 
que bien vale la pena relacionar estos aspectos  culturales de la ciudad que aparecen a 
la vista y el entendimiento como especialmente  creativos y que describen a esta 
ciudad como especialmente bella. 

mailto:fabela.jorge@gmail.com
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Objetivos 

El objetivo del texto es describir un panorama general sobre la Estética y las Artes en la 
ciudad de San Francisco California. 

Metodología  

Con referencia al aspecto metodológico se utiliza una variedad de estudios que son 
necesarios para abordar los distintos aspectos que la componen. Estos distintos 
estudios se basan en la Metodología de la Investigación de Sampieri (Hernández, 1998) 
principalmente.  

Cabe mencionar que el presente estudio no trata únicamente de una investigación  
documental adquirido de manera reciente, sino que incorpora una Investigación de 
Campo, es decir, aquella que se realiza en ciertos lugares y se recopila información. 
Esta parte es muy importante para el estudio ya que se basa en las propias 
experiencias tales como visitas a distintos barrios y espacios de arte principalmente. 

El estudio también incorpora los llamados Estudios Exploratorios que son aquellos que 
se realizan para examinar un tema poco estudiado o no ha sido abordado antes (Es 
como realizar un viaje que no conocemos) y se pueden relacionar con los estudios del 
comportamiento.  El asunto del análisis de la estética de la ciudad y museos incluye los 
aspectos interpretativos por medio de los conocimientos y experiencias previas  los 
cuales nos ofrece la posibilidad de encontrar otros aspectos de apreciación.  

Los Estudios Descriptivos se realizan para describir situaciones o eventos. Como es y se 
manifiesta determinado fenómeno. Busca especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades u otro fenómeno que sea sometido a análisis. Los 
estudios descriptivos tienen trozos de teorías y se utilizan con moderación.  

Los Estudios Explicativos son aquellos que van más allá de la descripción de conceptos 
o fenómenos. Se dirigen a responder las causas de los eventos físicos o sociales. En 
estos estudios se explica mediante análisis y reflexiones las situaciones sociales, de 
poder, económicas, culturales y otras más que influyen y provocan ciertas 
manifestaciones artísticas 

La Investigación Documental revisa documentos, libros, folletos, declaraciones, historia 
y son la base del conocimiento acerca de la ciudad, del arte y la Estética.  

 

1. La Estética en San Francisco 

1.1 Barrios de San Francisco 

San Francisco es una ciudad limpia, muy bien conservada. Es creativa en el sentido de 
ser diferente y única con una arquitectura contemporánea y victoriana (Imágenes 1, 2 
y 3). Existe en la ciudad de San Francisco una variedad de etnias y culturas variadas las 
cuales se agrupan en barrios y en los mismos se trata de conservar ciertos rasgos 
pertenecientes a las mismas, asunto que hace de la ciudad una diversificación que se 
integra en un estilo propio de la ciudad, así los habitantes son de origen chino, 
japonés, italiano, judío, hispanos, etc. 



 
 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  395 

 

                      

Imagen 1. Edificios vistos desde Market St. (Fotografía del autor) 

 

 

                                 

Imagen 2. Museo Judío. (Fotografía del autor) 
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Imagen 3. Arquitectura victoriana. San Francisco. (Fotografía del autor) 

El 45 % de la población la constituyen blancos y los asiáticos el 31%. Los nativos de San 
Francisco son el 38%, el 25 % nacieron en otro estado y el 35 % llegaron de otros 
países. El 15% de sus habitantes son gays y lesbianas, lo que representa ser la ciudad 
estadounidense con más alto porcentaje.  

Famosa por el Golden Gate y sus tranvías perfectamente bien conservados pese a sus 
altos costos para su mantenimiento. El observar como tranvías viejos pero en perfecto 
estado, tan pesados, con muchas personas subidos en ellos, subiendo o bajando calles 
tan empinadas parece un asunto de llamar la atención. Los barrios son variados en 
cuanto a estilo como Chinatown que inicia con la Puerta del Dragón ubicada en la 
avenida Grant y Bush Street. Recorrer Chinatown es prácticamente un paseo comercial 
y cultural importante. Las tiendas son variadas, desde baratijas hasta tiendas de 
artículos chinos de gran costo y calidad. Restaurantes típicos con los clásicos patos 
colgados en los aparadores de los restaurantes crean un ambiente único.  

Little Italy es el barrio italiano que se distingue en sus edificios y establecimientos por 
sus coloridos característicos de la cultura italiana. Sus establecimientos son cafeterías, 
restaurantes estilo italiano y heladerías. 

Yerba Buena (Yerba Buenas Gardens) está situada en Mission Street y es una zona 
ajardinada en cuya explanada descansan los lugareños, toman un refrigerio o se 
reúnen para conversar. Es una zona muy relajante y verde. San Francisco es una ciudad 
que se caracteriza por sus flores ya que tiene un clima húmedo que favorecen su 
crecimiento y por lo mismo son características de la ciudad y que la adornan 
otorgándole un estado de belleza y paz que no es frecuente en otras ciudades. El 
cuidado de las flores y jardines es extraordinario. 

El Golden Gate Park es un parque de inmenso tamaño y perfectamente bien 
conservado. Por lo que se refiere a jardines y flores, en Golden Gate Park se encuentra 
el Conservatorio de Flores (Conservatory of Flowers) es un invernadero botánico que 
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data de 1878 (Imagen 4). El edificio es una estructura de madera muy elegante de 
color blanco de la arquitectura victoriana. En su interior alberga plantas acuáticas, 
tropicales, de macetas entre otras. Dentro de cada área se crean los climas adecuados 
relacionados con la humedad y temperaturas para el adecuado crecimiento de las 
plantas y las flores. 

                             

                        Imagen 4. Conservatorio de Flores. (Fotografía del autor) 

Saliendo del Conservatorio se encuentra dentro del mismo parque el Jardín de Té 
Japonés es el más antiguo de todo el país (Imagen 5). Este jardín fue construido en 
1894. Visitar este jardín nos proporciona una experiencia de paz, quietud y belleza, 
tranquilidad y armonía. Los jardines incluyen estanques con peces, un puente 
arqueado de madera, pagodas, linternas de piedra, caminos de piedra para caminar, 
plantas nativas japonesas, estanques koi serenos y un jardín zen. Los cerezos florecen 
por todo el jardín en marzo y abril y también se incluye una construcción de madera 
para tomar té muy acogedor y tranquilo. Es un jardín único que destaca por el detalle 
de cuidado máximo. 

 

                       Imagen 5. Jardín de Té Japonés. (Fotografía del autor) 
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Fisherman´s Warf está situado en el embarcadero, construido en 1853 y que se 
considera como el primer puerto de San Francisco, se caracteriza por su pescado 
fresco. El muelle más conocido en esta zona es el Muelle 39. En esta zona existen 
muchos restaurantes y tiendas y sobre los muelles descansan los leones marinos 
(Imagen 6). La sopa de Cangrejo es característica en esta zona (Clown Chowder Soup). 

 

                          Imagen 6. Fisherman´s Warf. (Fotografía del autor) 

El Distrito Financiero que es una zona de altos edificios contemporáneos que forman 
una unidad estética de rascacielos cosmopolitas y reflejan una actividad económica 
muy importante. 

La Plaza Álamo (Álamo Square) es famosa por ser escenario para películas o series 
televisivas y la parte más interesante se encuentra en Steiner Street, ya que enmarca 
una serie de casas victorianas (Imagen 7) de distintos colores que se les conoce como 
Painted Ladies. La arquitectura victoriana contiene de varios estilos como el gótico, el 
clásico, el románico. Comprende el período de la reina Victoria que corresponde al 
siglo XIX. Con los inmigrantes ingleses se estableció en algunas zonas de San Francisco 
y en la ciudad de Boston principalmente. Esta arquitectura se caracteriza por los 
ornamentos decorativos, los porches, las ventanas salientes, los hastiales de los techos 
y en San Francisco por su colorido. 
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Imagen 7. Plaza Álamo. (Fotografía del autor) 

Castro es el barrio gay y se distingue por algunas banderas de arcoíris que adornan y 
anuncian el lugar en algunas calles. San Francisco se distingue por ser una ciudad 
liberal en la que se manifiestan las diversidades con respeto. El barrio hippie se llama 
Haight Hashbury en el que a finales de los años 60 se manifiesta como barrio bohemio 
y en que quedan algunas manifestaciones hippies. En Union Square (que es el centro) 
se pueden observar uno que otro personaje hippies que dejan entrever el uso de 
drogas. Este asunto no es frecuente, es aislado, como un vestigio de lo que sucedía en 
los años 60 y sus consecuencias negativas.  

1.2 Consideraciones sobre el gusto en la ciudad de San Francisco 

Hablar de la Estética del mal gusto es actualmente entrar en polémicas complejas 
debido a que las cosas cambian, los tiempos cambian y los gustos cambian. El mal 
gusto se ha caracterizado principalmente por su intención falsificadora. Es decir que ha 
falseado los materiales y en un origen los objetos nuevos los ha tratado de convertir en 
antiguos o viejos, por la alteración de los materiales originales y el convertir en popular 
el arte perteneciente a la burguesía mediante las reproducciones en serie que 
pertenecen en un inicio a la era industrial. 

¿Cómo hablar de buen o mal gusto en una ciudad como San Francisco? Los 
antinorteamericanos y críticos del mal gusto mencionan con frecuencia que 
Disneylandia es completamente kitsch por el sentido cursi que contiene en sus 
instalaciones y la inadecuación de estilos. La idea de falsear los pabellones de países 
como Alemania, México, Italia con una réplica de menor escala de la fuente de Trevi, 
Japón Inglaterra, ayuda para considerar que es de mal gusto. Pero hay un asunto de 
importancia que se pasa por alto, y es el hecho de que Disneylandia es un centro de 
diversiones y como tal pueden combinarse elementos en su paisaje, en sus materiales, 
en sus edificaciones y no considerarlos desde el punto de vista de un esteta exigente. 
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Con la consideración anterior podemos considerar que la ciudad de San Francisco, por 
la diversidad étnica y cultural, cuenta con los barrios mencionados con anterioridad 
pero debemos reflexionar sobre las siguientes consideraciones:  

Toda ciudad tiene diversas épocas y por consiguiente cada una de ellas tiene sus 
estilos peculiares que se conservan o se van modificando necesariamente. Por lo que 
se refiere a la ciudad de San Francisco, la única estética que podemos considerar 
realmente diversa es la de Chinatown, esto es debido a su escritura (los signos que lo 
componen son muy diferentes a los occidentales, ya que utiliza los ideogramas, 
pictogramas y fonogramas) que se encuentra en los anuncios y que de cierta manera 
adornan las calles y las llenan de mensajes (de manera inicial desde la puerta principal 
del barrio chino conocida como Dragon´s Gate y haciendo un recorrido por Grant 
Avenue). Otro elemento que salta a la vista son los ornamentos propios de la 
arquitectura china insertos en los edificios occidentales que le dan la característica o 
principio del mal gusto. Este principio del mal gusto es llamado de inadecuación entre 
elementos. Sin embargo a esta inadecuación entre elementos occidentales y chinos se 
le antepone el aspecto de conservación cultural étnica y de costumbres que se 
antepone a la estética tradicional del buen gusto. Esto pasa inadvertido por el turismo 
que siente ese ambiente chino que es visible en sus calles y que tanto atrae por sentir 
la ilusión de que circulando en una calle y entrando a otra se puede cambiar de cultura 
(y de país) sin necesidad de hacer un viaje real. El turista compra artículos chinos que 
oscilan entre las baratijas y los objetos de precios muy elevados que pueden formar 
parte de los adornos o mobiliario de lujo un departamento o una casa occidental y así 
formar en otro lugar el mismo principio de inadecuación y que se considera de mal 
gusto por la estética tradicional. 

Este asunto de la inadecuación -lo que no va combina entre sí- entre los objetos ha 
llamado mucho la atención entre los estetas tradicionales hasta el punto de generar 
hasta la burla en algunas situaciones. Los tiempos han cambiado y es necesario 
reflexionar que esos principios de inadecuación han sido rebasados en muchas 
situaciones. Ahora se puede tener un espacio arquitectónico con un interiorismo y 
decoración adecuadas entre sí pero que un elemento (o unos) fuera de contexto 
puedan adornar de manera creativa el espacio. Con una arquitectura contemporánea y 
un interiorismo semejante se pueden lograr acentos y contrastes interesantes, 
llamativos y atractivos al gusto. Debemos reflexionar que el diseño de modas, el 
industrial, ahora tienen las puertas abiertas a la imaginación y a las posibilidades 
infinitas que ofrece una estética ecléctica que rebasa el mal gusto y lo convierte de 
manera intencional en otro llamado buen gusto (otro ejemplo puede ser lo retro que 
se incorpora a la estética contemporánea) que considera algunas manifestaciones 
eclécticas como tales. Así que hay que reflexionar con cuidado acerca de los juicios que 
se emiten y que en muchas ocasiones ya rebasan el concepto tradicional del 
considerado mal gusto.  

Estas consideraciones nos remiten de nuevo a un análisis sobre el aspecto general de 
la ciudad, y continuando con esas reflexiones estéticas podemos ver que en general la 
ciudad tiene un aspecto un tanto uniforme, tiene el aspecto de una ciudad moderna 
con unas calles con una topografía propia que la distingue y caracteriza por algunas 
subidas y bajadas en las calles que son muy inclinadas pero que le dan un estilo propio. 
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El conservar los tranvías antiguos, las separaciones entre barrios que son en ocasiones 
no percibidas a simple vista, el contraste del aplanamiento de la ciudad con el 
conjunto de edificios de gran altura del centro financiero se vuelve atractivo y el 
contraste de lo nuevo con lo contemporáneo se convierten en atractivos e 
interesantes -como el museo judío- (imagen 2) que se inserta en medio de edificios ya 
tradicionales y que es un foco de atención y sorpresa para el transeúnte. 

2. El arte en San Francisco 

Existen edificios extraordinarios como el museo Young, el MOMA, el Exploratorium, La 
Legión de Honor entre otros. 

2.1 El Museo Young  

Es junto con La Legión de Honor (de arquitectura clásica) un museo de las Bellas Artes. 
Se construyó en 1984 en el parque Golden Gate y fue remodelado en el 2005 por 
arquitectos suizos Herzog & de Meuron. La arquitectura es contemporánea y soberbia. 
Se trata de un edificio sólido de materiales como cobre, piedra, madera y vidrio. La 
colección se compone principalmente de pintura norteamericana, arte asiático, 
africano fotografía muebles, esculturas y exposiciones diversas. Además tiene 
programas de participación pública (Imagen 8). 

 

                                

                               Imagen 8. Museo Young. (Fotografía del autor) 

La Legión de Honor expone arte antiguo y europeo. El edificio es modelo a escala del 
Palacio de la Legión de Honor de Paris. Es un museo construido en 1924 por la familia 
Sprekel. 

El MOMA es el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Fundado en 1935 el 
SFMOMA expone arte moderno e innovador que exhibe obras de artistas reconocidos 
y promueve los trabajos de artistas más jóvenes y no reconocidos (Imágenes  9 y 10). 
Su arquitectura se distingue por una torreta con un óculo que le otorga 
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contemporaneidad, sin embargo ya hay planes para rediseñarlo con una arquitectura 
completamente contemporánea de acuerdo a nuestros días y que es una nueva fase y 
que comienza en junio 3 de 2013 y terminará en el 2016. 

 

Imagen 9. SFMOMA. (Fotografía del autor) 

 

Imagen 10. Vista en Balboa Park. (Fotografía del autor) 

2.2 Axiología aplicada a la ciudad de San Francisco 

La axiología es la teoría de los valores estéticos y requiere un reconocimiento de los 
valores estéticos, de una clasificación de los mismos y del principio de valoración 
estética.  
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Dentro de la belleza existen diferentes gradaciones y jerarquía de valores, los cuales 
requieren de una identificación con el objeto y el concepto que representa. De esta 
manera podemos describir ciertas características que son componentes de las 
categorías estéticas derivadas de la belleza y que pertenecen a esa visión estética 
sobre la ciudad. El siguiente ejercicio es una descripción general de las categorías 
aplicadas a la estética urbana de San Francisco. 

Dentro de la belleza la ciudad puede describirse como hermosa ya que incluye la 
serenidad, la armonía y la ordenación apropiada de sus partes. Se trata de una ciudad 
equilibrada en cuanto a los elementos que se unen y conjugan adecuadamente y en 
donde no cabe el caos, el desorden o la exageración. 

Los ornamentos de su arquitectura victoriana la completan, la aderezan y realzan. El 
contraste de los edificios victorianos y contemporáneos produce un ambiente sereno  
y armonioso.  

San Francisco es una ciudad en la que se percibe cierta quietud que nos remite al 
sosiego, al reposo y al descanso, sobre todo en sus zonas verdes que son parques 
perfectamente cuidados. Así se percibe la vida como bella, amable y sin hostilidad. 
Algunos de sus edificios son elegantes sin exagerados adornos y que se distinguen por 
una pulcra sencillez que se impone al ánimo del contemplador. Lo elegante aparece 
como algo escogido y apropiado que combina sus elementos logrando bellos efectos. 

La ciudad es limpia, que se define como una ciudad aseada con correctas 
presentaciones exteriores por lo exquisito de su vegetación y en especial las flores 
(Imagen 10). 

                        

                   Imagen 10. Flores en San Francisco. (Fotografía del autor) 

Conclusiones 

San Francisco es en general una ciudad unificada en cuanto a una estética urbana. Bien 
conservada, limpia, con un clima muy agradable con cierta humedad que permite 
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tener una vegetación sorprendente. La ciudad se distingue por el cultivo de las flores y 
que son espléndidas (Imagen 10). Es una ciudad que conserva su estilo propio y 
particular, y se distingue por la libertad y el respeto a las diversidades culturales. 
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Resumo 

O ideário das ‘cidades criativas’ está presente, em nível internacional, nas agendas das 
cidades e tem sido apropriado por alguns atores públicos e privados no Rio de Janeiro, num 
momento em que a cidade se prepara para receber grandes eventos, como Olimpíadas e Copa 
do Mundo. Reconhecer quais ideias de cidade estão surgindo na apropriação e adaptação deste 
ideário no território da cidade do Rio de Janeiro é de grande relevância, já que , segundo a 
gestão municipal, este está sendo ‘requalificado’ na presente ocasião. Nos atuais processos de 
franca transformação urbana, é notável a tentativa de construir uma imagem de cidade ‘boa 
para os negócios’. Nesse sentido, é importante identificar as disputas simbólicas travadas entre 
os diferentes atores por sua ação no território, assim como as percepções dominantes que 
influenciam a construção e afirmação do ideário de ‘cidade criativa’ e as relações com o 
chamado ‘momento Rio’. A partir da desconstrução do ideário, buscamos perceber como a 
versão carioca de ‘cidade criativa’ vem se configurando no território e quais as linhas 
dominantes de entendimento do ideário. Com esse reconhecimento são desveladas imagens-
síntese sobre a relação entre ‘cidade criativa’ e megaeventos no Rio de Janeiro, que indicam a 
percepção da ‘cultura como plataforma de venda da cidade’. 

Palavras chave 

cidade criativa; economia criativa; disputas simbólicas; cidade-marca; cultura como negócio; 
megaeventos; Rio de Janeiro. 

Abstract 

The notion of 'creative cities' is present, in an international level, at the agendas of the 
cities and has been appropriated by some public and private actors in Rio de Janeiro by the time 
of major events, such as the Olympics and the World Cup. To recognize which ideas are 
emerging in the appropriation and adaptation of this notion within Rio de Janeiro’s territory is of 
great relevance in a moment that it is, according to municipal management, being 'requalified'. 
In the current processes of frank urban transformation, is notable the attempt of building an 
image of a ‘good-for-business’ city. In this context, it is important to identify the symbolic 
disputes being waged between the different actors in their actions in the territory, as well as the 
prevailing perceptions that influence the construction and affirmation of the idea of 'creative 
city' in its relations with the so-called 'Rio moment '. From the deconstruction of the notion, we 
seek to understand how the ‘carioca’ version of 'creative city' is being configured in the territory 
and which lines of the understanding of this notion are dominant. With this recognition, are 
unveiled synthesis-images on the relationship between 'creative city' and mega-events in Rio de 
Janeiro, that indicates the perception of 'culture as a selling platform of the city '. 
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Introdução 

Desde a década de 90, o ideário das ‘cidades criativas’ vem sendo difundido por sujeitos, 
instituições e coalizões em diversas cidades do mundo e, mais recentemente, nos anos 2000, 
também no Rio de Janeiro. Na tentativa de afirmar esse ideário, tais sujeitos vêm produzindo 
uma nova síntese acerca da cidade, incorporada para produção de uma nova imagem de marca, 
‘Rio cidade criativa’.  

Há fortes elementos que permitem identificar, no cenário recente, diversos esforços – 
públicos e privados – de difusão e afirmação deste modelo, tal como a realização de eventos 
sobre economia e cidade criativa e a construção de diversos órgãos públicos e privados ligados 
ao tema em suas áreas estratégicas de desenvolvimento econômico. 

No entanto, ao analisarmos alguns difusores do ideário no Rio de Janeiro, percebemos 
que também não há consenso sobre o entendimento da chamada ‘cidade criativa’. Por um lado, 
a análise das formas de circulação e afirmação desse ideário parece indicar sua direta relação 
com um processo de atualização e afirmação da “cidade-mercadoria” (SÁNCHEZ, 2010), ou 
market-friendly – acima de tudo, amigável e boa para os negócios. Por outro lado, juntamente 
com essa perspectiva, pode-se encontrar na apropriação do ideário da ‘cidade criativa’ uma 
disputa por parte de alguns atores, instituições e ONGs pela afirmação de conteúdos que 
configurem ações diferentes das vinculadas ao ideário mercadológico.  

Diante deste panorama de disputas em torno de um ideário e da configuração de um 
modelo relacionado ao que costuma ser indicado como um ‘novo paradigma’, é importante 
analisarmos a relação entre a eclosão do tema na cidade do Rio de Janeiro e os megaeventos 
nela sediados nos últimos anos, com seu ápice nas Olimpíadas de 2016.  

É nesse contexto que buscamos conexões entre a chamada economia criativa e o ideário 
de cidade criativa – esta última por vezes é entendida, no senso comum, como sendo uma 
sobreposição da economia. A partir das conexões, algumas imagens-síntese foram percebidas 
como impulsionadas e, ao mesmo tempo, impulsionadoras do chamado ‘momento Rio’, 
sobretudo aquelas relacionadas à euforia dos agentes promotores dos megaeventos, seja da 
gestão pública ou privada, como um grande momento de oportunidade. Nesse sentido, também 
no Rio de Janeiro, a ideia de ‘vocação’ da cidade é utilizada para construir a imagem de um lugar 
coeso em torno de um projeto de desenvolvimento, mesmo que acionando um discurso 
aparentemente sensível à diversidade cultural, e que faz uso também da cultura e das atividades 
criativas como plataforma de venda da cidade.  

Objetivos 

 A investigação teve como objeto a análise da construção do ideário de ‘cidade criativa’ 
e suas influências na cidade do Rio de Janeiro num ‘momento’ em que ela se prepara para sediar 
megaeventos. 

Metodologia 

 Para a construção do ideário de ‘cidade criativa’, foi realizada pesquisa bibliográfica 
para identificar os produtores de discurso sobre o ideário e a posição que alguns autores 
ocupam na difusão do mesmo. Para viabilizar uma comparação entre os difusores, elaboramos 
uma matriz cujo norte foram os temas relacionados com o ideário, além daquilo que 
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identificamos como as ideias-força de cada autor, incluindo suas publicações mais importantes, 
conforme figura 1. 

 Processo metodológico semelhante foi adotado na análise dos difusores no Rio de 
Janeiro e nova matriz foi construída a partir de entrevistas realizadas com sujeitos identificados 
como. Também foi utilizada pesquisa documental com textos, matérias jornalísticas, releases e 
folders relativos a eventos, programas de governo, estudos técnicos, eventos, bem como 
material referente a palestras e seminários. Tais documentos serviram de instrumento para a 
análise dos discursos de agentes públicos, que ocupam posições importantes em espaços 
institucionais da cidade. A matriz foi composta com itens orientadores referentes ao tema 
conforme figura 2. A análise avançou com a percepção da relação entre cultura e economia, 
assim como na seleção de palavras-chave que sintetizassem os discursos, os quais foram 
classificados para análise textual posterior. 

 Para análise sobre as conexões entre megaeventos e cidade criativa, realizamos 
pesquisa documental nos jornais de maior circulação na cidade, bem como utilizamos a 
ferramenta de busca do Google com as palavras-chave economia criativa Rio de Janeiro e cidade 
criativa Rio de Janeiro. Além disso, consultamos sites relacionados a estes temas conforme 
referências. Os documentos foram analisados segundo as seguintes perspectivas: relação com a 
cidade do Rio de Janeiro, relação com megaeventos, relação internacional, imagem-síntese 
transmitida, estudos e pesquisas realizados para validar a ideia do ‘novo’ cenário. A partir da 
pesquisa, a identificação da conexão entre megaeventos e cidade criativa teve como norte as 
imagens-síntese desveladas pela própria pesquisa, conforme o item 2. 

 

1. Cidade criativa: ideias-força e alguns contrapontos 

Para iniciar o estudo sobre o ideário da cidade criativa nos últimos 30 anos, é necessário 
reconhecer algumas relevantes ideias-força e alguns conceitos norteadores que constroem o 
ideário e possibilitam reflexões no âmbito das políticas urbanas. Essas ideias-força por vezes se 
encontram relacionadas e indissociáveis, como a relação entre economia, cultua e gestão de 
cidades e o surgimento da chamada economia criativa, uma ideia-força chave na construção do 
ideário de cidade criativa.  

A economia criativa vem se configurando como um conjunto de ideias que dão suporte a 
atividades específicas produtoras de bens e serviços que têm como aspecto estruturador o 
singular, o simbólico e o intangível – a arquitetura, o design e o audiovisual são bons exemplos. 
O termo economia criativa tem sua origem em meados dos anos 90; no entanto, sua prática não 
é recente e pode ser reconhecida anteriormente a esse período. 

Ao nos referirmos à economia criativa, não podemos deixar de relacioná-la e comparar 
seus processos de atuação com a dinâmica de valorização do modo de produção capitalista que 
se baseia na reposição em jogo do capital no circuito econômico, para que dele se extraia lucro 
e, consequentemente, aumente-se o capital e, então, se torne a jogá-lo na roda (BOLTANSKI & 
CHIAPELLO, 2009). Sobre essa vertente recai a maior crítica à apropriação dos valores culturais 
pelo capital, como já enunciavam Adorno & Horkheimer (2006), ao falarem, na década de 60, 
que o cinema e o rádio já não precisavam se apresentar como arte, pois não passavam de um 
negócio. Assim como as indústrias culturais1, ainda na década de 60, valorizaram e se utilizaram 
de processos já legitimados por esse sistema, a chamada economia criativa – que se constitui 
para além das indústrias criativas, também pelos impactos dos bens e serviços gerados em 

                                                 
1
 Empresas e instituições cuja principal atividade econômica é a produção de conteúdos simbólicos, em um processo contínuo 

que gera impactos econômicos na produção de riqueza, trabalho e divisas de exportação. 
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outros setores da economia e seus correlatos (REIS, 2009a) - atualmente se utiliza de estratégia 
semelhante. Conforme afirma Adorno e Horkheimer (2006): “a máquina gira sem sair do lugar. 
Ao mesmo tempo em que já determina o consumo, ela descarta o que ainda não foi 
experimentado porque é um risco”. A chamada economia criativa, em suas bases capitalistas, 
reduz, portanto, uma das mais importantes características da criação e da cultura: seu caráter 
inovador e experimental. 

Na relação entre cultura e economia, dois processos são fundamentais, o dinamismo e a 
flexibilidade na produção de bens e serviços. Esses aspectos nos permitem compreender grande 
parte das transformações, ou reinvenções, econômicas, não só fabris, mas no conjunto de 
valores que nos guiam (PIRES, 2009). Esses processos vêm configurando o que chamamos de 
uma sociedade de consumo e, consequentemente, uma sociedade do descarte com ênfase no 
instantâneo (Ibidem). Neste contexto, a cultura ganha cada vez mais força como fator de 
diferenciação no consumo (BOURDIEU, 2007). O estilo de vida se representa, atualiza e afirma 
no consumo de produtos e serviços.    

Para Harvey (2012), é esse estilo de vida que fornece meios para acelerar o ritmo de 
consumo e são os produtos efêmeros que ultrapassam os limites da acumulação e do giro de 
bens físicos. Segundo ele, nesse momento que o capitalismo faz sua rápida penetração em 
muitos setores da produção cultural a partir da metade dos anos 60. 

Podemos perceber também a mudança na relação entre economia e cultura quando, de 
acordo com Arantes (2009), a cultura ganha um novo significado, um papel motor na sua relação 
com a gestão de cidades. Segundo a autora, é na gestão de grandes projetos na Paris de 
Mitterrand, nos anos 70, que percebemos: a ideia de cultura como diretamente vinculada à 
mobilização de um star system arquitetônico e o início da “conjunção de empreendimento 
urbano e investimentos culturais de porte industrial” (ARANTES, 2009, p. 49) como fortes 
elementos de atração de investimentos para a cidade. Nesse mesmo momento, do outro lado 
do Atlântico, a expressão Cultural Turn surge para designar as mudanças de paradigma no que 
se refere à relação entre cultura, cidades e economia, na qual “a nova centralidade da cultura é 
econômica e a velha centralidade da economia tornou-se cultural” (ARANTES, 2009, p. 47). 
Nesse mesmo processo, o conceito de cultura passa a incluir também o conceito de cultura de 
massa, priorizando mais seu caráter mercadológico e econômico (VAZ & JACQUES, 2001).  

Já em meados dos anos 1990, é a criatividade que começa a ganhar destaque na 
economia, passando a ser inserida nas agendas governamentais como alternativa possível para a 
reestruturação do capital na economia moderna (PIRES, 2009). Dentro desse novo contexto, 
surgem alguns autores que buscam entender e valorizar o papel da criatividade na economia, 
como o autor John Howkins, em 2001, com o livro intitulado The Creative Economy: How People 
Make Money From Ideas, publicado na Inglaterra. O autor reafirma, em recente entrevista para 
o site da brasileira Ana Carla Fonseca Reis, chamado “Criaticidades”, a ideia de a economia 
criativa está relacionada a uma questão de compra e venda de experiências ainda não vividas, o 
que, na indústria criativa, é mais uma questão de produção do que de venda. E, no caso 
brasileiro, é na venda dessas experiênias onde se concentram os maiores desafios, uma vez que 
encontramos uma rejeição de cerca de 80% na capitação de recursos via lei de incentivo 
federal2.  

Não podemos, no entanto, deixar de perceber que a perspectiva econômica das 
atividades criativas engendra-se, ainda, em um campo de disputa quanto às tecnologias de 
produção, que são barateadas, assim como novos canais de distribuição de conteúdos, criados 

                                                 
2 Dados de 2006 do Ministério da Cultura 
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para sua troca livre e gratuita. Desse modo, o controle sobre os ativos provenientes dos direitos 
autorais, dos royalties se torna inviável, provocando disputas no mundo inteiro pelas leis que 
regem os direitos autorais. De um lado, encontram-se os grandes produtores de conteúdos, que 
detêm grande parte das propriedades intelectuais, grandes corporações que compram as 
propriedades dos indivíduos criativos, e do outro, produtores independentes que tentam 
divulgar para seus interlocutores suas produções de modo colaborativo e em rede. A questão 
sobre os direitos autorais e patentes passa pela restrição de acesso, mediante licença exclusiva 
concedia por meio de pagamento. Essa disputa, nas dinâmicas de mercado, chega ao extremo 
de criminalizar a reprodução de trabalhos feitos coletivamente.   

Nesse sentido, essas disputas estão longe de terminar. Outras perspectivas precisam 
entrar em cena para tensionar a disputa – que tende a favorecer as grandes corporações 
produtoras de conteúdo e o processo de dependência das atividades culturais em relação às 
empresas de outros setores quanto a sua viabilidade econômica/financeira, a fim de tornar mais 
viável a participação dos indivíduos e trabalhadores criativos, redes e grupos sociais e 
produtores independentes nesta dita “nova economia”.  

Nesse sentido, a lógica que se mantém é a dos mercados capitalistas: a valoração passa 
pela legitimação mercadológica, que tenta padronizar e espetacularizar também o intangível, 
além de favorecer a produção desigual dos ativos econômicos, em geral concentrado nos 
grandes produtores de conteúdo. 

Desse modo, em consonância com Pires, avaliamos que a economia criativa tal qual se 
apresenta hoje mescla disciplina e controle – referindo-se às disputas em torno dos direitos 
autorais e produção em rede –, ação no espaço e no tempo, agenciamento de públicos e 
subjetividades, imaterialidades e simbolismos, e age, sobretudo, com vistas a garantir a 
reestruturação, reprodução e perpetuação do capitalismo (PIRES, 2009). Essa reestruturação se 
baseia num aparato simbólico de construção de um consenso sobre o sentido de mundo social, 
usando as culturas e a criatividade como propagadoras dessa nova ordem social, ou seja, a 
chamada economia criativa, ainda em construção, como a grande plataforma de marketing para 
um chamado desenvolvimento local. É nesse contexto que o ideário de cidade criativa começa a 
se configurar. 

O termo cidade criativa tem sua gênese no início da década de 80, quando, segundo 
Landry (2009b), a comunidade artística começou a justificar o valor econômico de suas obras e 
muitos estudos de impacto econômico passaram a mostrar a importância dos artistas para a 
cidade e o crescimento econômico. Ainda segundo Landry, estudos sobre conhecimento, 
criatividade e desenvolvimento regional chamaram a atenção para o ambiente criativo e o 
conceito de ‘meio criativo’3, que se baseia na transmissão de informação entre pessoas, no 
conhecimento – armazenamento de informação – e na capacidade de criar algo novo a partir 
desse conhecimento.  

No entanto, o ideário não possui contornos rígidos e, para iniciarmos o debate acerca do 
que vem se configurado como cidade criativa, buscaremos a percepção de quatro autores – 
John Howkins, Charles Landry, Richard Florida e Ana Carla Fonseca Reis –, os quais, direta ou 
indiretamente, vêm difundindo o ideário no Brasil e influenciando ações em nosso território.  

A partir da análise da matriz reproduzida na figura 1, para facilitar a análise crítica sobre o 
ideário, conjugamos as ideias que perpassam esses quatro autores, e definimos cidade criativa 
como aquela que, a partir de um ambiente construído que estimule o aprendizado, o 
pensamento e as trocas em um processo contínuo de criação, possibilita a seus citadinos: serem 

                                                 
3‘creative milieu' criado por Törnqvist in creative city perspectives, 2009. 
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agentes ativos das mudanças sociais, econômicas e urbanas usando como matéria-prima sua 
cultura e, a partir de canais de conexão internos e externos, alimentarem a diversidade com a 
valorização dos talentos, sejam eles nativos ou estrangeiros, tornando seus mercados mais 
dinâmicos e competitivos. 

Os autores em questão tentam construir uma teorização quanto ao ideário pautado em 
ações e perspectivas que partem do princípio de que há uma unidade com relação ao que se 
entende por cultura e um consenso ao que se refere às relações sociais. No entanto, para a 
análise crítica sobre o surgimento do ideário e sua caracterização, é preciso levar em conta o 
que se entende por cultura e se legitima como tal, além do impacto que o discurso econômico 
estabelece na construção do ideário e na relação com o urbano. 
A primeira relação pertinente à análise refere-se ao entendimento de cultura. A construção do 
ideário se configura na passagem do entendimento da ‘cultura-alma coletiva’ - em um sentido 
antropológico, na qual todos têm cultura - para a ‘cultura-mercadoria’ - sem que haja 
julgamento de valor, “a cultura são todos os seus bens: todos os equipamentos, todas as 
pessoas, todas as referências teóricas e ideológicas relativas a esse funcionamento, enfim, tudo 
que contribui para a produção de objetos semióticos, difundidos num mercado determinado de 
circulação monetária ou estatal” (GUATTARI E ROLNIK, 1982). Segundo explicita Haesbaert 
(2007), à luz de Lévi-Strauss, desde pelo menos os anos 70, a questão identitária passa por uma 
crise de fragmentação ‘pós-moderna’, quando questões como etnia e religião entram na disputa 
da identidade territorial.  
Já Molho (2012) entende tal crise no contexto da decadência do que ele chama de 
‘democratização cultural’ – no sentido de ‘cultura-alma coletiva’ de Guattarri e Rolink –, em que 
se possibilita o acesso à cultura legitimada por um grupo dominante para toda a população. 
Com a irrupção de diversas culturas, antes homogeneizadas à luz da chamada cultura nacional, 
percebem-se cada vez mais novas disputas de poder simbólico por parte dos agentes que lutam 
pela imposição de uma nova realidade, baseada na imposição de uma nova ordem (BOURDIEU, 
1989). É nessa perspectiva que o ideário de cidade criativa traz à tona a questão da diversidade 
e da tolerância.  

Segundo Molho (2012), o ideário de cidade criativa tenderia a impor uma ordem 
estabelecida como natural, como uma máscara (BOURDIEU, 1989), uma vez que a cultura, em 
sua perspectiva antropológica, só ganha valor intrínseco quando percebida a partir de pequenos 
grupos de cidadãos. Ou seja, uma produção cultural não é representativa da população como 
um todo, mas de diferentes grupos sociais que se diferenciam um do outro (BOURDIEU apud 
MOLHO, 2012). Segundo Arantes (2009), desde 1976, Daniel Bell já diagnosticara que o maior 
risco que o sistema corria era o da “ingovernabilidade”, devido a essas multiplicidades culturais 
convertidas em disputas. É nesse momento que a cultura ganha um papel central na 
governabilidade. 

Nesse sentido, há um interesse de que se construa uma ideia de diversidade cultural, o 
que traria um conjunto de culturas determinadas – sem que necessariamente todas as 
possibilidades culturais fossem contempladas com a mesma intensidade –, a partir de um 
consenso normalmente estabelecido por uma coalisão de atores dominantes. Esse consenso 
vem sendo construído através da chamada ‘vocação’ da cidade, das ‘singularidades da cidade’, 
ou ainda da construção de uma imagem-síntese da cidade (SÁNCHEZ, 2010). Segundo Molho 
(2012), a ideia de cidade criativa constitui um mito, que dá uma aparência coesa a este sistema 
complexo, conflituoso e dissociado em que se encontra a cultura.  

Outra problematização importante se dá no resgate do conceito de Cultural Turn, 
apresentado por Arantes (2009). Segundo a autora, a expressão surge na década de 80 para 
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Autor Origem Formação Criatividade Economia Criativa Cidade Criativa Ideias-força 

Publicaçõ
es 

Important
es 

John 
Howkins 

Inglês 

Jornalista, 
com 

experiência 
nas áreas de 

TV (HBO e 
Warner), 

filmes, mídia 
digital e 

publicações. 

Característica humana 
de gerar algo novo ou 
com novo significado, 
de caráter coletivo e 
natureza na aptidão 

ou talento individual. 
Criatividade como 4° 

capital. 

Produto ou serviço que resulta da criatividade e possui 
valor econômico - direitos de propriedade intelectual, 

um sistema para produção, troca e consumo de 
experiências ainda não vividas. 

Lugar onde há liberdade de explorar ideias, através 
de aprendizado, adaptação, de forma espontânea. 
Onde mudanças são aceitas facilmente, sem medo 

da exposição, da censura ou da reprovação. 

ecologia criativa 

1.Creative 
Economy: 

How 
People 
Make 

Money 
From Ideas 
2. Creative 
Ecologies 

Richard 
Florida 

Americano 

Economista 
com 

doutorado 
em 

Planejament
o Urbano. 

É a capacidade de 
síntese, associação, 
troca, percepção de 
experiências, que, 

combinadas de 
diversas maneiras, 

podem gerar 
inúmeras novas 

conexões e novos 
usos. 

Regida por profissões, não apenas aquelas baseadas na 
criação como core businesses, mas alcançando 

engenheiros, médicos, cientistas, que, na natureza de 
suas atividades, utilizem a criatividade. Destaca a 

importância das patentes. 

O meio cultural e social favorável à economia 
criativa, um meio social que garanta apoio à classe 

criativa e seja aberto a todas as formas de 
criatividade – tanto a artística e cultural quanto a 
tecnológica e econômica. Uma cidade que crie um 

clima de pessoas, tanto quanto o clima de negócios 
e assim estimule a retenção de novos talentos. 

classe criativa                                                                                    
índices de 
criaividade                                                                                 

3Ts do 
desenvolvimento 

econômico: 
tecnologia, talento 

e tolerância 

A ascensão 
da classe 
criativa 
(2002) 

Charles 
Landry 

Inglês 

Arquiteto / 
autoridade 

internacional 
no uso da 

imaginação e 
criatividade 

para 
transformaçõ
es urbanas. 

É a capacidade de ter 
uma ideia e torná-la 

realidade. 

A economia criativa é a plataforma para o 
desenvolvimento tanto econômico quanto da cidade. E 

se relaciona ainda com direitos de propriedade 
intelectual, patentes, marcas e design. 

É uma cidade para as pessoas, um lugar que 
estimule o pensamento articulado e reflexivo, o 

encontro e a conexão entre pessoas, para que haja 
sinergia promovendo suporte mútuo, sem que a 

criatividade seja inibida. O uso da criatividade para 
a resolução de problemas, transformando 
"fraquezas" em qualidades. Importância da 

diversidade e variedade de talentos, tanto internos 
quanto externos, atribui ao mix de pessoas a 

possibilidade de um ambiente aberto a novas 
perspectivas. 

Fundamentos da 
cidade criativa                                                                                      

Os 10 indicadores-
chave de um lugar 

criativo 

The 
Creative 

City - 1995                                                                              
The 

Creative 
City: A 

Toolkit for 
Urban 

Innovators 
- 2000 

Ana Carla 
Fonseca 

Reis 

Brasileira 
São Paulo 

Economia           
Doutora em 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Capacidade de 
reordenar os 

elementos de um 
problema, encontrar 

soluções que aos 
outros passam 

despercebidas, inovar 
constantemente. 

Lógica econômica com traços próprios, pautada pelo 
reconhecimento do intangível criativo como grande elo 
agregador de valor das cadeias de produtos e serviços 
criativos, bem como das de bens e serviços tradicionais. 
Estratégia de desenvolvimento regional que transforme 

continuamente a estrutura socioeconômica, com base 
na criatividade de seus habitantes e no estabelecimento 

de uma aliança entre suas singularidades culturais e 
suas vocações econômicas. 

Caracteriza-se por processos contínuos de 
inovação, das mais diversas ordens. Estas se 

baseiam em conexões e têm na cultura grande 
fonte de criatividade diferencial social, econômica e 

urbana. Cidade capaz de transformar 
continuamente sua estrutura socioeconômica, 

com base na criatividade de seus habitantes e em 
uma aliança entre suas singularidades culturais e 

suas vocações econômicas. 

3 fases de 
transformação para 
uma cidade criativa 

- latência / 
catálise/consolidaç

ão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tripé da cidade 

criativa - 
cultura/inovação/c

onexão 

Creative 
City 

Perspectiv
es - 2009                                                     
Teses - 
2011 

Figura 1 - Difusores internacionais do ideário de cidades criativas. Produção do autor 
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designar as mudanças de paradigma na relação entre cultura e cidades, trazendo a economia 
para o centro da cultura e a cultura para o centro da economia. 

Para a autora, “há uma ou duas décadas a chamada new left está convencida de que a 
lógica do capitalismo contemporâneo tornou-se cultural” (ARANTES, 2009) e, segundo ela, uma 
terceira geração de urbanistas surge pautando a governabilidade na relação cultura-economia. 
Nesta relação, aparatos urbanos de cultura seriam usados para uma estratégia competitiva de 
inserção global através de um star system arquitetônico, demarcando uma cultura industrial, 
com aspectos gentrificadores e de caráter dominante. Para Arantes (op. cit.), a cultura deixou de 
ser uma contrapartida, “instrumento neutro de práticas mercadológicas”, e passou a ser “parte 
decisiva do mundo dos negócios”, sendo ela mesma um “grande negócio”. 

No ideário da cidade criativa, o discurso econômico se sobressai em função da 
centralidade assumida pela cultura como justificativa de valor, ou seja, é no discurso 
economicista que a cultura ganha destaque nas agendas municipais. E é no estímulo a uma 
identidade local, atribuída às ‘vocações’ da cidade, legitimada por um coalisão de atores, que se 
impulsionam certas atividades rentáveis de modo consensual. Esse processo, segundo Molho 
(2012), atribuiria à gestão municipal a ilusão de uma autonomia perante as outras instâncias 
governamentais, uma vez que as atividades a ela ligadas afetariam positivamente a 
produtividade da economia local e, portanto, recolocariam a cidade na competição interurbana, 
tornando o discurso da cidade criativa como mais um atrativo para as lideranças municipais.  

O setor cultural se torna uma ferramenta de mobilização pública e privada por recursos 
econômicos em várias escalas, atraindo investidores e subsídios do Governo Federal, entre 
outras entidades públicas locais. A transformação de áreas industriais decadentes em distritos 
de criatividade mobiliza recursos também na esfera internacional e se torna uma importante 
ferramenta para o planejamento urbano, impulsionando uma gestão municipal rápida, 
temporária e informal do espaço. Arantes (2009) já evidenciou essa perspectiva quando, mesmo 
sem alusão ao ideário de cidade criativa, atribuía às instituições culturais a garantia de um clima 
saudável para os negócios. 

Diniz e Crocco corroboram a perspectiva de Arantes (2009) quando contextualizam que é 
após a mudança no processo de globalização, financerização e mundialização associada à 
revolução molecular-digital que os fatores determinantes para a escolha do território pelo 
capital produtivo passam a ser os históricos, culturais e institucionais e de estabilidade política. 
Estabelece-se aí, portanto, uma permanente competição que estimula uma constante inovação, 
trazendo uma instabilidade na manutenção de fatores competitivos. Ou seja, há que se renovar 
as vantagens competitivas a todo o instante, sob o ideário de cidade criativa; há que se 
promover um ambiente que estimule um processo contínuo de criação. Nessa perspectiva, para 
manter sua centralidade, a economia incorpora o atributo de constante mutação que se 
apresenta na formação de culturas, ou o processo de hibridização de culturas (CANCLINI, 2008). 

Segundo Harvey (2012), o aumento da competição em condições de crise impulsionou os 
capitalistas a darem mais atenção às vantagens locacionais, uma vez que, com a diminuição das 
barreiras espaciais, o capital aumenta a velocidade de sua mobilidade. Para o autor, forjar uma 
‘imagem distintiva’ e criar uma ‘atmosfera de lugar’ se tornou uma necessidade para as cidades. 
Nas palavras de Sánchez (2010), ‘colocar as cidades no mapa do mundo’ se torna o objetivo 
maior dos governos locais, formando um tipo de ‘mercado de cidades’ em que há a necessidade 
de se ‘vender’ a cidade de acordo com diversos mercados, como o cultural, o financeiro, turismo 
etc. 

Esse processo dá origem à chamada “cidade-mercadoria” (SÁNCHEZ, 2010), ou market-
friendly – acima de tudo, amigável e boa para os negócios, constituindo-se como matéria-prima 
para a reconstrução do imaginário urbano, rumo à atualização de práticas institucionais e 
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discursos que elaboram a idealização da vida urbana (SÁNCHEZ, 1997, p. 2010), construindo a 
cidade-marca.  

Contudo, conforme afirma a autora, a grande questão é que a formação de imagens-
síntese oficiais, impostas como dominantes, inviabiliza a leitura da cidade de forma plural e 
diferente (SÁNCHEZ, 2010) das “outras cidades”, nas palavras de Ribeiro (2010). Isso 
inviabilizaria ver e perceber a cidade como lugar em que se apresentam disputas de todas as 
ordens, sociais, econômicas e políticas, e não apenas a hegemonia do chamado pensamento 
único. Tais leituras podem se tornar mais um instrumento para a sociedade do espetáculo, 
construindo imagens a serem consumidas, mantendo a lógica do “parecer” em vez da lógica do 
“ter”, que, por sua vez, opõe-se ao “ser”, como elucida Debord (1997).  

Para Arantes (2009), é a simbiose entre imagem e produto que caracteriza a cidade-
empresa-cultural, na qual cidades, em redes globais via competitividade econômica, obedecem 
a todos os requisitos de uma empresa gerida de acordo com os princípios da eficiência máxima. 
Sánchez (2012), Arantes (2009) e Vainer (2009) falam da formação de um sentimento de 
pertencimento, de um consenso e sensação de cidadania capazes de mobilizar toda a população 
de forma hegemônica em torno desse objetivo.  

É nesse contexto que o ideário de cidade criativa pode ser considerado uma marca que 
utiliza projetos culturais urbanos como sua ferramenta de construção e divulgação de imagens-
síntese, a partir da criação de coalizão política em torno de um consenso. Para Molho (2012), o 
ideário de cidade criativa se torna, então, um desvio da política cultural, cujo objetivo inicial 
seria incentivar formas inovadoras de cultura, aumentando seu empoderamento em diversos 
grupos, inclusive os minoritários, e possibilitando a acessibilidade da população, tendo em vista 

sua natureza heterogênea. 
Na perspectiva da competição regional, Diniz e Crocco (2006), à luz das teorias de 

Solowmo, destacam que o crescimento econômico local não é autônomo, como sugere o ideário 
de cidade criativa, mas sim dependeria de três variáveis básicas: investimento, tecnologia e 
crescimento populacional. Isso corrobora o argumento crítico em relação à perspectiva do 
desenvolvimento endógeno, insuficiente para o desenvolvimento econômico, uma vez que os 
governos locais possuem pouco poder de investimento, necessitando recorrer a outras 
instâncias de governo e até mesmo a investimentos privados ou internacionais. 

Outros autores, como Brandão (2003) e Vainer (2001), reforçam a crítica ao 
desenvolvimento local como política estratégica autônoma. Brandão (op. cit.) inicia sua crítica 
ressaltando o exagero na capacidade endógena de uma região que engendra processos 
virtuosos de desenvolvimento socioeconômico. O autor enfatiza que é uma utopia achar que a 
nova fase do capitalismo dispensa a propriedade dos meios de produção, uma vez que as 
mudanças tecnológicas e organizacionais possibilitariam o poder de governança e que tudo seria 
uma questão de empreendedorismo e vontade. Portanto, conforme já percebemos também ao 
que se refere à economia criativa, e de acordo com o que elucida Brandão (2003), um ‘sistema-
produtivo’, independentemente de sua escala, estará sujeito à articulação oligopólica, sob o 
domínio do capital financeiro, e submetido a dinâmicas interssetoriais específicas sob a 
ingerência de gigantescos blocos de capital, estabelecendo, portanto, um processo contrário ao 
da autonomia municipal (BRANDÃO, 2003).  

Vainer (2001) acrescenta a perspectiva de que uma região “é um espaço escolhido pelos 
planejadores para intervir” (VAINER, 2001), o que, portanto, corrobora a perspectiva de Brandão 
(2003) quanto ao desenvolvimento desigual, atrelado a coalisões dominantes.  

Portanto, antes de nos referirmos a uma cidade como criativa, no sentido de se detectar 
um desenvolvimento, como menciona Brandão (2003), um ‘alargamento dos horizontes de 
possibilidades’, é preciso ter em destaque as disputas simbólicas que perpassam as complexas 
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relações sociais e as relações de poder das coalizões dominantes. Nesse sentido, uma cidade 
criativa não é aquela que mantém as estruturas dominantes, mesmo que mascarada pelo belo 
discurso da arte e da cultura, mas a que traz um estado de tensão capaz de, como afirma Vainer 
(2001), possibilitar um olhar mais amplo para as relações transescalares de poder, suas 
articulações regionais, seus blocos hegemônicos nacionais e as redes globais a que estão 
conectadas, para, por fim, possibilitar mexer profundamente nas estruturas socioculturais 
dominantes e abrir novas possibilidades reais de reversão do quadro de desigualdade.  

Na construção de uma cidade criativa, não se pode perder de vista que, com base em 
Bourdieu (apud HARVEY, 2012), a criatividade é limitada por ‘condições historicamente situadas’ 
em uma ‘liberdade condicional e condicionada’. Portanto, parafraseando Brandão (2003), esse 
processo não se dará em um contexto de calma, tranquilidade e equilíbrio, características que 
acompanham a ideia de tolerância. Para se construir uma cidade verdadeiramente criativa, na 
perspectiva da diversidade cultural e de um ambiente criativo que possibilite o empoderamento 
de grupos ou indivíduos excluídos dos processos dominantes, é preciso ‘mexer na caixa de 
vespas’ (BRANDÃO, 2003), quebrar estruturas de poder. O resto é apenas um analgésico 
colorido pela cultura. 
 

2. O ideário de cidade criativa no “momento rio” 

Para analisarmos os discursos e as plataformas de difusão do ideário na cidade do Rio de 
Janeiro, é preciso atentar que a cidade do Rio de Janeiro possui uma estreita relação com as 
atividades que hoje se entendem como pertencentes à economia criativa e que a introdução do 
tema nas agendas dos governos e instituições iniciam-se próximo ao ano 2000 com a criação da 
Superintendência da Economia da Cultura do governo do estado do Rio, em 2001, e se 
intensifica a partir de 2004 com a primeira conferência sobre o tema realizada pela UNCTAD e 
nos anos seguintes com a eclosão de inúmeras gerências de economia criativa de diversas 
instituições como SEBRAE e BNDES. Em 2008, a publicação da pesquisa da FIRJAN sobre a cadeia 
da indústria criativa no Brasil reafirma o papel destacando da economia criativa nas agendas das 
instituições do estado do Rio de Janeiro. Houve ainda intensificação da discussão acerca da 
economia criativa a partir de 2009, mesmo ano do anúncio da cidade como sede olímpica e, a 
respeito de cidade criativa, a partir de 2010, como marco temporal a cidade do Rio de Janeiro é 
considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO e, nessa nova condição, sedia o 
1° Festival Internacional de Criatividade (CRIO) juntamente com o Fórum Mundial de 
Criatividade da Rede DC Network. 

É importante, contudo, perceber a intensidade da discussão dos temas, assim como 
entender quais discursos disputam espaço na configuração do ideário entre os agentes e 
espaços institucionais na cidade do Rio de Janeiro. Para tal compreensão, foram entrevistados 
três representantes de instituições que vêm se destacando como difusoras do ideário, Fabiano 
Gallindo, da FIRJAN, João Figueiredo, da ESPM e Regina Miranda, coreógrafa e idealizadora do 
coletivo Cidades Criativas Transformações Urbanas. As entrevistas tiveram perguntas 
norteadoras como: quando e onde foi a primeira vez em que se teve conhecimento do ideário, 
qual a definição proposta para economia e cidade criativa, quais as referências teóricas, qual a 
percepção em relação ao Rio de Janeiro. 

Foram também analisados os discursos, a partir de pronunciamentos em eventos e 
entrevistas em jornais e revistas, de: Marcos André, superintendente de Cultura e Sociedade da 
Secretaria de Estado de Cultura e de Washington Fajardo, presidente do Instituto Rio Patrimônio 
da Humanidade, vinculado à gestão municipal. Esses materiais compuseram a matriz de Difusão 
do Ideário de Cidades Criativas na cidade do Rio de Janeiro, figura 2. 
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Conforme podemos perceber a partir da análise da figura 2, não há um consenso sobre o 
que se entende por cidade criativa. O que se pode notar é uma disputa entre algumas vertentes. 
Desse modo, observamos três linhas de pensamento sobre o que vem a ser cidade criativa na 
perspectiva do Rio de Janeiro.  

A primeira linha de pensamento conjuga, em termos gerais, as percepções de Gallindo e 
Figueiredo. Ambos entendem a economia criativa como atividades já realizadas no Rio de 
Janeiro, mesmo antes da ascensão desse ideário. De acordo com a perspectiva desses autores, a 
cidade criativa seria aquela na qual seus cidadãos usam a cultura local como instrumento de 
desenvolvimento econômico e promoção de mobilidade social. Nos dois casos, os entrevistados 
têm a percepção de que o Rio de Janeiro possui ambiente de encontro e fluxos de diferentes 
pensamentos, uma efervescência cultural natural do território, mas que, no entanto, precisa da 
atuação do governo para ser intensificada e, ao mesmo tempo, para permitir a distribuição de 
seus benefícios de forma menos desigual. Ambos percebem que o entendimento de uma cidade 
criativa deve passar pelas questões da educação formal no município, com uma reformulação 
que contribua e estimule outras habilidades que não apenas a racional, além de se vislumbrar 
outro caminho para a profissionalização que não o ‘funil’ da educação formal, quando olhado 
sob a perspectiva de ofertas e oportunidades para as diferentes classes sociais. 

Ao analisar o discurso de ambos, percebemos uma tendência a utilizar a cultura como 
instrumento de uma nova economia: todos os esforços e as teorizações sobre encontros, trocas 
e mobilidade social acabam sendo geridos pelo desenvolvimento econômico local, que, 
conforme já discutido anteriormente, precisa de atenção aos exageros endógenos (BRANDÃO, 
2003). Além disso, a ideia de empreendedorismo é muito presente, assim como a de 
transformação do território. Entendemos essa linha de cidade criativa para o Rio de Janeiro 
como plataforma de desenvolvimento local com vistas à mobilidade social a partir de ações 
governamentais. 

A segunda linha, representada por Regina Miranda, traz uma das perspectivas de 
profissionais da área de arte-cultura. A entrevistada enfatiza que deve haver uma relação de 
parceria entre a economia e a cultura, de forma que ‘uma não iniba a outra’. Dentro do 
ambiente artístico, há grande tensão entre essas duas dimensões, e debates sobre a 
mercantilização da cultura e a transformação da liberdade de expressão em produto vendável.  

Como proposta de uma cidade criativa para o Rio de Janeiro, Miranda enfatiza que há que 
se reconhecer o capital cultural da cidade, seja ele formal ou informal, sem deixar de perceber 
as pressões de grupos dominantes na determinação do mesmo, e fazendo uso dos agentes da 
cultura, que naturalmente transitam entre diversas dimensões, para lançar mão da 
transversalidade como forma de resolver questões urbanas. Para Miranda, essa transversalidade 
só poderá ser alcançada quando uma cultura criativa for difundida na sociedade, fazendo parte 
do cotidiano do cidadão, valorizando a produção artística local e utilizando os processos 
transversais da cultura para soluções urbanas.  

Ainda sobre essa linha de pensamento, é importante enfatizar que, embora a classe 
artística esteja dentro do processo de formação de uma cidade criativa, pouco se percebe a 
difusão das perspectivas desses grupos nas discussões desenvolvidas em eventos realizados na 
cidade ou na construção de ações governamentais para o território. 

A partir da análise, percebemos que surgem outras questões peculiares às disputas no 
território do Rio de Janeiro que buscam apresentar uma realidade poucas vezes discutida ou 
entendida, uma dinâmica da própria cultura carioca, que precisa ser levada em consideração na 
construção de um ideário de cidade criativa. Desse modo, entendemos essa linha de 
pensamento como construção de uma cultura criativa que represente o cotidiano social e 
possibilite a identificação do sujeito com o capital cultural produzido no território. 
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Dados Gerais Definições Análise 

Difusor Instituição Economia Criativa Cidade Criativa 
Referência

s 
Perspectiva Carioca 

Importância do 
gestor 

Soluções de 
problemas 

urbanos 
Ações no território 

Relação Cultura e 
Economia 

Palavras Chave 
Dimensão do 

discurso 

Fabiano 
Gallindo 

FIRJAN 
Valor agregado por setores da 

economia ligados à cultura e ao 
entretenimento. 

Sobrevive às mudanças históricas e cria 
excelentes profissionais, usando a 

criatividade para gerar mecanismos de 
encontro entre pessoas e pensamentos 

diferentes. 

Landry  
Florida 

Pressões dominantes                   
Déficit educacional                 

Atmosfera caótica/ informal - 
criativo /inovador.                                                          

Rio concorrente internacional, 
visibilidade internacional, 

atração de criativos. 

Governo como régua 
homogeneizadora 

Mobilidade social 

Startups, Incubadora 
Rio Criativo, Secretaria 
de Economia Criativa 
do Governo Federal. 

Cultura como 
instrumento para 
desenvolvimento 

econômico e ascensão 
social 

Conexão inovação 
competição conhecimento 

transformação 
Empreendedorismo 

Econômica, 
voltado ao 

desenvolvimen
to local 

João 
Figueiredo 

ESPM - Núcleo 
de Economia 

Criativa 

Produtos intensivos em 
criatividade com geração de valor 

simbólico e intangível, valor 
cultural, o qual influencia no 

preço, valor econômico. 

Nova maneira de fazer e pensar 
cidades, ambientalmente correta e uso 
de sua cultura local como instrumento 

de produção. 

Howkins 
Landry 

Efervescência Cultural Modelo 
de desenvolvimento 

econômico baseado na 
cultura/conhecimento 

Transformação de espaço de 
fabricação para criação. 

Poder públicos e 
agentes 

institucionais 
promotores da 

transformação da 
potencialidade em 

realidade 

Educação 
moradia 

transporte 
inserção social 

declínio 
econômico do Rio 

Escola NAVE, 
Incubadora Rio 

Criativo, Rio Filme, 
investimentos em 

cultura pelo Governo 
Municipal. 

Cultura como 
instrumento para o 
desenvolvimento 

econômico e a ascensão 
social 

 

Criatividade mobilidade 
ambiente 

empreendedorismo 
transformação 

Econômica, 
voltado ao 

desenvolvimen
to local. 

Regina 
Miranda 

Artista e 
idealizadora 
do coletivo 

Cidade 
Criativa 

transformaçõe
s Urbanas 

Economia que se repensa dentro 
dos recursos infinitos da cultura, 
com a inclusão de retorno social, 

além do econômico. 

Valoriza e incentiva a cultura criativa e 
o capital cultural local, com fonte de 

transversalidade entre diversas 
dimensões para resolver problemas 

urbanos. 

Landry 

Rio como locomotiva do Brasil.                       
Pressões de grupos 

dominantes na identificação 
de um capital cultural. 

Políticas públicas na 
valorização da 

cultura 

Liberdade de 
expressão 
transporte 

moradia 
cidadania 

Ações do Governo do 
Estado, trabalho nas 

favelas investimentos 
municipais, construção 

do Porto Maravilha 

Economia e cultura como 
parceiros, sem que um 

iniba o outro 

Liberdade diversidade 
transversalidade 

convivência 
Cultural 

Marcos André 

Secretaria 
Estadual de 

Cultura - 
Superintendên
cia de Cultura 
e Sociedade 

Setores que bebem da cultura e 
da criatividade para construir 

ativos econômicos e promover 
desenvolvimento econômico e 
social. Dividida em 19 setores. 

Valoriza espaços públicos e arborizados, 
nos quais artistas podem se expressar. 

'Vocação da cidade' para 
desenvolvimento local e atração de 

criativos. 

Reis, 
Landy, 

Florida e 
experiênci

a 
Australiana 

Polo de atração de talentos, 
como vantagem competitiva. 

Não informado Não informado Incubadora Rio Criativo 

Cultura como 
instrumento para 
desenvolvimento 
econômico local e 

inserção na disputa 
internacional entre 

cidades 

Competição 
empreendedorismo 

Econômica e de 
city marketing 

Washington 
Fajardo 

Instituto Rio 
Patrimônio da 
Humanidade - 

Prefeitura 
Municipal 

Trabalha com a ideia de 
ambiente criativo para estimular 

encontros e inovação para o 
surgimento de empresas e 

startups. 

Ambiente de encontro/troca que 
diminua as desigualdades e aumente o 
desenvolvimento urbano, reinventando 

a cidade e sua geração de riquezas, 
baseado nos bens culturais e valores 

simbólicos. 

Landry 
Florida 

Momento histórico de 
reconstrução da cidade 
reposicionando o Rio de 

Janeiro como vitrine para o 
mundo, atraindo criativos e 

empresas. 

Para a reconstrução 
da cidade 

Mobilidade 
urbana 

Centro Carioca de 
Design, Praça 

Tiradentes como 
distrito criativo e Lapa 

criativa. 

Cultura como 
instrumento para 
desenvolvimento 
econômico local e 

inserção na disputa 
internacional entre 

cidades 

Competição 
empreendedorismo 

transformação mobilidade 
singularidade ambiente 

conexão                  
inovação 

Econômica e de 
city marketing 

Figura 2 - Difusão do Ideário de Cidades Criativas na cidade do Rio de Janeiro 
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A terceira linha de pensamento, vitrine internacional de uma cidade reinventada sob 
bases simbólicas para atração de negócios e talentos, reflete a perspectiva das duas instâncias 
de governo, a estadual e municipal, aqui representadas por Marcos André Carvalho e 
Washington Fajardo, respectivamente, as quais convergem, não surpreendentemente, visto 
que, nos últimos cinco anos, tem-se estabelecido um ‘alinhamento das esferas de poder para o 
desenvolvimento do Rio de Janeiro’, conforme apresentado em campanha à reeleição de 
Eduardo Paes, no ano de 2012. 

Em ambos os casos, compreende-se a cidade como uma infraestrutura para a economia 
criativa; espaços públicos como locais de encontro que possibilitem o surgimento de novas 
ideias e startups154. A perspectiva é a de reinventar cidades para possibilitar a geração de novas 
riquezas. Na percepção de Carvalho, essas riquezas seriam provenientes de uma ‘vocação da 
cidade’; já segundo Fajardo, elas viriam de um espírito do tempo e com base no patrimônio 
histórico. No entanto, para ambos, essa nova possível ‘geração de riquezas’ está alinhada com a 
ideia de competitividade internacional para atração de investimentos e profissionais criativos. 
Nessa perspectiva, ambas as instâncias de governo percebem o momento do Rio de Janeiro 
sediar as Olimpíadas como propício para a cidade servir de vitrine ao mundo. É a partir desse 
discurso de transformação que se justificam as obras realizadas e as novas ações propostas. 

Tal linha de pensamento pode ser associada às teorias do city marketing e às competições 
dentro de um mercado internacional de cidades (SÁNCHEZ, 2010). A perspectiva de um 
desenvolvimento local e urbano ao mesmo tempo em que fala da territorialidade carioca, 
vislumbra o mercado internacional, assim como os investimentos. 

 A partir de algumas falas dos agentes das três linhas de pensamento, percebemos ora 
uma sobreposição entre economia criativa e cidade criativa, ora uma tentativa de diferenciá-las. 
Essa oscilação acaba por refletir duas perspectivas diferentes, uma delas é a de que economia e 
cidade criativa seriam assumidamente conceitos sobrepostos. A outra é a de que ainda estamos 
passando por um amadurecimento desses conceitos, o que naturalmente torna sua 
compreensão nebulosa e, por vezes, contraditória. 

Embora tenhamos percebido que há disputas em torno da definição sobre o que vem a 
ser cidade criativa, assim como em torno das ações que deveriam existir nesse tipo de cidade, 
claramente notamos uma predominância do poder simbólico da linha de cidade criativa como 
vitrine internacional de uma cidade reinventada sob as bases simbólicas para atração de 
negócios e talentos, cuja tendência é utilizar a ‘cultura local’ e a ‘criatividade regional’ para 
promoção da cidade como ‘vitrine’ para o mundo.  

A partir de matérias de jornais sobre economia e cidade criativa veiculadas nos anos 2011 
e 2012, percebemos a relação entre a construção dessa linha de pensamento de cidade criativa 
entendida pelas instâncias de governo, principalmente a municipal, e o chamado ‘momento 
Rio’. 

Após o anúncio da vitória do Rio de Janeiro na disputa pela sede dos Jogos Olímpicos de 
2016, observamos uma série de mudanças que objetivaram promover transformações não 
apenas na dimensão urbanística, mas também imaterial da cidade, para tomar o posto ‘virtuoso’ 
de cidade-sede. Esse processo, no entanto, não constitui uma peculiaridade carioca. Os 
megaeventos esportivos têm se tornado globais, sendo acompanhados de projeções midiáticas 
extraordinárias, de modo que as “coalizões de atores vinculados ao projeto olímpico percebem 

                                                 
154 “Existem diversas conceituações para o que seja uma empresa startup. Neste trabalho, considero startup as empresas de pequeno 
porte, recém-criadas ou ainda em fase de constituição, com atividades ligadas à pesquisa e desenvolvimento de ideias inovadoras, cujos 
custos de manutenção sejam baixos e ofereçam a possibilidade de rápida e consistente geração de lucros.” Disponível em: 
<http://www.mundosebrae.com.br/2011/01/o-que-e-uma-startup/> Acesso em: 14/11/2011, às 16h30. 
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o megaevento como um espetáculo em escala mundial com vistas à promoção da cidade” 
(GOMES, 2012), entendendo-o como grande janela de oportunidades. 

Nessa perspectiva, a cidade passa a ser tratada como produto, difundido com o objetivo 
de captar investimentos internacionais. O projeto de desenvolvimento da cidade se volta 
estritamente à sua performance econômica, pautando as ações na lógica do funcionamento de 
uma grande empresa (op. cit.). Portanto, os megaeventos estão no centro da disputa de poder 
no mercado internacional de cidades, utilizados como mola propulsora do desenvolvimento e da 
recuperação econômica. Nesse sentido, os megaeventos se estendem a outras zonas que não 
apenas a esportiva, e também aos mercados imobiliários, de entretenimento e turismo. Nessa 
estratégia de promoção e venda da cidade, a criação de imagens-síntese é fundamental, e de 
forma conexa a outras imagens acaba por construir a marca da cidade ou a ‘cidade-marca’, 
redefinindo “representações sobre o espaço por meio de transformação e construção de 
imaginários em diversas escalas” (op. cit.). 

A partir da conquista da sede dos jogos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, o 
clima de euforia se instaura entre os promotores do megaevento, desde governos locais a 
empresas privadas, por considerarem que a cidade será o centro das atenções do mundo. Nessa 
perspectiva, principalmente, a gestão municipal irá perseguir a imagem de estabilidade política 
e econômica, inserindo a ideia de controle e segurança para investimentos: “uma cidade pronta 
para receber o mundo”, conforme evidenciado no dossiê de campanha. A estratégia da gestão 
municipal, mas também de outras instâncias de governo e instituições privadas, passa a ser a de 
aproveitar ao máximo as oportunidades que o ‘momento Rio’ proporciona. 

É nesse contexto que o tema de economia e cidade criativa passa a emergir na mídia 
nacional. A eclosão de eventos e criação de instituições governamentais e privadas dedicadas ao 
tema também derivam deste período, conforme já observado. Portanto, é nesse contexto que 
buscaremos conexões entre o ‘momento Rio’ e a emergência do tema em tela na cidade do Rio 
de Janeiro. Para isso, analisamos matérias de jornais e revistas conforme as seguintes 
perspectivas: relação com a cidade do Rio de Janeiro, relação com megaeventos, relação 
internacional, imagem-síntese transmitida e pesquisa realizada para validar o ‘novo’ cenário. 

A partir das matérias, percebemos a construção de quatro imagens-síntese, que podemos 
classificar assim: 1) Economia criativa: a ‘vocação’ do Rio, 2) Megaeventos: oportunidade para a 
economia criativa, 3) Economia criativa como plataforma de venda da cidade, 4) Um Rio criativo: 
legado dos Jogos Olímpicos.  

A imagem de que a economia criativa: a ‘vocação’ do Rio pode ter sua base na relação 
ente a cidade e as instituições culturais nela existente desde a época de colônia, afirmando sua 
centralidade por quase duzentos anos como capital da República. Essa imagem é claramente 
percebida na fala citada por Marcos André Carvalho ‘Criatividade é o forte o Rio155’, comentando 
o resultado da pesquisa da FIRAJN, que apontava o Rio de Janeiro como detentor dos maiores 
salários do país. Corroborando essa perspectiva, o governador Sérgio Cabral, ao comentar sobre 
a economia criativa na cidade, afirma que “a economia do Rio de Janeiro vai do Pré-sal ao 
carnaval. O Rio tem vocação para a economia criativa. Que gera renda e emprego a uma vasta 
gama de trabalhadores”.156 

Perceber a cidade do Rio de Janeiro a partir de ‘vocações’ supõe entender que há uma 
unidade no que se entende por cultura e um consenso no que se refere às relações sociais. Ao 
contrário dessa ‘unidade’, percebemos uma irrupção e copresença de diversas culturas, com as 

                                                 
155 O Globo, seção Boa Chance, publicado em 10/12/2011. Acesso em: 14/02/2013. 
156 Portal do turismo Brasileiro, publicado em 11/02/2013. Acesso em: 12/02/2013. 
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quais também surgem novas disputas simbólicas em torno da imposição de uma nova realidade, 
baseada na imposição de uma nova ordem (BOURDIEU, 1989). Essa é a situação que a coalizão 
política da cidade do Rio de Janeiro atravessa nos últimos anos, com a tentativa de se construir 
uma imagem de unidade, estabelecida como ‘natural’ através do discurso de ‘vocação’, como 
uma máscara (Ibidem). Uma vez que uma produção cultural não representa toda a população, 
esse processo ‘naturalmente vocacional’ atribuído à cidade do Rio acaba por deixar à margem 
uma série de outras culturas minoritárias. 

O impulso dessa imagem unificada em torno da ‘vocação’ pode estar relacionado com a 
necessidade de governança na cidade, diante dos megaeventos que serão realizados nos 
próximos anos. A cultura acaba por ser usada para dar uma sensação de consenso dentro de um 
território múltiplo e repleto de disputas. Nesse sentido, há a necessidade de se construir uma 
imagem sobre a diversidade cultural, o que, no entanto, expressa apenas as imagens 
representativas de uma coalizão dominante, associadas, no caso, ao samba, ao carnaval, às 
belezas naturais e ao ‘jeito carioca’. Desse modo, vale resgatar Molho (2012), que argumenta 
como a construção de uma cidade criativa baseada em suas ‘vocações’ pode ser a construção de 
um mito, como sinaliza o slogan da campanha do prefeito Eduardo Paes, em 2012: ‘Somos um 
Rio’. A tentativa é a de dar aparência coesa a este sistema complexo, conflituoso e dissociado, 
no qual se encontram a cultura e a própria cidade. 

Já o entendimento dos Megaeventos: oportunidade para a economia criativa, alude a 
agentes tanto nacionais como internacionais que veem no chamado ‘momento Rio’ a 
oportunidade de desenvolver a economia criativa, “mostrando ao mundo seus produtos e 
serviços criativos”, conforme afirmou Edna dos Santos-Duisenberg, então chefe do programa de 
economia criativa da UNCTAD 

Nessa mesma perspectiva, o SEBRAE propõe criar showrooms nas cidades sedes da Copa 
de 2014, para, segundo a instituição, ajudar os artesãos a desenvolverem e comercializarem 
seus produtos, o que seria uma oportunidade de ‘abocanhar uma parcela dos R$ 180 bilhões 
que devem ser injetados na economia brasileira com a Copa do Mundo de 2014’, conforme 
sinaliza a afirmação de Luiz Barreto, presidente do SEBRAE Nacional. O Ministério da Cultura 
também prevê espaços nas cidades-sede da Copa 2014, chamadas de ‘arenas culturais’, com o 
objetivo de mostrar e circular a produção cultural brasileira, “permitindo a quem visitá-la uma 
visão mais ampla da riqueza cultural do Brasil”157.  

O atual secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, Sérgio Sá Leitão, também 
percebe um ‘vasto leque de oportunidades’ e traz o modelo Britânico à cena ao citar o aumento 
de vendas do álbum da banda Coldplay após participar da cerimônia de abertura e de 
encerramento da Olimpíada. 

Percebemos, portanto, que os megaeventos também são entendidos como uma ‘janela 
de oportunidades’ para a economia criativa. No entanto, antes de nos encaminharmos para uma 
conclusão acerca de sua relação com a ‘economia criativa’ – entendida pelos sujeitos 
dominantes como uma sobreposição à ‘cidade criativa’ –, é preciso avaliar se os megaeventos 
constituem uma verdadeira ‘oportunidade’ de desenvolvimento de uma economia criativa. 
Também cabe avaliar quais sujeitos sociais e setores podem estar se beneficiando dessa 
‘oportunidade’. 

A terceira imagem-síntese, Economia criativa como plataforma de venda da cidade, é 
percebida a partir de estratégias da gestão municipal para atrair empresas e investimentos para 
a cidade, como é o caso do uso do audiovisual como plataforma de venda da cidade. A empresa 

                                                 
157 Notícias MINC, publicado em 27/10/2012. Acesso em: 02/02/2013. 
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municipal Rio Filmes é o principal instrumento para construir a imagem da cidade em escala 
internacional, acompanhando um modelo global inaugurado por Hollywood. Utilizam-se 
elementos do programa australiano Creative Nation, assim como sua nova versão barcelonesa, 
com a cidade alçada à condição de ‘Film Friendly’.158 Segundo o então diretor da Rio Filmes 
Sergio Sá Leitão, “o objetivo é se preparar para o crescimento do setor nos próximos anos no 
Rio, que atrai um número cada vez maior de produções internacionais”. Ainda nessa linha, 
algumas matérias trazem à tona a importância do Rio como set de filmagem de produções 
internacionais como nos Filmes Crepúsculo e Rio. Na plataforma de campanha de Eduardo Paes 
à reeleição da prefeitura do Rio, o audiovisual é claramente visto como plataforma de venda da 
cidade, entendendo o investimento em atrair novas produções como grande estratégia para 
‘vender’ a imagem do Rio e fomentar o turismo além de gerar mídia espontânea ‘gigantesca’. 

Na mesma linha de criar imagens que ‘vendam’ as cidades no exterior, o Ministério da 
Cultura, em parceria com a Embratur, pretende criar o selo ‘Cidade Criativa’ para ampliar a 
divulgação de determinadas cidades. Conforme afirma Flávio Dino, presidente da Embratur: 
"Nossa missão é a promoção da imagem do Brasil no mercado internacional, para atrair mais 
turistas e divisas, e para isso, estamos disponíveis para novas parcerias que potencializem 
nossos resultados".  

Nesse contexto de promoção da cidade, também percebemos que grupos internacionais 
de entretenimento vêm se instalando no Rio, como é o caso da produtora de eventos Veredas, 
noticiada como um dos indicadores de que a área de eventos também cresce aqui. Veredas é 
vinculada à GL Events, empresa francesa que em 2008 comprou a Arena Multiuso dos Jogos Pan 
Americanos por 1% do valor gasto pela prefeitura para sua construção, hoje HSBC Arena, na 
Barra da Tijuca (WANIS, 2011). Além desse emblemático caso, observamos na cidade do Rio de 
Janeiro a grande eclosão de musicais da Broadway estreados nos palcos cariocas. Esse processo 
passa pela participação de diretores norte-americanos na cena carioca do teatro, além da 
compra de direitos autorais das peças, como foi o caso da atriz Claudia Raia, com o musical 
Crazy for you.159 Dentre os ‘intercâmbios’ internacionais, está a New York Films Academy e a 
CAL, Casa das Artes de Laranjeiras, O Centro Carioca de Design e o Studio X, da Columbia 
University. 

Desse modo, percebemos que o ‘momento Rio’ está sendo de utilização das cenas 
cariocas, assim como sua produção cultural e ‘criativa’ para a promoção de “uma imagem de 
país criativo, inovador, eficiente e confiável”, conforme afirmou Maurício Borges, presidente da 
APEX – Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento. Nesta conjuntura, 
também vêm sendo valorizados e produzidos grandes eventos culturais internacionais, como é o 
caso do Rock in Rio, que, segundo o prefeito Eduardo Paes, referindo-se ao investimento 
municipal de R$ 54 milhões, é ‘um ótimo negócio’. Para o prefeito do Rio, “além do retorno 
direto que o Rock in Rio deu à cidade, há um retorno difícil de ser contabilizado, que é o tempo 
de exposição do Rio na televisão e sua repercussão em todo o mundo”.  

Portanto, com este breve panorama, percebemos como a cultura tem sido utilizada para 
potencializar os mercados e atrair investimentos. Nunca foi mais atual a teoria de Adorno e 
Horkheimer: o cinema, o rádio, a TV, o teatro, o design, a arquitetura e a moda são 
apresentados como arte apenas para lhes agregar valor, a fim de que sejam tornados bons 

                                                 
158 Matéria vinculada em La Vanguardia.com ao apresentar o cinema como plataforma de promoção da cidade, que é cenário de mais de 
2000 filmes/ano. Publicado em: 31/01/2013. Disponível em: www.lavanguardia.com/mon-
barcelona/20130131/54363298389/barcelona.html Acesso em: 01/02/2013 
159 Revista Época, coluna Bruno Astuto, publicado em 23/01/2013. Acesso em: 02/02/2013. Disponível em: 
revistaepoca.globo.com/blogs/Bruno-Astuto/Pessoas/noticia/2013/01/claudia-raia-compra-os-direitos-de-novo-musical-da-
broadway.html 
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negócios. Na lógica capitalista, é seguro utilizar-se do que já foi validado, com modelos que 
estimulem o consumo, pois o que ainda não foi experimentado é um risco e deve ser descartado 
(ADORNO & HORKHEIMER, 2006). É a cultura no centro da economia, mostrando ao mundo, 
conforme já evidenciou Arantes (2009), que ela é em si um ‘ótimo negócio’. 

É nessa lógica que percebemos a valorização de atividades já consagradas e a importação 
e supervalorização de uma cultura internacionalizada, como atestam as produções 
internacionais, seja no cinema, no teatro, ou na arquitetura. Este é o caso, por exemplo, do 
Museu do Amanhã, de autoria do arquiteto Espanhol Calatrava. Ao contrário da tese defendida 
por Howkins, na qual é a arrecadação com a propriedade intelectual que movimenta o mercado 
da economia criativa, as ações de sujeitos dominantes na cidade do Rio de Janeiro têm 
demonstrado o contrário: não há um investimento para que se construam inovações locais, com 
sua valorização internacional, mesmo na lógica capitalista. Percebemos a ação inversa – na qual 
não vendemos, mas compramos direitos visando à realização de atividades internacionais no Rio 
de Janeiro –, para tornar a cidade mais ‘globalizada’. Talvez na tentativa de reforçar a imagem 
cosmopolita do Rio, o que pouco se vê são ações efetivas de valorização do simbólico, intangível 
e singular das culturas cariocas. Nossos produtos e serviços, teoricamente valorizados pelo ‘elo 
agregador da cultura’ não ganham destaque nessa linha de atuação da gestão local e de alguns 
atores dominantes do setor privado. Parece que, como previu Reis, singularidades locais vêm 
sendo “engolfadas pela massificação global”.  

A última imagem-síntese, Um Rio criativo: legado160 dos Jogos Olímpicos, é percebida a 
partir do discurso de Abertura do evento CRIO 2012, com curadoria de Washington Fajardo, 
diretor do Instituto Rio patrimônio da Humanidade, no qual se estende o legado às percepções 
também subjetivas das transformações do urbano. O desenvolvimento de uma economia 
criativa no Rio de Janeiro também se torna um dos inúmeros legados supostamente deixados 
pelo processo de sediar megaeventos, na tentativa de amplificar ao máximo as vantagens em 
sediar, por exemplo, os Jogos Olímpios de 2016. Fajardo atribui às indústrias criativas o grande 
papel na ‘requalificação urbana’ e afirma que o “Rio é uma cidade em redesenho e esse 
redesenho busca dar mais espaço à economia criativa no município”.161 Marcelo Haddad, 
presidente da Rio Negócios, também fala em ‘legado’: “Legado da Copa e Olimpíada vai além da 
reestruturação do espaço físico do Rio. Estudo da PwC (PricewaterhouseCoopers) prevê que os 
eventos impulsionarão investimentos em áreas como a indústria criativa”. 

 Ao que tudo indica, usar a economia criativa e a cultura como ‘legado’ para os Jogos 
Olímpicos de 2016 contribui na formação de um consenso sobre a forma com a qual vêm sendo 
conduzidas as transformações na cidade, induzindo a um sentimento de patriotismo cívico 
(VAINER, 2001). Questionar-se sobre a construção de equipamentos culturais internacionais, ou 
o notório investimento em produções internacionais se tornam traições à pátria. 

 

Conclusões  

Percebemos que o ideário de ‘cidade criativa’ pode estar se configurando como uma 
máscara para o desenvolvimento regional, utilizando-se da inovação e criatividade como molas 
propulsoras do empreendedorismo. Nessa perspectiva, a construção de um ambiente de 
aprendizagem e transformação acaba sendo associado ao processo de produção e afirmação do 

                                                 
160 Legado é um termo amplamente utilizado para se referir aos benefícios gerados pelos megaeventos em cidades. 
161 O Globo, seção Rio, publicado em 13/06/2012. Acesso em: 02/02/2013. Disponível em: oglobo.globo.com/rio20/um-quarto-da-forca-
de-trabalho-do-pais-se-dedica-industria-criativa-5189233 
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capital em sua natureza desigual, sem estar associado a nenhuma mudança nas estruturas 
sociais da cidade. 

Concluímos que uma cidade criativa deva ser aquela cujos sujeitos promovam tensão às 
estruturas de poder econômico e político estabelecido e possibilitem olhares mais amplos para 
as relações de poder, em sua forma transescalar, com suas articulações regionais e seus blocos 
hegemônicos nacionais e internacionais. Este vir a ser implica a possibilidade de mexer 
profundamente nas estruturas socioculturais dominantes, abrindo novas frentes, numa 
perspectiva efetiva de reversão do quadro de desigualdades. Desse modo, entendemos que o 
processo de construção de uma ‘cidade criativa’ não se realiza em um contexto de relações 
sociais baseadas na tranquilidade, no equilíbrio ou na aparente tolerância. Entendemos que 
uma ‘cidade criativa’ pode ser aquela que contemple verdadeiramente a diversidade cultural e 
construa um ambiente criativo, que possibilite o empoderamento de grupos e indivíduos 
excluídos dos processos dominantes, necessitando, para isso, quebrar as estruturas de poder 
dominante.  

A partir da desconstrução do ideário, buscamos perceber como a versão carioca de 
‘cidade criativa’ vem se configurando na cidade, quais disputas estão sendo travadas e quais 
linhas de entendimento do ideário são dominantes. Nesse reconhecimento de linhas de 
pensamento sobre o ideário de ‘cidade criativa’, percebemos disputas em torno de sua 
construção, mas também identificamos um núcleo comum que permeia a relação de cultura e 
economia e se relaciona com as ideias reconhecidas na retórica dos difusores do ideário. 

Desvelamos imagens-síntese, construídas e divulgadas por sujeitos e instituições que 
detêm poder simbólico no campo das disputas acerca do ideário de cidade criativa, percebemos 
que a cultura e as atividades criativas em geral estão reduzidas às intenções econômicas e à 
construção de uma imagem-marca de um Rio “more creative and business friendly”.162 Recorre-
se, visando atrair investimentos em várias escalas, a estratégias de internacionalidade, como a 
contratação de arquitetos do star system, de musicais da Broadway ou a produção de filmes 
estrangeiros com locações no Rio de Janeiro, dentre outras ações.  

Ao que parece, a formação de uma ‘vocação’ carioca acaba por dar uma aparência coesa 
a este campo complexo, conflituoso e fragmentado em que se encontra a cultura, produzindo 
uma identidade representativa de uma coalizão de atores dominantes, que se beneficiam com a 
venda dessa imagem, utilizando grandes franquias culturais como alternativas à requalificação 
urbana.  

Percebemos que entender os megaeventos realizados na cidade como ‘oportunidade’ 
para o desenvolvimento da economia criativa carioca também parecer não passar de euforia; 
contudo, serve como estratégia de adesão social ao projeto de cidade. Por um lado, grandes 
complexos do entretenimento entram na cena carioca para abrir concorrência em uma área 
ainda com pouca profissionalização e investimento; por outro, há uma valorização excessiva do 
capital internacional e reduzida valorização do artista local, como ilustra o caso polêmico da 
convocação de voluntariado dos artistas para as cerimônias da Copa das Confederações de 
2013. 

Ao que tudo indica, o legado dos megaeventos será o avanço do entendimento da 
cultura como negócio, não mais noticiada em cadernos de cultura, mas agora nas seções de 
economia, conforme pode-se constatar pelas declarações do novo secretário de Cultura do 
município, que terá a ‘economia criativa como Norte’ e, a pedido do prefeito, transformará a 
Secretaria de Cultura “em uma Secretaria de Cultura e de Economia Criativa, que passará a ser o 

                                                 
162 Site DC Network. Acesso em: 06/11/2012. www.districtsofcreativity.org. 
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nome da pasta, para incorporar a dimensão econômica” em substituição a uma “política cultural 
que insista na autonomia da cultura, em sua realidade como fim em si mesmo, e não como meio 
para se alcançar outra coisa” (SAFATLE, 2013). Segundo Safatle, “na verdade o discurso sobre 
cultura no Brasil está atualmente prensado entre a economia criativa e a assistência social” (op. 
cit.).  

Portanto, todo o esforço com o qual os atores dominantes vêm produzindo uma nova 
identidade na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente em regiões historicamente já 
favorecidas por políticas desenvolvimentistas, pouco importará em um período de uma década. 
Nas palavras de Harvey (2012), o “esforço de construir qualitativamente o lugar e seus 
significados, na lógica do capitalismo flexível” tem resultados transitórios e voláteis. Ao mesmo 
tempo em que o capitalismo em sua fase flexível utiliza as diferenciações regionais para escolher 
sua localização, a médio prazo, seu caráter hegemônico renega tais características (HARVEY, 
2012), podendo se alocar no Rio, Nova Iorque ou Barcelona. Ou seja, há uma maior valorização 
por parte do capital da opção de mobilidade em vez de um reconhecimento duradouro da 
singularidade local.  

Nesse ‘momento Rio’, percebemos pressão do capital internacional – sobretudo 
empreendimentos imobiliários, redes hoteleiras internacionais, empreendimentos e 
conglomerados de entretenimento – em utilizar o poder simbólico e apropriar-se das 
identidades locais para se estabelecer em determinadas regiões da cidade julgadas lucrativas. 
No entanto, esse interesse pode, sem qualquer constrangimento relativo à natureza e às 
contradições do capitalismo, ser reconduzido para outra localidade, convertendo os processos 
político-econômicos em curso no município do Rio, e caracterizando novo momento de 
estagnação. Portanto, se o processo de construção de um ‘Rio criativo’ continuar na perspectiva 
de atender e fortalecer o capital, como as evidências indicam, as estruturas sociais não serão 
verdadeiramente quebradas. As disputas no território e o quadro de desigualdade são levados 
em conta apenas e, sobretudo, para mobilizar esforços e recursos de city marketing, que 
perpetuam a ideia de integração, consenso e engajamento dos cidadãos, arrastados pela síntese 
‘somos todo um Rio’. 
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Resumo 

Situada uma descrença generalizada no que se refere à política tradicional, 

sobretudo, por adolescentes e jovens de modo geral, o texto reconhece outras 

possibilidades de agenciamento ao encontro da tríade participação, juventude e política 

através de manifestações artísticas. O campo de conflito, outra vez, é a cidade.  

 

Palavras chave 

Cidade, artista, política, juventude, espaço público, poder 

 

Abstract 

Situated widespread disbelief in regard to traditional politics, especially by young 

people in general, the text acknowledges other possibilities agency to meet the triad 

involvement, youth and politics through artistic expressions. The field of conflict, again, is 

the city. 
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Introdução 

Nos vértices de cada esquina, na polifonia da urbe, nas avenidas engarrafadas de 

solidão e enxofre, no vazio dos terrenos baldios e ou manifestando-se contra os discursos e 

intervenções pifias dos governantes aparece o artista; seu corpo, sua tinta, sua palavra; sua 

obra a potencializar cimentos e redes de sociabilidades, trata-se de potências.  

É a partir destes diálogos que o texto analisa a construção estética e conceitual da 

narrativa, o grau de pertencimento dos seus protagonistas e a permeabilidade no espaço 

público da obra “TETRALOGIA CIDADE – ações do corpo no espaço urbano”. O projeto foi 

realizado com a participação de 13 jovens entre 18 e 29 anos, oriundos de seis cidades do 

Estado do Rio de Janeiro: Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, São Gonçalo, Niterói e Rio de 

Janeiro. A culminância do mesmo se fez nos dias 24 e 25 de maio, do ano de 2013, 

justamente no local que em curto espaço de tempo serviria a posteriori de palco à “guerra 

civil” entre sociedade e Estado, refiro-me à Praça XV, nos entornos do prédio da ALERJ: a 

“casa” (moldada por cruzamentos de ruas) da primeira grande manifestação na cidade do 

Rio de Janeiro em junho de 2013. 

O que está por detrás dessa efervescência que ganha velocidade distinta e adesão 

instantânea (dentro e fora do país) se estrutura num dispositivo de comunicabilidade 

diferenciado e virtual; campo de saber, vale dizer, que por sua vez, articula-se pela 

construção de outro código imagético capaz de compor outra sensorialidade e 

reciprocidade entre os corpos na ruptura de um dado “autismo social”. Corpos que gritam, 

que se tatuam, que quebram e se quebram, que dançam e rompem com o silêncio, 

ganhando o status de voz ou de “berro”. No caos e na política que ora passam a fazer parte 

numa atitude “proxêmica” (MAFFESOLI, 2002), carregam e são consequentemente 

carregados pelo ideal de transformação plena. Porém enquanto artistas, preocupam-se 

mais com as sensações, em vez dos sentidos. 
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Objetivos 

<Identificar possibilidades alternativas de criação no espaço urbano a fim de elaborar 

estratégias de ocupação da cidade como lugar privilegiado da ação do artista, no contato 

com a arquitetura e seus entornos (memoria, historia, conflitos e diversidade etc) 

 

<Desenvolver intercâmbio com jovens de seis municípios do Estado do Rio, privilegiando a 

descentralização do campo das “artes”, o acesso a bens culturais e simbólicos 

 

<Reconhecer e fomentar os potenciais de elaboração/reelaboração de configurações 

estéticas no plano da criação e da investigação de territórios urbanos 

 

<Contribuir na formação de redes e implementação de políticas públicas para jovens 

pesquisadores através de incentivos à profissionalização e elaboração de currículo 

 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada em nove meses (de setembro de 2012 à maio de 2013) 

através de método etnográfico, prevalecendo-se da observação participante. Além dos 

diários de comportamento (composto por anotações, pensamentos, poesias, gráficos e 

símbolos), também fizeram-se presentes os recursos audiovisuais e a troca de informações 

no campo da virtualidade por meio de redes sociais e canais restritos de comunicação. 

Treze jovens, sendo apenas três pessoas do sexo feminino participaram do processo 

de pesquisa e composição. 

Além dos encontros semanais em cada cidades, os participantes da pesquisa se 

encontravam uma vez por mês para as “residências artísticas”, ocorridas no âmbito da 

praça XV, na cidade do Rio de Janeiro. 

1. Aproximações sobre o tema e a obra 

As possibilidades de subversão aos sistemas dominantes e os paradigmas estéticos 

de ditadura do corpo, a percepção/ produção de um redesign urbano, a valorização da 
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diversidade cultural, o acesso aos bens culturais e simbólicos presentes na cidade e, por que 

não dizer, a construção de outra cidade são aspectos motivadores na construção da obra 

“Teatralogia Cidade”.  

Vivo, inteiramente vivo, o espaço público aparece outra vez como campo de 

conflitos, espelho da criação e lócus da resistência no enfrentamento das barreiras 

burocráticas e penais que estruturam a fobia e a militarização do espaço urbano. Hardt & 

Negri (2005), baseados em Foucault, tratam a questão a partir de um novo paradigma de 

poder que rege as sociedades de massa – o “biopoder”. Deste modo, a sociedade de 

controle vem romper com a sociedade disciplinar, ganhando força no corpo coletivo e 

postulando dinâmicas de comando mais democráticas e descentralizadas; mais imanentes 

ao campo social. A vida social passa a ser regulada por dentro, pois é ativada 

constantemente pelo próprio desejo dos individuos; estamos diante da constituição de uma 

grande “comunidade emocional” em oposição ao modelo de organização racional típico da 

sociedade moderna.  

O paradigma disciplinar vai sendo gradativamente substituído, dando vazão a uma 

outra hegemonia que vem deslocar a centralidade do Estado, configurando um novo 

arranjo de poder, no qual os movimentos sociais ganham expressão como novos atores 

políticos.  Entra em cena o contexto biopolítico, no qual o corpo, em suas distintas 

abordagens (biológico, somático, físico), se transforma num instrumento de poder e cerne 

da reforma das estruturas sociais. Adentramos na época, não necessariamente de uma 

política de identidade (de classe e cultura), mas de uma política de diferença (HALL, 2004), 

ora governada por uma multidão prestes a devorar o estado mumificado de paisagem 

social. questionando-o e enfrentando tais poderes na formulação de outros debates sobre o 

reconhecimento e fomento às novas gramáticas políticas situadas na contemporaneidade 

(AZEVEDO, 2006).  

A R.U.A. 
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É sobre ese palco, genuinamente a própria “R.U.A.” (Resistência na Urbe pelos 

Artistas) que nos debruçamos e nos aproximamos do que pensam estes jovens em 

movimiento com a cidade. 

Há uma distância entre passar pela praça e estar na praça. Estar na praça 

não significa ser a praça, ou melhor, ser com a praça. Busquei olhar para a praça 

com seus substantivos e pronomes de construção da realidade. Neste sentido olhar 

o espaço foi uma busca pelos cantos e contos de repdio e atração de todos os 

lugares deste espaço. 

Jéssica Felippe (23), Praça JK, Niterói, 28 de novembro de 

2012 (período noturno) 

 

A composição da obra foi avançando junto com a pesquisa, portanto, não havia 

nada tão fechado como produto estético ao ponto que as experiências somente servissem 

como peças de encaixe ou de reposição. O olhar, sobretudo, a maneira de olhar a cidade e 

tudo aquilo que a compõe foi se transformando pouco a pouco. Esse amadurecimento 

acompanhado de uma rigidez no que se refere aos registros, bem como a espontaneidade 

dos diálogos constantes permitiram que o resultado tivesse êxito. 

A obra foi composta em quatro atos distintos, assim indicados: um primeiro pas-de-

deux com a característica de “interferência”; um segundo pas-de-deux com a 

inteligibilidade corpórea de um “jogo de movimentos”; seguidos de uma coreografia de 

grupo e finalmente um trabalho solo que mais se assemelha à comunicação de um “teatro 

físico” ou uma performance propriamente dita. 

 

A UNIDADE SIMBÓLICA DA OBRA 

Encontrar uma linha que costurasse tantas narrativas, enredos e corpos não foi nem 

é uma tarefa nada simples. Por outro lado, as próprias dificuldades que fizeram parte do 

proceso contribuíram no entendimento deste liame. Um rolo de fita crepe (de cores 

diferentes), ou seja, um material descartável e de baixo orçamento foi o suficiente para o 

proceso criativo. Todavia, o uso em cada parte desta mesma fita produzia encontros e 
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significações diferenciadas. Na 1ª parte “Metáfora do confronto’ a fita serviu para traçar 

uma linha de separação, analisando os motivos de afastamento e encontros das relações 

sociais e afetivas. Na 2ª parte “Quase uma lágrima, a fita colda na boca pretendeu silenciar. 

Na 3ª parte “Se queres ser universal, começa por dançar sual adeia, pretendeu 

teritorializar, demarcar. E na 4ª e última parte “Carne e pedra” serviu para unir, juntar, 

agrupar elementos e afetos. 

A OBRA DETALHADA E A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Parte 01: Metáfora do confronto 

Vislumbrando um espaço de tensão na cidade; qualquer espaço, qualquer 

cidade, a interferência dialoga com pontos orgânicos de uma dada teia urbana quando 

o corpo ocupa um lugar de mediação. Interrogando os hiatos das relações afetivas, do 

sensorial, da pele, do toque, os intérpretes conduzem a experiência, furtando 

encontros entre aqueles que se predispõem a (re)colocar o gesto, o movimento, o olhar 

como canal  de comunicação entre si.  

Deste modo a provocação se faz sobre este texto: não importará em que lugar 

eis o corpo. Não importará em que lugar o corpo dança. O que, de fato, importará é 

mobilizar este corpo em algum lugar ou o próprio lugar.  

A obra “A metrópole e a vida mental” de Georg Simmel (1987) serviu como uma 

das leituras fundamentais para compreensão do contraste entre cultura objetiva e 

subjetiva e as posibilidades de indagação à “atitude blasé”, isto é, a normalização 

(sobretudo, das crianças) diante das grandes transformações sociais, onde a cultura 

econômica (moderna, do dinheiro) teria matematicalizado a natureza (humana). A 

mesma crítica de Nietzche. 

Parte 02: Quase uma lágrima 

Quais corpos pesam mais que outros e porque uns pesam mais que outros? 

Tal questão em epígrafe é a pergunta que serve de pilotis à investigação. Nesta 

parte intensifica-se o diálogo sobre os “corpos abjetos” (BUTLER, 2010), por sua vez 

tensionando a compreensão da pergunta acima e sua respectiva polarização - 



 
 

 

 

 

 Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

 ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  433 

 

visibilidade e anonimanto. Trata-se dos valores diferenciados dado às pessoas por meio 

dos acessos decorrentes a economía dos corpos (FOUCAULT, 1977) e a graduação sobre 

os mesmos - o princípio ativo da exclusão, ou melhor dizendo, da hierarquia do acesso 

e do afeto. Do outro lado, o “quase” contido no título da obra chama a atenção para o 

processo de naturalização/banalização do que se sente frente a esta exclusão. Ontem 

chorávamos, hoje quase, amanhã… 

O que se deve ver? O que se pode falar? O que se permite sentir? O que pode, 

ainda, brotar desse solo encharcado de violência?  

Parte 03: Se queres ser universal, começa por dançar sua aldeia 

A condominização do corpo, o loteamento da alma e o metro quadrado do 

espírito conduzem o princípio da investigação.  

Apesar do título fazer referência explícita à célebre frase de L. Tolstoi “Se 

queres ser universal começa por pintar sua aldeia” no que concerne à proximidade 

com a natureza e sua própria história, é na documentação/ocupação dos territórios 

de cultura que a performance se faz presente. Problematizando a “casa“, o 

“privado” e o “publico”, a gestão do espaço-tempo das cidades e seu controle sobre 

os corpos entram em crise. 

Diferentemente das demais partes onde se faz intenso o uso da literatura, 

das Ciências Sociais ou da Filosofia como fontes de pesquisa, nesta parte o Cinema 

foi a principal referencia, mas propriamente dizendo o ilustre filme “O som ao 

redor” do pernambucano Kleber M. Filho (2012), vale dizer, um novo cinema. 

O desafio de “Se queres ser universal…”  estava e segue estando em 

problematizar a seguinte questão: o que são os mecanismos de distinção na 

geografia das cidades, senão a operação constante de controle sobre os corpos que 

habitam-na? 

 

Parte 04: Carne e Pedra 
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De título homónimo à obra de Richard Sennett (2006), “Carne e Pedra”, 

pretende retomar a sensorialidade que caiu em declínio com o aparecimento da 

vida moderna pode ser uma tarefa tão árdua quanto reescrever a historia da cidade 

mediante a experiência corporal. 

Corpo e espaço; mercado e religião; imagem; sangue. Eis as motivações 

presentes neste balé solo, isto é, reativar a experiência humana além da conjugação 

passiva corpo-espaço, projetando o choque  entre estas potências  - o corpo 

sentindo a cidade, por sua vez a cidade mobilizando o corpo como agente. Em cena, 

outra vez; um corpo político que dança. 

 

AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DA PESQUISA 

Quatro dificuldades devem ser compreendidas no proceso e na apresentação do 

produto: 

a) Participação do sexo feminino – um número significativamente menor de 

pessoas do sexo feminino esteve presenta na participação da pesquisa. Os principais 

motivos foram a realização da maioria dos ensaios noturnos. Com todo o pánico social 

(parte mito, parte fato) da violencia, houve evidência de maior receio por parte das 

pessoas de sexo feminino em seguir no processo.  

b) Recursos financeiros – na realização da pesquisa, os jovens pesquisadores 

receberam “bolsas” e também custeio de despesas com deslocamento. Porém esses 

valores foram escasos e simbólicos, tendo como único financiador a Cia GENTE.  

c) Postagem nos canais restritos e descrição – nos dois primeiros meses, os 

jovens em sua maioria apresentaram dificuldades em realizar as postagens dos vídeos e 

descrevê-los nos canais restritos de visualização. Eles alegaram o  não entendimento dos 

software de envio para postagens de grandes tamanhos. Com a participação de técnicos 

voluntarios esta dificuldade foi sanada. 

d) Alvará – o uso do espaço público dentro da experiência criativa sempre gera 

por outro campo de visibilidade sobre o corpo. Por um lado, tal visibilidade permeia um 
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canal de curiosidade, por outro expõe ese corpo à determinadas formas de represssão. 

Dito de outra forma, paredes podem estar imundas e ninguém liga, mas quando um 

dançarino projeta um de seus pés na mesma como apoio para uma manobra, a parede 

passa a ser notada para se tornar motivo de repressão. Outras vezes, os próprios agentes 

da repressão em cidades diferentes questionavam e até se interessavam pelo que faziam 

os jovens, mas também se aproximavam de modo mais rude pretendendo revistas. A maior 

tensão de fato se deu no dia 25 de maio na Praça XV, pois havia um documento na 

Prefeitura da Cidade do Rio que a partir deste dia não estariam autorizadas atividades nos 

espaços urbanos por conta da Lei da Copa. Mas, felizmente tudo transcorreu sem barreiras. 

 

OS RESULTADOS  

Os principais resultados da pesquisa até o momento foram: a 

composição/apresentação da obra TETRALOGIA CIDADE de 1h e 35 minutos; a criação do 

vídeo-dança “2 corpos, 1 espaço” realizado por protagonistas da pesquisa; a realização da 

interferência “Eu não aceito”, baseado no texto homônimo do antropólogo Roberto Da 

Matta e o arquivo digital de mais de 100 vídeos das investigações. 

 

AS PRÓXIMAS AÇÔES 

Outros resultados estão previstos para ser realizados e exibidos entre os anos de 

2013/14, sendo eles: o filme “Verve, um corpo na cidade”; a coletânea de vídeo-danças “5x 

cidade” e a exposição de fotos e livro de mesmo título “Ações do corpo no espaço urbano”. 

A parte os trabalhos estão sendo convidados para encontros, circuitos e festivais como a 

Bienal SESC de Dança de Santos/SP e o Encontro Nacional de Teatro de Rua de Angra dos 

Reis/RJ. Todo este ínterim mostra que parte do objetivo de profissionalização e elaboração 

curricular vem sendo alcançado. 
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1.1. Ilustrações da obra 

Figura 1: Metáfora do confronto  
(parte 01 da obra) 

 

          (MESQUITA, 2013) 

Figura 2: Quase uma lágrima  
(parte 02 da obra) 

 
 

(MESQUITA, ibid) 
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Figura 3: Se queres ser universal começa por dançar sua aldeia 

(parte 03 da obra) 

 
(MESQUITA, ibid) 

 
Figura 4: Carne e Pedra 

(parte 04 da obra) 

 

(MESQUITA, ibid) 
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Conclusões  

A experiencia observada e vivida mostra que há uma legitimidade em fazer política 

como ato fundador, próprio da existência do ser humano. Compreendendo a rua (o espaço 

público) como campo privilegiado de conflitos, pensamos que adotar práticas que 

reivindiquem a vida e o uso do direito de se expresar são possibilidades de agir no trânsito 

da liberdade e do desejo de transformação. Uma das formas que melhor apreendem estas 

ações são aquelas oriundas da experiência artística. 

Inscritos na categoria “mundo de artes” (BECKER, 1977), esses atores sociais 

produzem uma lógica interna de gestão que choca com os pressupostos da modernidade. 

Re-conectam o que este paradigma deixou de fora com a égide da racionalidade – a 

emoção, a mística do mistério, o simbólico e a sensibilidade –, embora esteja ora o arcaico 

amplificado pelas facilidades da tecnologia. O que está por detrás desse movimento é a 

lógica da paixão, prevalecendo muito menos a inteligência propriamente dita do que a 

sensação. A “comunidade emocional” pós-moderna está ativa e o movimento está no 

verbo representado pelo corpo – via de catarse e expressão onde o sujeito expressa a 

descrença na política tradicional (AZEVEDO, ibid). O “biopoder” está encarnado na 

“religião”, não no sentido partidário, mas na profunda experiência original da mesma – o 

“religar-se” (MAFFESOLI, ibid).  

Nascem formas de fazer política pelo conjunto das novas inscrições que tocam o 

jovem contemporáneo, pois a ação realizada com esses jovens, construída passo-a-passo 

no compasso da dança nos ensina que se faz urgente agir, a parte, de uma representação 

totalitária da violencia (MAFFSOLI, 1981), permitindo refuta-la ou contribuindo na 

construção de uma violência fundadora, criativa, transformando o desastre em arte; a arte 

em ação da vida. Tudo isso é criação e é potencia. O palco é a rua, e a resistência se faz na 

cidade, de artista pra artista fazendo política! 
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Resumen  

Una silla plegable de madera, una fotografía a escala natural de la misma silla y la ampliación 
fotográfica de la definición de silla del diccionario. De estos tres objetos se sirvió Joseph Kosuth 
en 1964 para preguntarnos dónde se encuentra la identidad del objeto, ¿en el mismo objeto, 
en su representación gráfica o en su descripción verbal? La idea es la máquina que fabrica el 
arte. El suelo de la calle, el del espacio público, el territorio de interesantes manifestaciones 
artísticas que reflejan la íntima relación entre el individuo y la ciudad. El espejo de la ciudad 
imaginada, representada, creada por y para el artista, pero también para sus ciudadanos, 
espectadores, creadores. Miradas y reflejos de un espejo en el  que traspasar la idea metafísica 
de Heidegger por la que desarrollar nuevas relaciones esta vez más reales, más necesitadas.  

Palabras clave  

Arte, ciudad, pasos, espacio. 

Abstract 

A folding chair of wood, a full-scale photograph of the same chair and photographic 
enlargement chair dictionary definition. Of these three objects are served Joseph Kosuth in 
1964 to ask where is the identity of the object, how the same object, in its graphical 
representation or verbal description? The idea is the machine that makes the art. The floor of 
the street, the public space, the territory of interesting art forms that reflect the intimate 
relationship between the individual and the city. The mirror of the city imagined, represented, 
created by and for the artist, but also for its citizens, spectators, creators. Looks and reflexes of 
a mirror in which to pass the metaphysical idea of Heidegger which to develop new 
relationships is more real, more needy.   

Key words  

Art, city, steps, space.  
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Introducción 

La ciudad es el espacio público por excelencia en el que confluyen acciones diarias que pasan 
desapercibidas y a las que no prestamos atención más allá de lo consideramos verdaderamente 
necesario. La comprensión de la ciudad desde su manifestación artística y cultural implica un 
reconocimiento y una vinculación con los verdaderos usuarios de la urbe. Sus habitantes 
producen recorridos y usos que de forma individual van construyendo múltiples ideas de 
ciudad. Intervenir desde el arte en estas ideas y construcciones, es más que una actitud, un 
objetivo al que responden colectivos y artistas que con sus entradas provocan precisamente 
nuevas formas de mirar, nuevas formas de entender esa ciudad,  y nuevos recorridos. Ahora 
bien, es importante tener en cuenta ante cualquier proceso de renovación cultural urbana, 
desde dónde se plantean las acciones y a quienes van dirigidos estos cambios y 
manifestaciones, pues la ciudad, un espacio público común, es el contexto más difícil de 
gestionar.  

 

Objetivos 
 

El objeto de esta comunicación es plantear a partir de un caso de estudio real la importancia 
que supone la traslación de ejercicios culturales y artísticos a contextos urbanos 
desconectados, provocando como consecuencia la aparición indiscriminada de nuevas 
actitudes y acciones artísticas urbanas distanciadas de la realidad tanto social como cultural 
que las acoge. Saber entender la ciudad, el espacio urbano, es un paso imprescindible para 
entender la efectividad y continuidad de dichas manifestaciones artísticas, que tienen al 
espacio urbano como contexto y motivo principal de sus acciones.  

 
Metodología 
 

El artículo está dividido en dos partes. En primer lugar se propone de manera teórica un 
enfoque de aquellas intervenciones artísticas realizadas a lo largo de la historia del S.XX y 
actualmente en el espacio urbano según clasificación que produce para cada caso. Se 
atenderán al estudio de aquellos elementos que intervienen en este proceso cultural, a sus 
mecanismos y efectos que provocan en la ciudad y en sus habitantes. En segundo lugar, se 
plantea un análisis sobre el proyecto concreto que recientemente se está desarrollando en la 
ciudad de Málaga (España) denominado “Proyecto cultural SOHO Málaga”.  
 

1. El espacio urbano como expresión artística 
 
El ser humano en su día a día construye una infinita coreografía de pasos, andares, variaciones 
del ser. La ciudad y sus habitantes son motivo de representación y espacio coreografías del 
individuo, de colectivos. Artistas de videodanza focalizan en sus cuerpos y construyen acciones 
no habituales y provocan en el espectador una nueva mirada a su realidad cotidiana. Body Trail. 
Michael Palm/Willi Dorner Austria 2008. O la acción Bórrame mucho de Gemma Graells y 
Mercé Moreno, España 2005, establecen una deconstrucción del tiempo en un espacio de 
tránsito como es el espacio público. 
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En ambos casos, el espacio urbano  se convierte en un espacio diferente en el que reavivar la 
conciencia de la experiencia artística163 . Escenario de obras efímeras que se ofrecen a los 
ciudadanos directamente sin intermediarios ni galeristas, comisarios o museos. Se trata de 
obras cuya caducidad reside en el tiempo y en nuestras retinas en la mayoría de las ocasiones, 
aunque la red se convierta en el mejor archivo de la producción elaborada de estos artistas.  
 
Desde la década de los años setenta, ya se detectan muy variadas actuaciones e instalaciones 
de artistas que de manera intencionada utilizan el espacio urbano como escaparate de sus 
obras o como escenario de sus acciones. Con el paso de los años se han ido volviendo cada vez 
más complejas en temática y producción, así por ejemplo, los artísticas han empleado el 
espacio urbano para crear y evocar experiencias íntimas o proyectadas, probar extrañezas o 
discrepancias con la realidad sorprendiendo al usuario de la ciudad. Situaciones temporales en 
emplazamientos urbanos que chocan con el espacio usual de la urbe. De esta manera, las obras 
que se crean son capaces de producir mensajes de concienciación ciudadana hacia temas 
urbanos o simplemente revindicar la propia esencia del arte en un ámbito urbano como 
memoria colectiva.  
 
La calle se convierte en un verdadero laboratorio, en un taller de experimentación para artistas 
como Chylo, Noaz, Sppy o Alberto de Pedro. Herederos del graffiti y del arte de acción, 
anárquico e independiente, el arte urbano se expresa en las calles adoptando un sinfín de 
modelos, formas y filosofías, conectando con el público, el ciudadano, a partir de asociaciones 
estéticas y contextuales, trabajando con el entorno cotidiano y la ironía.  
 
Según el esquema que recoge Urda Peña en relación a las intervenciones en el espacio 
urbano164, podríamos establecer una clasificación del arte en la ciudad en atención al siguiente 
diseño: 
  
1. Elementos que producen una activación o acción dinámica dentro del espacio 
2. Elementos naturales o artificiales que ocupan el espacio de manera temporal  
3. Inserción de elementos urbanos que generan entornos en el espacio urbano 
4. Elementos urbanos intervenidos 
5. Alteración del espacio a través de imagen, sonido y nuevos medios. 
6. Tratamiento de elementos residuales como intersticios y medianeras. 
7. Puntos de vista 
8. Acciones artísticas de reivindicación 
9. Arte urbano 
10. Nuevos espacios urbanos creados a partir de intervenciones e ideas de ciudad 
 
Sin embargo, el arte urbano es ante todo una defensa del espacio público en el que se pueden 
diferenciar dos corrientes principales de actuación, una primera mayoritaria basada en la 
identidad y en la repetición como encadenación de series o encuentros, como los trabajos de 
Separ Fairen o Vansin. Y otra corriente o forma del arte urbano más basada en el contexto.   

                                                 
163

 FERNÁNDEZ-LOMANA, Miguel Ángel, “Invitación al debate”, Arte y espacio público. II Simposio Internacional de arte en 
la calle., UIMP,  Santa Cruz de Tenerife, 1995, pp.22-24. 
164

 URDA PEÑA,  Lucila (2011): “El espacio público como marco de expresión artística”, Actas II Jornadas 
Internacionales Arte y Ciudad, Grupo de Investigación Arte, Ed. Arquitectura y Comunicación en la Ciudad 
Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, pp. 325-336. 
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2. La creación de una marca cultural para el espacio urbano 
 
De manera reciente se viene produciendo en muchas ciudades la aparición de lo que 
denominamos “industria de la cultura” como reclamo turístico en potencia de un patrimonio 
artístico y cultural de la ciudad no siempre real o natural.   
 

“En ese contexto puede entenderse la creciente estridencia de las marcas culturales; 
que no es (sólo) fruto de una moda sino de una situación de fuerza mayor: se trata de 
una lucha contra el anonimato” 

 
Con la construcción y diseño de la marca cultural, no necesariamente gráfica, se llega  a utilizar 
como instrumento un modelo determinado de ciudad que deviene en estereotipo y marca 
puramente comercial en pro de un abanderado potencial artístico y cultural que se ofrece al 
ciudadano y al visitante.  
 
 

3. Un proyecto cultural para la ciudad de Málaga. La invención de El SOHO 
 
El proyecto SOHO Málaga forma parte del Plan Director del SOHO Málaga Barrio de las Artes 
dirigido por el Ayuntamiento de Málaga (España) dentro del Programa Poctefex165, de carácter 
Europeo. El objetivo fundamental del proyecto es la creación de un Distrito Cultural que, bajo la 
marca de SOHO Málaga, dinamice el entorno en el que se desarrolla y ofrezca, tanto a la 
población local como visitante, una mirada moderna y diferenciada en su  oferta de ocio, 
cultura, comercio y negocio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Plano de límites que comprende el proyecto SOHO Málaga 

                                                 
165

 Programa de Cooperación Trasnfronteriza España – Fronteras Exteriores: http://www.omau-

malaga.com/noticias/ficha/item/728/Conferencia_final_del_proyecto_POCTEFEX.html#sthash.5Zvm6Nul.dpuf 
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De esta manera, SOHO Málaga, o lo que es lo mismo, Barrio de las Artes, se convierte en una 
iniciativa que nace de la necesidad de rehabilitar una zona de la ciudad de Málaga comprendida 
entre el sur de la Alameda y el Muelle de Heredia. Una histórica zona residencial de origen 
burgués cercana al puerto y al centro histórico, y que presenta hoy día una situación de fuerte 
degradación urbanística y comercial como consecuencia del paso del tiempo y del olvido 
discriminado hacia esta zona de la ciudad de Málaga.  
 
Como objetivos fundamentales, el Proyecto SOHO Málaga pretende:  
 
A. Conseguir que el entorno se convierta en una atracción cultural, comercial y de ocio para el 
ciudadano y el turista de modo que se recupere la actividad ciudadana y económica en el 
barrio. 
 
B.  Ampliar y facilitar la accesibilidad del peatón sin perjuicio del tráfico rodado y la 
habitabilidad de los vecinos. 
  
C. Crear rutas alternativas de ocio que atraviesen el barrio aprovechando los usos existentes y 
facilitando la implantación de los usos deseados fundamentalmente en los locales vacíos. 
  
D. Cambiar la imagen del barrio dotándolo de un carácter propio que complemente al resto del 
Centro histórico y que aporte las carencias que pudiesen existir en la ‘almendra central’. 
 
El proyecto persigue además impulsar una supuesta identidad particular del barrio, atendiendo 
al carácter de espacio urbano y cultural propuesto tanto por los propios vecinos y comerciantes 
de la zona como por las acciones y obras de arte urbano que en un determinado período de 
tiempo se proyecta realizar. 
 

“El proyecto SOHO Málaga persigue dotar a un espacio de la ciudad de una identidad 
cultural capaz de funcionar como foco de atracción artística y cultural por sí misma. No 
se trata solo de englobar varias calles de la ciudad bajo un mismo concepto, sino de 
dotarlo de identidad” 
 

Para su puesta en marcha se ha contado con la colaboración de programa de actividades de 
arte urbano diseñadas por un grupo de gestores culturales con  Fernando Francés, Director del 
Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC) y bajo la coordinación del Observatorio de 
Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU), dependiente del Área de Economía y Hacienda 
del Ayuntamiento de Málaga. También forman parte de este proyecto las Áreas de Juventud, 
Medio Ambiente, Cultura y Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga. 
 
Las siglas de SOHO Málaga se convierten en la marca que junto a MAUS se corresponden con 
un juego de palabras a partir de los vocablos en inglés y alemán, Mouse y Maus, 
respectivamente, que significa roedor, ratón, en alusión a los orígenes del denominado 'urban 
art', que nació ante la necesidad de expresión y reivindicación social en un marco clandestino 
que buscaba refugio en la noche para actuar.  
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Fig. 2. Marca cultural MAUS 
 
 
 

4. MAUS: Málaga Arte Urbano en el SOHO 
 
Urbanísticamente, el concepto SOHO se aplica a una zona muy concreta y muy bien delimitada 
del centro de la ciudad de Málaga en el que se distinguen dos ejes principales, un eje Norte-Sur 
en el espacio entre el Sur de la Alameda y el Muelle de Heredia, junto al Puerto de Málaga y un 
eje Este-Oeste entre la Plaza de La Marina y el Río Guadalmedina.  

 
 

 
 

Fig. 3. Plano de distribución por Zonas 
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La zonificación planteada pretende hacer del Barrio de las Artes SOHO Málaga todo un 
referente multicultural y alternativo, un espacio con identidad propia capaz de aprovechar las 
sinergias existentes y sobre todo que atraiga flujos por sí mismo. De esta manera, se proyecta la 
zonificación en atención a los siguientes criterios:  
 
Zona 1: Zona de Comercios y Servicios Vinculados a las Artes y Comercios No Convencionales.  
En esta zona se dará mayor protagonismo a todas aquellas actividades relacionadas con el 
mundo del arte y la cultura y que puedan suponer todo un atractivo para los visitantes. 
 
Zona 2: Zona de Abastecimiento y Reposo para empresas y residentes.  
En esta zona conviven actividades tales como aquellas destinadas al comercio de proximidad y 
actividades de  restauración. Dicha convivencia permite satisfacer las necesidades tanto de los 
propios residentes como de los trabajadores de la zona, los cuales en la mayoría de las 
ocasiones pasan más tiempo en este espacio que en sus propios espacios de residencia. 
 
Zona 3: Zona Multicultural.  
Este espacio ha sido reservado para la ubicación de actividades de carácter multicultural, tales 
como actividades de artesanía, alimentación internacional, bares temáticos relacionados con el 
mundo de la cultura, etc.  
 
 
 
Zona 1: Zona de Comercios y Servicios Vinculados a las Artes y Comercios No Convencionales.  
 
 

 
 
Fig. 4. Límites de actuación de la zona 1 
Dentro de la definición del mix-comercial que el propio Plan Director marca para esta zona, se 
ha prestado especial interés en la introducción de actividades destinadas al mundo del arte y la 
cultura. Dicho interés viene motivado por la presencia de dos importantes hitos de referencia 
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dentro de este mundo en la ciudad de Málaga como son el Centro de Arte Contemporáneo 
(CAC), uno de los principales hitos de atracción turística de la ciudad y centro de referencia 
tanto en el ámbito nacional como europeo, en la difusión de las artes plásticas y visuales desde 
el último tercio del siglo XX hasta la actualidad y en el Teatro Alameda, sala de referencia de 
cine y teatro. 
 
En relación a estos hitos, se ha establecido la delimitación de la ZONA 1: Zona de Comercios y 
Servicios vinculados a las artes y comercios no convencionales. Tal y como se puede apreciar en 
el siguiente plano adjunto, dicha zona pretende conectar el CAC con el Teatro Alameda a través 
de la introducción de actividades que potencien un continuo temático (arte y cultura) y sobre 
todo que genere sinergias turístico-comerciales en la zona (establecimientos no 
convencionales)  
 
Todo ello posibilitaría la canalización de los flujos que se dan en la zona, sobretodo teniendo en 
cuenta la existencia de la parada del tren de cercanías en el centro, así como las paradas de los 
autobuses de la EMT en la Alameda Principal y la Estación Suburbana de Autobuses en el 
Muelle de Heredia.Una mezcla entre el mundo del arte, la cultura y lo no convencional, que 
brindaría según el Plan Director, una oferta alternativa y diferente a lo existente tanto en los 
espacios de gran consumo como en los de comercio de proximidad. Se trataría de introducir 
una mezcla atractiva a las actividades ya existentes y sobre todo complementarias, que sirvan 
de referencia tanto para la población turística como para la población local. 
 
Zona 2: Zona de Abastecimiento y Reposo para empresas y residentes.  
 

 
 
Fig. 5. Límites de actuación de la zona 2 
La historia del Ensanche de Heredia de la ciudad de Málaga se encuentra íntimamente 
relacionada con el mundo de los servicios y el sector empresarial. A pesar de contar con 
población residente, ésta es muy escasa y se caracteriza más por ser uno de los principales 
centros de negocios de la ciudad.  
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Estas características hacen que actualmente la zona del Ensanche de Heredia cuente con 
numerosas zonas de limitación horaria en función de la jornada laboral. No obstante esta 
casuística ha derivado en una adaptación hacia la introducción de actividades con las que paliar 
las necesidades tanto de residentes como sobre todo de los trabajadores de la zona.  
 
Tal y como podemos apreciar en el siguiente plano adjunto la delimitación de la Zona 2 se ha 
realizado según el Plan Director en torno a dos ejes funcionales Alameda de Colon y Calle 
Tomás Heredia, lugares donde se concentran la mayor parte de actividades empresariales de la 
zona, junto a la Calle Pinzón y Pasaje Valencia, principales zonas de restauración y claves en el 
acceso al Barrio desde el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y en la consolidación de la 
ruta gastronómica proyectada. 
 
Zona 3: Zona Multicultural 
 

 
 
Fig. 6. Límites de actuación de la zona 3 
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5. Acciones de un proyecto cultural con marca de arte urbano  
 
Dentro de la actual configuración del Ensanche de Heredia, se está dando la proliferación de 
actividades de carácter multicultural que contribuyen a enriquecer la diversidad de la zona. 
Este tipo de actividades se encuentran muy relacionadas con el mundo del arte y la cultura, de 
ahí que se considere como positivo el aprovechamiento de esta casuística, de cara a potenciar y 
afianzar las sinergias turístico-comerciales en la zona. Este tipo de actividades suponen toda 
una alternativa para el ocio existen en la zona, ofreciendo actividades poco comunes y que 
pueden llegar a convertirse en referentes para la zona. 
 
La iniciativa más callejera del Proyecto MAUS: Málaga Arte Urbano en el SOHO, comienza a 
dejar sus primeras huellas, pues recientemente han empezado a trabajar diferentes talleres 
artísticos que conformarán con el paso del tiempo una galería de arte abierta al público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Intervención del artista Andi Rivas en el parking de c/Alemania. Málaga. 2013 

 
El programa del MAUS abarca diversas disciplinas artísticas desde las artes escénicas y el teatro, 
la fotografía, pintura, escultura, creaciones audiovisuales, música (a través de Soho Málaga 
Sound Festival. Además se acometerán actividades complementarias como 'urban markets', 
mercadillos de intercambio, muestra de vídeocreaciones y talleres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Intervención del co0lectivo Boa Mistura en calle San Lorenzo con calle Barroso. Málaga. 2013 

 
Los balcones de los edificios servirán para acoger una exposición de fotografías de gran tamaño 
de fotógrafos de proximidad como Ignacio del Río, Mónica Vázquez de Ayala o Miguel Toré. Los 
portales de los edificios, por su parte, también servirán según el programa Director como 
espacios expositivos para mostrar obras en pequeño formato. 
 
Una de las actuaciones principales del MAUS girará en torno al proyecto de 'urban art' que 
permitirá que artistas de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional como Faith 47, 
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Sal East, D'Face, Manuel León, Andi Rivas, Sam3, ROA, Ben Eine, Obey, Boa Mistura o Pejac, 
plasmen sus obras en muros como los del colegio  García Lorca o en otros ubicados en las calles 
Casas de Campo, Blasco de Garay, Somera, Tomás Heredia o Pinzón, entre otras. De esta 
manera, son varios los proyectos que articulan la propuesta 'Soi Málaga' (Soho Outdoor 
Intervention) convirtiendo algunas zonas del barrio en lienzos para artistas urbanos de prestigio 
nacional e internacional..  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 6. Intervención del artista Manuel León en la calle Duquesa de Parcent. Málaga 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fig. 6. Intervención del artista Pejac en la calle Tomás Heredia. Málaga 2013.  

 

Conclusiones  
 
El arte urbano es y debe ser una manifestación artística independiente, capaz de actuar en 
defensa del espacio público y cargada de una legitimidad propia que sepa y pueda establecer 
un grito en defensa del arte, el asombro, lo maravilloso de la creación y la ironía, el encuentro 
fortuito entre realidad y sueño, entre el artista y público. No obstante, ante nuevas 
modalidades de “gestiones importadas” de marcas culturales, debemos oponer firmemente la 
diferencia entre un ejercicio en pro de la cultura y la capacidad de lesionar su propio sentido 
con actividades cercanas a acciones descargadas de cualquier identidad urbana contextual, que 
en los términos de Zygmunt Bauman no hacen más que acelerar la instalación de esa 
modernidad “líquida” no tan esperada por el mundo del arte.  
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Resumen  

Este trabajo trata sobre la apropiación y significación de los espacios arquitectónicos y 

urbanos del centro histórico de la ciudad de Guanajuato a través de las prácticas 

culturales frecuentes de sus habitantes; prácticas que identificadas por Manuel Cuenca 

(2009) como Ocio Cultural, ocurren en espacios abiertos y cerrados del mismo. El 

objetivo es cartografiar el Ocio Cultural, mostrando los otros  y posibles escenarios que 

contribuyan a hacer presente aquello que ha estado ausente dentro de la cartografía 

hegemónica y las políticas culturales de la ciudad. Por tanto, la metodología se ha divido 

en tres etapas, la primera es la búsqueda documental y recopilación de estadísticas 

oficiales; la segunda consiste en el trabajo de campo por medio de la aplicación de 

encuestas, entrevistas y la observación de los actores sociales en la zona de estudio. Y la 

tercera será el desarrollo de la Cartografía del Ocio Cultural de los habitantes de dicho 

centro histórico. Concluyendo hasta el momento, que si bien el Ocio Cultural no ha sido 

advertido y potenciado por las instituciones culturales y administrativas de esta ciudad; y 

que según las estadísticas oficiales consultadas, no es una actividad frecuente de la 

mayoría de la población, esto se debe a que es una práctica que de acuerdo con 

Mantecón (2008) sólo puede efectuarse en el ‘tiempo liberado’ que posean sus 

habitantes; siendo además “un hábito que se educa” (Csikszentmihalyi, 1998) y un signo 

territorial que va dejando huella en los espacios de la ciudad. 

Palabras clave  

Guanajuato, centro histórico, prácticas, habitantes, ocio cultural, cartografía, lugares 
significativos   
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Abstract 

This paper is about the appropriation and significance of the architectural and urban 

spaces of the historical center of the city of Guanajuato through common cultural 

practices of its inhabitants; practices identified by Manuel Cuenca (2009) like Cultural 

Leisure that occur in open and closed spaces of the city. The aim is mapping the Cultural 

Leisure showing the other and possible scenarios which help to make visible what it has 

been absent within the hegemonic cartography and cultural policies of the city. 

Therefore, the methodology has been divided into three stages; the first one, is the 

documentary research and the compilation of official statistics; the second is the field 

work through the use of surveys, interviews and observation of social actors in the study 

area. And the third is the development of the Cultural Leisure mapping of the inhabitants 

of this historical center. Concluding so far that the Cultural Leisure hasn’t been advised 

and encouraged by cultural and administrative institutions of this city; and according to 

official statistics, it’s not a common activity for most people, this is because it’s a practice 

according to Mantecón (2008) that can only be made in the ‘time-released’ of its 

inhabitants, and it’s also “a habit that is educated” (Ciskszentmihalyi, 1998) and a sign 

that leaves territorial footprint in the spaces of the city. 

Key words 

Guanajuato, historical center, practices, inhabitants, cultural leisure, cartography, 

significant places.    

Introducción  

Esta investigación busca cartografiar y analizar el centro histórico de la ciudad de 

Guanajuato a través de las prácticas de ocio cultural de sus habitantes. Las cuales serán 

la parte fundamental de la narrativa de la Cartografía de Ocio Cultural. Esto se 

fundamenta teóricamente en los Estudios Culturales Urbanos que entienden la 

cartografía como  “una estrategia de análisis del lugar y de las relaciones sociales, 

subjetivas y culturales que en él se dan a partir de nuevas estructuras” (Valencia, 

2009:4). Y tomando de referencia los trabajos de Ana Goytia y Manuel Cuenca respecto 

al Ocio Cultural, con la finalidad de definirlo conceptualmente y poder resolver las 

características que deben tener los lugares de ocio cultural de los habitantes.  

Objetivos  

El objetivo principal de esta investigación es identificar y cartografiar el ocio cultural de 

los habitantes del centro histórico de la ciudad de Guanajuato, dentro del periodo 2010-

2013.   
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Uno de los objetivos particulares, es analizar la apropiación y significación de los 

espacios arquitectónicos y urbanos del centro histórico a través de la práctica frecuente 

de actividades de ocio cultural de sus habitantes.  

Así como representar y visibilizar en una cartografía alternativa aquellas prácticas y 

lugares significativos del ocio cultural de los habitantes que no son advertidos en las 

políticas culturales gubernamentales e institucionales.  

Metodología  

La primera fase de la investigación está siendo abordada, mediante la búsqueda, 

recopilación y selección de textos y autores respecto a los conceptos de ocio, ocio 

cultural, tiempo libre, cartografía, prácticas, apropiación y significación del espacio que 

han ido conformando el Marco Teórico-Conceptual de este trabajo. Además del acopio de 

datos estadísticos oficiales (INEGI, CONACULTA, IMCINE, SEDETUR, Instituto Estatal de la 

Cultura, Informes de gobierno municipales y estatales e Informes de Actividades del 

Rector de la Universidad de Guanajuato) recientes (2010-2013) sobre aspectos socio-

económicos, educativos, poblacionales, así como sobre los hábitos, las prácticas y el 

consumo cultural de los habitantes del Centro Histórico de esta ciudad.   

La segunda fase consistirá en completar dichas estadísticas con los datos obtenidos de 

encuestas aplicadas a los habitantes, en la zona de estudio (2013) respecto a sus hábitos 

y prácticas culturales. Dicha información cuantitativa será complementada por las 

entrevistas a informantes clave y la observación participativa y no participativa de los 

actores sociales y sus actividades culturales, las cuales se registrarán en diarios de campo 

y fotografías.  

En la tercera fase que corresponde al análisis e interpretación de la información 

obtenida, se plantea elaborar la Cartografía del Ocio Cultural de los habitantes del Centro 

Histórico de Guanajuato.  

1. Consideraciones teóricas 

El concepto de cartografía desde la perspectiva de los Estudios Culturales Urbanos es 

definido por Marco Valencia (2009) como la representación del territorio y no como la 

reproducción del mismo. Representación que a través de una imagen tiene como 

objetivo ‘hacer presente’ aquello que ‘está ausente’ y que por medio de elementos 

suficientes, iguales o parecidos, intentan retraer el objeto a la memoria del lector. 

Mientras que “una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta como 

resultado de una simbolización personal o colectiva” (Belting, 2007:14); es decir, está 

cargada de significados, creencias y valores. 
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Según Brian Holmes (2005), los mapas “como representaciones gráficas de un espacio, 

son maneras de poseer y controlar un territorio determinado, pero por otra parte, como 

textos, son lugares de manifestación de sentido, posibilitan intervenciones y operaciones 

sobre dicho territorio” (Valencia, 2009: 8).  

Por lo tanto, la acción de cartografiar la ciudad podría tomar un giro cultural, si se vuelve 

a pensar el mapeo como una manera de narrar la vida cotidiana en la ciudad. Pues hay 

que reconocer que la esencia de la misma, no está en sus formas y construcciones físicas 

sino en las prácticas de sus habitantes y en sus construcciones simbólicas. 

Múltiples actividades se efectúan cotidianamente en las ciudades y una manera de 

desentrañar y analizar  el Ocio Cultural dentro del collage de prácticas espaciales de los 

actores sociales, es mediante su representación cartográfica.  

Para poder reconocer el Ocio Cultural en nuestras ciudades contemporáneas, antes es 

necesario comprender que el ocio no es lo mismo que el tiempo libre. El tiempo libre 

según el psicólogo Guzmán López  (2011) es el tiempo restante después del trabajo, un 

complemento del mismo que bien podría invertirse en ocio o por el contrario llevarnos al 

aburrimiento.  

Mientras que Alejandro Mantecón (2008:44) diferencia el ‘tiempo libre’ del ‘tiempo 

liberado’. Y a partir de los estudios de Fourastié (1973), realiza un modelo simplificado 

sobre la estructura de la vida cotidiana en las sociedades de consumo, en la que 

reconoce que no todo el tiempo que queda al margen del trabajo profesional es tiempo 

de ocio; sino que existe una amalgama difusa de actividades dedicadas a la supervivencia 

de la persona (tiempo de subsistencia) y a las actividades socioeconómicas y culturales 

dedicadas a la reproducción del sistema (el tiempo libre menos el tiempo liberado); y un 

‘tiempo liberado’ en el que se efectúan las actividades de ocio, tales como el descanso 

(ocio pasivo), la distracción, el trabajo artesanal y la formación física y cultural.  

Por lo tanto, es necesario reconocer que tener tiempo libre no es garantía de ocio. Y sólo 

la disponibilidad de ‘tiempo liberado’ (de esas actividades dedicadas a la subsistencia y a 

la reproducción del sistema) se convierte en la principal condicionante para la existencia 

del ocio. 

Razón por la cual, “en una sociedad saturada por una oferta de ocio consumista, se hace 

más necesario que nunca la reflexión sobre el ocio creativo…que [nos libere de la apatía 

y] nos permita ser constructores activos de la cultura” (Menchén, 2007:10).  

Un Ocio Creativo dentro del cual, Ana Goytia (2007) y Manuel Cuenca (2009) han 

identificado como categoría principal al Ocio Cultural. Este último entendido como el 

conjunto de actividades culturales y artísticas que al ser realizadas en un tiempo social 
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tienen gran impacto a nivel del individuo, en un sentido cognitivo y psicológico, 

enriqueciendo su capital cultural, estimulando su creatividad y mejorando su calidad de 

vida a través de experiencias satisfactorias. Pero que también tienen un impacto a nivel 

colectivo, pues Ramón Martín Mateo (1993) reconoce que el Ocio Cultural es un hecho 

social que va dejando marcas en el territorio. 

Ese signo territorial que va dejando el Ocio Cultural se debe a que al ser un tipo de “ocio 

con sentido”, no sólo permite añadir significado a nuestro tiempo, a nuestras prácticas y 

a nuestra vida, sino también a los espacios dentro de la ciudad, que son apropiados y a 

su debido tiempo se convierten en ‘nuestros lugares’. Ya que según Carlos Rico, el 

involucrarse en el ocio “puede proveer una [importante] conexión con el lugar y podría 

ser un antídoto al desarraigo” (Rico, 2002).  

Además, autores como Francisco Menchén (2007) reconocen que el ser humano no nace 

sabiendo cómo emplear su tiempo libre. Pues “saber vivir el tiempo libre a través del 

ocio no es algo que se aprenda automáticamente, sino que es un hábito que se educa” 

(Csikszentmihalyi, 1998).  

Esto lo confirma Bourdieu al señalar que “las necesidades culturales son producto de la 

educación: la investigación establece que todas las prácticas culturales (frecuentación de 

museos, conciertos, exposiciones, lectura, etc.) y las preferencias correspondientes 

(escritores, pintores o músicos preferidos, por ejemplo) están estrechamente ligadas al 

nivel de instrucción (evaluado según el título escolar o el número de años de estudios) y, 

en segundo lugar, al origen social” (2010: 231). 

Siendo entonces el Ocio Cultural una cuestión de educación y de códigos culturales que 

se aprehenden de otros y que se comparten con otros. Una serie de actividades 

culturales que pueden ocupar el ‘tiempo liberado’ de los individuos en función del 

desarrollo intelectual, que posibilitan la adquisición de capital cultural, estimulan la 

creatividad y mejoran la calidad de vida al ser experiencias satisfactorias; que según 

Roger Sue son resultado de “una elección libre que proporciona a la persona que lo 

realiza un sentimiento de libertad” (1980/1982:9). Y que se efectúan en espacios de la 

ciudad que al ser marcados socialmente por dichas prácticas culturales recurrentes, van 

siendo apropiados y significados por las personas hasta que se convierten en sus lugares 

de ocio cultural.  

Y es en función de estas consideraciones teórico-conceptuales cómo se ha comenzado a 

recopilar información sobre la zona de estudio, obteniendo datos importantes sobre las 

prácticas de ocio cultural que se reportan en el siguiente apartado. 

 



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

                            ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  458 

 

 

2. Prácticas de ocio cultural en el centro histórico de Guanajuato 

El avance en la búsqueda de datos estadísticos oficiales sobre las prácticas culturales de 

los habitantes del centro histórico de la ciudad de Guanajuato, nos permite situar el 

fenómeno del Ocio Cultural dentro de un panorama favorable, que aunque con ciertas 

limitaciones y carencias, existe una gran posibilidad de que sea mejorado cuantitativa y 

cualitativamente.  

De esta manera, en el Primer Informe de Gobierno del Estado de Guanajuato de la 

administración 2012-2018, se tiene registrado que las actividades artísticas y culturales 

organizadas dentro del Museo Iconográfico del Quijote tuvieron una asistencia total de 

46,563  personas durante el año 2012. Mismo que se enriqueció a través de los círculos 

de lectura, las proyecciones cinematográficas, los conciertos de música de cámara, así 

como por las conferencias académicas y literarias (ver Tabla 1). 

Tabla 1.  

Actividades artísticas y culturales en el Museo Iconográfico del Quijote 2012 

Actividad Eventos Asistentes 

Talleres  80 3,176 

Círculos de lectura 66 1,114 

Cine 42 1,491 

Artes plásticas 19 400 

Patio abierto 17 1,370 

Conciertos de música de 
cámara 

46 3,103 

Letras 38 1,642 

Coloquio Cervantino 
Internacional XXIII edición 

24 7,777 

Visitantes al museo 
 

26,490 

Total 332 46,563 

Fuente: 1er Informe del Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. 

Así mismo, los museos que se ubican en la zona de estudio y que son coordinados por el 

Instituto Estatal de la Cultural han diversificado su oferta cultural, logrando que 19,953 

habitantes de la ciudad se vincularan durante el año 2012, además de las exposiciones, 

con los ciclos de cine, las conferencias, los cursos y las presentaciones artísticas (ver 

Tabla 2).  
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Tabla 2. 

Actividades culturales en los museos coordinados por el Instituto Estatal de la Cultura de 

Guanajuato 2012 

Museos 

Actividades 

Asistentes Visitantes 
Exposiciones 

Ciclos 
de cine 

Conferencias 
Cursos y 
talleres 

Presentaciones 
artísticas 

Casa Diego 
Rivera 

22 526 5 0 22 2,878 64,445 

Del Pueblo 15 15 40 17 10 4,910 20,339 

Alhóndiga 
de 

Granaditas 
12 69 9 39 4 12,165 179,367 

Teatro 
Juárez 

19 0 0 0 0 0 52,492 

Total 68 610 54 56 36 19,953 316,643 

Fuente: 1er informe del Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. 

 

Y de acuerdo con la comparativa entre los datos obtenidos de los Informes Anuales de 

Actividades del Rector de la Universidad de Guanajuato de los dos últimos ciclos 

escolares 2010-2011 y 2011-2012, se encontró que hubo un aumento significativo de un 

221% de los visitantes que acudieron a las exposiciones en las galerías universitarias 

entre un periodo y otro. Además de reportar cómo los grupos artísticos universitarios de 

música, danza y teatro, se apropiaron como cada año, del Mesón de San Antonio, el 

Teatro Principal y el Teatro Juárez así como de los espacios públicos como la Plaza de San 

Fernando, la Alhóndiga de Granaditas y la Plaza de San Roque, logrando reunir en sus 

presentaciones a 60,000 personas en un ciclo escolar y hasta 80 000 personas en el 

siguiente (ver Tabla 3).  

 

 

 

 

 

 



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

                            ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  460 

 

 

 

 

Tabla 3. 

Datos comparativos de asistentes a eventos culturales de la Universidad de Guanajuato en los 

ciclos escolares 2010-2011 y 2011-2012 

Actividades de Difusión Cultural             
2010-2011 

Actividades de Difusión Cultural              
2011-2012 

Actividad Eventos Asistentes Actividad Eventos Asistentes 

Exposiciones 
artísticas 

17 25,700 
Exposiciones 

artísticas 
22 57,000 

Festival 
Cultural 

Universitario 
30 30,800 

Festival 
Cultural 

Universitario 
27 32 000 

Grupos 
artísticos 

universitarios   
160 60,000 

Grupos 
artísticos 

universitarios   
146 80,000 

Fuente: Informes Anuales de Actividades de la UG 2010-2011 y 2011-2012. 

 

En el mismo ciclo escolar 2011-2012, el Cine Club de la Universidad organizó 21 ciclos o 

muestras cinematográficas y dos festivales de cine. En total fueron 219 filmes que dieron 

a lugar a 446 proyecciones. Las cuales se efectuaron en las Escalinatas de la Universidad, 

que en base a las primeras observaciones hechas en campo se notó una asistencia más 

nutrida de jóvenes universitarios. Mientras que en las proyecciones al interior del 

Auditorio Euquerio Guerrero ubicado en el Antiguo Hospicio Jesuita, se ha observado 

una alternancia de actores sociales, dejando la primera función de los domingos para el 

grupo de los adultos, adultos mayores y algunos jóvenes; y las funciones nocturnas de 

los lunes a los miércoles para la población juvenil de estudiantes.   

Por otra parte, en el Primer Informe de Gobierno del Ayuntamiento de Guanajuato del 

periodo 2009-2010, se registraron 28 eventos oficiales de danzón con 3,360 asistentes. 

Un baile de salón que una gran mayoría de adultos mayores han llevado al espacio 

público, dándose cita cada martes en el Jardín de la Unión y cada viernes en la  Plaza de 

San Fernando y sólo en algunas ocasiones también en la explanada de la Alhóndiga de 

Granaditas o en el Jardín de la Reforma.  

Además, también se han identificado espacios alternativos independientes de reciente 

surgimiento como el Lechón Ilustrado y el Espacio-Cultural MAZ+AHUA, los cuales 
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brindan semanalmente una oferta cultural interesante. Y a pesar de que tienen poco 

tiempo de estar abiertos al público en el espacio que actualmente ocupan, empiezan a 

consolidar a su público frecuente.   

Estos cambios alentadores respecto a la diversificación de las actividades culturales y 

artísticas en los museos, las instituciones educativas e incluso en los espacios de 

colectivos independientes son signos de que las autoridades y ciertos grupos de la 

población reconocen la importancia de promover y participar en dichas actividades. Sin 

embargo, aún no es advertido como hábito y práctica de Ocio Cultural, el cual debiera 

educarse y fomentarse como una necesidad cultural que genere bienestar y mejore la 

calidad de vida de las personas. Ya que aún falta evidenciar el impacto no sólo 

cuantitativo sino cualitativo del mismo. 

3. Lugares de ocio cultural del centro histórico de Guanajuato 

Cuando se habla de los lugares de ocio cultural del centro histórico de Guanajuato 

implica pensar en cuatro factores clave, sus habitantes, sus prácticas culturales, la 

disponibilidad de ‘tiempo liberado’ y la infraestructura cultural significativa para los 

habitantes. Esta última no sólo integra a los espacios arquitectónicos cerrados sino 

también a los espacios públicos.  

De esta manera, la selección de los lugares de ocio cultural del centro histórico que se 

analizarán como principales referencias para esta investigación, se hará en base a los 

criterios marcados en la Tabla 4. Dentro de la cual, se enuncian las características de las 

prácticas de Ocio Cultural. Las cuales definen cómo los espacios arquitectónicos y 

urbanos consolidados a través del tiempo como facilitadores de las actividades 

culturales, son sitios que pueden marcarse socialmente (apropiarse y llenarse de 

significado) hasta convertirse en los lugares de ocio cultural de la población. 
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Tabla 4.  
Criterios teóricos para definir el ocio cultural y los lugares del ocio cultural 

 
 

 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, las prácticas recurrentes de ocio cultural de los habitantes van definiendo 

los lugares de ocio cultural. Y en base a los datos estadísticos de asistencia a los eventos 

culturales organizados por las instituciones de la ciudad, conjugadas con las primeras 

observaciones en campo realizadas en lo que va de este año 2013; se realizó una primera 

identificación de los lugares de ocio cultural (ver Tabla 5), cuyo listado se modificará 

OCIO CULTURAL 
LUGARES DE OCIO 

CULTURAL 

Sin definirlo aún como ocio cultural 
este autor habla de un ocio efectuado 
en el ‘tiempo liberado’ dedicado a la 
formación cultural (Mantecón 2008 

en base a Fourastié 1973). 

Espacio en el que se dedica el 
'tiempo liberado' a la 
formación cultural. 

Una de las funciones 
psicosociológicas del ocio es el 

desarrollo (intelectual, artístico y 
físico). Es una función muy ambiciosa 

y en consecuencia la menos 
extendida (Sue, 1980/1982: 75-107). 

Un espacio que ofrece un ocio 
en función del desarrollo 

intelectual, artístico y físico del 
individuo. 

Un tipo de ocio activo y creativo que 
fomenta la participación en  las 

actividades culturales, cuya necesidad 
se relaciona con la educación y el 
proceso educativo (Cuenca, 2007) 

Espacio donde se promueven 
las actividades culturales que 

estimulan la creatividad. 

El ocio cultural es un hecho social que 
va adquiriendo un signo territorial 

(Mateo, 1993). 

Espacio marcado social y 
territorialmente (apropiado y 

significado). 

El acceso al ocio viene determinado 
por la posesión del capital. Bourdieu 
distingue entre el capital cultural, el 
capital económico, el capital social y 

el capital simbólico (Mantecón, 
2008:46) 

Espacio en el que el capital 
cultural es una condición para 
el acceso al ocio; pero también 
un lugar en el que el ocio es un 
medio para la adquisición del 

primero. 
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conforme se avance en la investigación de campo, a través de una observación 

estructurada, así como de la aplicación de encuestas y entrevistas a los actores sociales.   

 

 

Tabla 5.  
Primera identificación de las prácticas y los lugares de ocio cultural en el Centro Histórico de 

Guanajuato. 

 

LUGARES DE OCIO CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO                                          
DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO 

PRACTICAS DE OCIO 
CULTURAL 

ESPACIOS 
CERRADOS 

ESPACIOS 
ABIERTOS 

Asistir los viernes a los 
conciertos de la OSUG 

Teatro Principal 

  

Visitar las exposiciones de 
estudios visuales  

Galerías 
universitarias 

Asistir a los círculos de lectura 

Museo 
Iconográfico del 

Quijote 

Presenciar las proyecciones de 
cine 

Participar en las conferencias 
académicas y literarias 

Asistir a los conciertos de 
música  

Visitar las exposiciones 
artísticas Museo Casa Diego 

Rivera y Museo del 
Pueblo de 

Guanajuato 

Asistir a los ciclos de cine 

Participar en las conferencias 

Ir a las presentaciones 
artísticas 

Visitar las exposiciones 
Museo Ex 
Convento 
Dieguino 

Asistir a los conciertos de 
música  

Acudir a las conferencias  

Asistir a las proyecciones del 
Cine Club de la UG 

Auditorio Euquerio 
Guerrero 

Asistir a  las proyecciones 
cinematográficas 

  
Escalinatas de la 
Universidad de 

Guanajuato 

Ir a las presentaciones los 
grupos  de teatro, música y 

danza de la UG 
  

Plaza de San Roque 
y Alhóndiga de 

Granaditas 

Participar o presenciar en el 
baile de danzón 

  
Plaza de San 

Fernando y Jardín 
de la Unión 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones  

La práctica de ocio cultural puede dejar una huella en la formación intelectual y cultural 

de aquellos individuos que se involucren en estas actividades de manera recurrente.  En el 

centro histórico de Guanajuato, estas actividades son promovidas por las instituciones 

educativas, culturales y administrativas de la ciudad e incluso por algunos colectivos 

independientes, sin aún identificarlas ni potenciarlas como prácticas de Ocio Cultural. Un 

hábito que debe educarse para permitir a la población discernir ese ocio activo entre la 

oferta cada vez más extensiva de un ocio pasivo y consumista. De ahí la necesidad de 

evidenciar sus marcas significativas en el territorio (los lugares de ocio cultural) a través 

de la elaboración de una cartografía alternativa, la Cartografía del Ocio Cultural. Que 

permita efectuar cambios en las políticas culturales, los cuales redunden en mejoras en la 

cantidad y calidad de los servicios culturales. Y en consecuencia en el bienestar de la 

población. 
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RESUMO 

O objetivo principal deste trabalho é compreender os aspectos que interferem na 
realidade dos grupos de teatros da cidade de Ouro Preto, considerando que o teatro é 
uma manifestação artística que tem potencial para representar esta cidade como um 
território criativo. A cidade de Ouro Preto possui uma tradição no campo das artes 
cênicas ao possuir uma estrutura social que envolve teatros históricos (patrimônios 
seculares), escolas de formação de artistas incluindo a Universidade Pública e a oferta 
periódica de festivais e eventos culturais para esta manifestação de grupos teatrais, 
inclusive locais. Neste sentido, em termos metodológicos, foram realizadas pesquisas 
bibliográficas, documentais e de campo com entrevistas em sete grupos teatrais do 
município em estudo e, em seguida procurou-se analisar seus aspectos: políticos, sociais, 
administrativos, econômicos e culturais. Como conclusão, observou-se que, a despeito 

                                                 
1
 Agradecimentos a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio concedido para a 

realização e apresentação desta pesquisa, bem como ao professor Magnus Emmendoerfer pelos seus construtivos 
apontamentos na revisão deste trabalho. 
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da tradição existente em relação às artes cênicas na cidade de Ouro Preto, este 
segmento relacionado à economia criativa releva problemas e não demonstra nos 
aspectos estudados, evidências que o torne suficientemente representativo para que 
esta cidade seja considerada um território criativo. 

PALAVRAS CHAVE 

Teatro, Cultura, Economia Criativa, Territórios Criativos. 
 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to understand the aspects that affect the reality of 
groups of theaters in the city of Ouro Preto, considering that the theater is an artistic 
expression that has the potential to represent the city as a creative territory. The city of 
Ouro Preto has a tradition in the field of performing arts to have a social structure that 
involves historic theaters (secular heritage) schools of artists including Public University 
and offer periodic festivals and cultural events for this manifestation of theater groups, 
including locations. In this sense, in terms of methodology, were conducted literature 
searches, documentary and field interviews in seven theater groups of the municipality 
under study, and then tried to analyze its aspects: political, social, administrative, 
economic and cultural. In conclusion, we observed that, despite the existing tradition in 
relation to the performing arts in the city of Ouro Preto, this segment related to the 
creative economy reveals  problems and  shows no ,  in the areas studied, the evidences 
that becomes sufficiently representative for this city be considered a creative territory. 
 

KEYWORDS 

Theatre, Culture, Creative Economics, Creative Territories. 
 
TRODUÇÃO 
Quando nos referimos a uma cidade, logo citamos suas principais características: modo 
de vida, clima, geografia, bens culturais e patrimoniais, locais de lazer, etc. Dentre essas 
características, sempre existe uma ou mais que se sobressaem e que fazem com que 
aquela cidade tenha um diferencial para atrair as pessoas, seja para residir ou para 
visitar. Desse modo, as cidades, acima de tudo, nos convidam a experimentá-las, 
vivenciando seu espaço, seus costumes e, assim, sua cultura. 

Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO 
– as cidades são lugares únicos de manifestação da diversidade, por serem laboratórios 
vivos da cultura. Segundo a organização, “seja o foco de interesse o patrimônio herdado 
ou as atividades criativas, a cidade é onde a criatividade e as relações humanas se 
fundem”. Assim, a cidade e seus distritos, se tornam locais ideais para o reconhecimento 
da pluralidade cultural (UNESCO, 2008). 

Quando uma determinada cidade e/ou região é conhecida por suas manifestações 
artísticas e culturais, ela pode ser representada por essas como um território criativo, 
que, por sua vez, é definido por agrupamentos geográficos de empresas do setor 
criativo, fornecedores de produtos e serviços e instituições associadas, que cooperam e 
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competem entre si. (Benkler, 2006) Dessa forma uma ou mais artes podem vir a ser o 
principal atrativo para tal localidade. 

O teatro, objeto desse estudo, sendo considerado uma das mais expressivas e 
tradicionais manifestações artísticas do homem (Souza e Geraldo, 2012) e um dos 
principais setores da economia criativa (Bendassolli, Wood Jr., Kirschbaum & Pina e 
Cunha, 2009), possui plena capacidade para representar uma cidade quando fortalecido 
e apoiado por ela, seja com políticas públicas culturais eficientes, seja pelos próprios 
profissionais e seu público. 

Trabalhos realizados anteriormente investigaram o teatro em Ouro Preto, Minas Gerais, 
no intuito de conhecer suas organizações na esfera gerencial e também suas relações de 
dependência com o poder público. (Fioravante, Emmendoerfer & Vitória, 2012; Oliveira, 
Vitória & Fioravante, 2013) No decorrer desses estudos, outros fatores, que naquele 
momento não eram foco das pesquisas, foram observados e fizeram surgir uma nova 
indagação: Por que o teatro, sendo uma arte relevante para a cidade de Ouro Preto- MG, 
não a representa como um território criativo? 

Essa inquietação se deu porque, no Brasil, um dos supostos ícones de pluralidade 
cultural é a cidade de Ouro Preto-MG, pois possui uma grande relevância turística e 
cultural, tanto no cenário regional, nacional e mundial, em função da sua importância 
histórica e do rico acervo artístico e arquitetônico tombado, como afirma Cifelli (2005). 
Para a autora, “a atratividade turística exercida pelo seu conjunto arquitetônico colonial, 
pelos museus, igrejas, pelas expressões artísticas e pelas belezas naturais circundantes 
[...], transformaram Ouro Preto em um dos principais destinos turísticos do país”.  

Assim, a cidade tem grande potencial para ser representada como território criativo por 
suas artes, em especial o teatro. Isso porque a cidade abriga a primeira casa de 
espetáculos da América Latina, a “Casa da Ópera”, possui um teatro amplo moderno 
além de outras salas de espetáculos menores. Também é casa de vários grupos teatrais e 
cursos de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Porém, essa 
relevância ainda é muito pouco destacada quando se fala de Ouro preto.  

 

1. OBJETIVOS 

Desse modo, o objetivo principal deste trabalho é compreender os aspectos que 
interferem na realidade dos grupos de teatros da cidade de Ouro Preto, considerando 
que o teatro é uma manifestação artística que tem potencial para representar esta 
cidade como um território criativo. 

Para obter tal análise, foi realizada uma vasta pesquisa referencial e conceitual mais 
alicerçada em documentos bibliográficos, artigos acadêmicos e nas observações pessoais 
durante os primeiros estudos, uma vez que este tema, por ser ainda incipiente, carece 
de publicações e outros estudos mais aprofundados. 

 

2. METODOLOGIA 

Como unidade de análise escolheu-se o município de Ouro Preto – MG que, de acordo 
com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), coletados no censo 
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2010; é um município do estado de Minas Gerais, situado na Serra do Espinhaço - Zona 
Metalúrgica de Minas Gerais (Quadrilátero Ferrífero). Fundada em 24 de Junho de 1698 
e emancipada em 24 de Fevereiro de 1823, possui área de 1.245 km² e 69.598 habitantes 
(IBGE - 2010) divididos em treze distritos: Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do 
Campo, Engenheiro Correia, Glaura, Lavras Novas, Miguel Burnier, Santa Rita, Santo 
Antônio do Leite, Santo Antônio do Salto, São Bartolomeu e Rodrigo Silva, além da sede. 

Por seu valor histórico – sendo famosa por sua arquitetura colonial – Ouro Preto foi 
decretada Cidade Monumento Nacional em 1933 e foi a primeira cidade brasileira a ser 
declarada, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, no ano de 1980. 

A pesquisa foi operacionalizada empiricamente, e a coleta de dados utilizou-se de dados 
primários e secundários. Os primários foram obtidos através da coleta de em campo, 
com a técnica metodológica snowball (“Bola de Neve”) e de entrevistas semiestruturada. 
Os dados secundários foram obtidos através do acesso e manejo de documentos 
públicos, pesquisa bibliográfica em publicações de teses e dissertações relacionadas ao 
tema da pesquisa e materiais em sites oficiais de órgãos competentes na internet, bem 
como bibliografias especializadas sobre os temas; economia criativa, territórios criativos 
e teatro, que observamos ainda ser escassa, com necessidade de ampliação no campo 
teórico.  

A princípio, a busca por informações sobre os grupos teatrais de Ouro Preto pretendia 
ser iniciada junto aos órgãos municipais da cidade, no intuito de levantar informações do 
histórico, portfólio de trabalho e demais documentos que possibilitassem identificar e 
localizar os grupos teatrais do município. No entanto, surpreendentemente, não foram 
encontrados, nesses órgãos oficiais, registros ou informações suficientes que 
possibilitassem um panorama geral destes grupos na cidade. 

Então, valeu-se da técnica “Bola de Neve” que é uma forma de amostra não 
probabilística utilizada em pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um estudo 
indicam novos participantes que por sua vez indicam novos participantes e assim 
sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto, o “ponto de saturação” que 
é atingido quando os novos entrevistados passam a repetir os conteúdos já obtidos em 
entrevistas anteriores, sem acrescentar novas informações relevantes à pesquisa 
(Oppenheim, 1992), que no caso seria o montante de grupos de teatro que atuavam no 
centro histórico de Ouro Preto, Minas Gerais, no período da pesquisa. 

Definiu-se como os sujeitos desta pesquisa os artistas que atuavam e que representavam 
os grupos teatrais, indicados, na maioria das vezes, pelos próprios membros dos grupos, 
e que acabavam assumindo o papel de líderes informais. Desta forma, tais grupos foram 
selecionados de forma não probabilística e por tipicidade, tendo sido identificados 7 
(sete) grupos teatrais distintos de atores atuantes no local estudado. Conferiu-se com os 
grupos e outras pessoas envolvidas com o teatro na cidade e todas as informações 
levaram a estes sete grupos, alcançando-se o “ponto de saturação”. Identificado os 
grupos existentes, procurou-se observar as características desses, no intuito de 
descrever e analisar sua visão sobre a gestão de grupos de teatro e suas relações com as 
políticas públicas para a cultura - local, estadual e federal. 

As entrevistas com roteiro semiestruturado tinha como foco principal identificar e 
caracterizar os grupos teatrais, suas formas de organização e a relação desses com as 
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políticas públicas e o turismo local. Porém, através de anotações sobre o contexto da 
realidade vivenciada pelos artistas de teatro obtidas em observações diretas efetuadas 
pelos pesquisadores durante as entrevistas, associados a comentários dos entrevistados, 
pôde-se realizar inferências sobre as organizações teatrais identificadas; suas relações 
com o poder público, a estrutura existente na cidade para o teatro e organização entre 
os grupos atuantes em Ouro Preto. 

Para entender qual a importância e relevância do teatro para a cidade, foram também 
analisados os comentários provindos de uma entrevista, também semiestruturada, 
realizada com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto, em julho de 
2012, que tratava de questões como as ações dessa secretaria em relação ao fomento e 
desenvolvimento do Turismo e da Cultura na cidade. 

Posteriormente, os dados coletados foram tratados e discutidos por meio da análise do 
cotejamento de dados – uma importante ferramenta para se extrair e articular os dados 
primários obtidos com os dados da obtidos das referências bibliográficas desta pesquisa. 
Assim, essa análise qualitativa foi essencial para este trabalho porque, segundo Neves 
(1996) se trata de um tema relativamente incipiente no meio acadêmico. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Cultura e a Economia Criativa 

Já nos tempos da Grécia Antiga, Aristóteles definiu Cultura como aquilo que não vem da 
natureza, isto é, que não decorre das leis físicas ou biológicas. Para ele, a cultura é um 
conjunto de conhecimentos repassados, “evitando que a humanidade recomece do zero 
a cada geração” (Muylaert, 1995, p. 17). Com isso, de acordo com os cientistas sociais, a 
cultura seria quem distingue os grupos sociais, a partir do modo de vida de sua 
população, sendo uma manifestação espontânea expressada principalmente nos campos 
das artes (literatura, música, dança, teatro, etc.) e de qualquer outra que expresse uma 
forma de organização social. (Muylaert, 1995) 

Numa concepção mais ampla, Santos (1997) conclui que a cultura também pode ser uma 
dimensão da sociedade que inclui todo o conhecimento num sentido ampliado e todas 
as maneiras como esse conhecimento é expresso. É uma dimensão dinâmica, criadora, 
ela mesma em processo, uma dimensão fundamental das sociedades contemporâneas. 

Unindo esses conceitos, pode-se dizer que cultura se define por aquilo que 
tradicionalmente dá forma à identidade de uma sociedade e seu modo de vida, 
expressando-a através das artes, conhecimentos e diversas outras manifestações, 
inclusive em suas atividades econômicas. Nesse sentido surge, no início da década de 
1990, o conceito de Economia Criativa, que pode ser entendida como um “conjunto de 
atividades econômicas baseadas no conhecimento, que fazem uso intensivo do talento 
criativo incorporando técnicas e/ou tecnologias e agregando valor ao capital intelectual 
e cultural. Assim, através da cultura, ela gera riqueza e se constitui num poderoso 
instrumento de alavancagem do desenvolvimento sócio econômico”. (Reis & 
Deheinzelin, p.9) 
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O termo também é conhecido como “Indústrias criativas” e está associado às mudanças 
econômicas e sociais ocorridas na década de 90, que fizeram com que se deslocasse o 
foco das atividades industriais para as atividades intensivas em conhecimento, 
localizadas no setor de serviços. Apesar de ter sido implementado inicialmente na 
Austrália, foi na Inglaterra que o conceito ganhou maior impulso, incentivando até a 
realização de um mapeamento detalhado das atividades criativas no país e a criação um 
Ministério próprio, o das Indústrias Criativas. De acordo com o governo inglês, podem 
ser classificados os seguintes campos como setores criativos: publicidade, arquitetura, 
mercado de artes e antiguidades, artesanato, design, design de moda, cinema, software, 
softwares interativos para lazer (jogos de computador e de vídeo), música, artes 
performáticas (teatro ópera, dança, música ao vivo, mímica e circo), indústria editorial, 
rádio e TV, museus, galerias e as atividades relacionadas às tradições culturais. 
(Bendassolli et al, 2009) 

Em complemento, o Department for Culture, Media and Sport (DCMS), do Reino Unido, 
hoje uma referência neste setor, inclui também nessa classificação os setores ‘cinema e 
vídeo’ e as ‘publicações’, elencados no Creative Industries 1998 Mapping Document, 
entre os demais setores já listados. (Benkler, 2006) 

Outras definições abrangem ainda setores que envolvem tecnologia de ponta, como a 
investigação em ciências da vida ou engenharia, o desporto e o turismo cultural. No 
entanto, para este trabalho, é preciso definir apenas que “as indústrias criativas têm por 
base indivíduos com capacidades criativas e artísticas que, em parceria com gestores e, 
quando necessário, profissionais da área tecnológica, desenvolvem produtos (e serviços) 
comerciais cujo valor econômico reside nas suas propriedades intelectuais (ou 
culturais)”. (Benkler, 2006) 

Neste sentido, a economia criativa tem sido conduzida pela ascensão de uma nova 
“classe criativa”, que provoca transformações nas relações socioeconômicas, 
visualizadas principalmente nos países mais desenvolvidos, mas não sendo algo restrito a 
estes (Florida, 2011). E ainda, Wood Jr. et al. (2009) ressaltam que a cultura parece estar 
sendo reapropriada mediante sua conversão em “código”, “informação”, mediante sua 
característica “imaterial”. Sendo assim, Fioravante, Emmendoerfer e Vitória (2012) 
concluem que 

“Particularmente no que tange a “economia da criatividade”, a cultura aparece em 
uma nova fronteira: cultura é produção individual e coletiva de significados – neste 
sentido as relações culturais têm sido tratadas no contexto das indústrias criativas. 
Estas referem-se à convergência de três campos anteriormente mantidos separados: as 
artes, as indústrias culturais e as novas tecnologias digitais de informação, onde a 
criatividade se mostra como o elemento central e revelando uma tendência para 
tornar a criatividade um bem de consumo padronizado, uma commodity a ser 
comercializada. Neste contexto a cultura chega a ser tratada sob a forma de objetos 
culturais, os quais são definidos pela carga dos sentidos socialmente compartilhados 
que carregam, derivando seu valor de tal carga simbólica”. (Fioravante, Emmendoerfer 
& Vitória, 2012) 

Em resumo, a economia criativa pode ser definida, como “um setor estratégico e 
dinâmico, tanto do ponto de vista econômico como social”, já que suas atividades geram 
trabalho, emprego, renda e inclusão social. (MINC, 2013, p.38) 
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3.2. Territórios Criativos 

A partir da conceituação da Indústria Criativa como organismo vivo na economia, fica 
evidente que também surge a necessidade de desenvolvê-la tal como já se desenvolvem 
os demais setores econômicos. Nesse sentido, com a evolução do conceito, foram 
estruturados os chamados clusters ou territórios criativos, que “são tradicionalmente 
definidos como agrupamentos geográficos de empresas do mesmo setor, fornecedores 
de produtos e serviços e instituições associadas (por exemplo universidades, associações 
empresariais, etc.) que cooperam e competem entre si”. (Benkler, 2006) 

Segundo Benkler (2006), estes territórios também englobam “empresas sem fins 
lucrativos, instituições culturais, espaços de arte e artistas individuais, mas também 
parques de ciência e centros de mídia”. São espaços onde se vive, trabalha, criam e 
consomem bens culturais. Estão sempre em funcionamento tanto para entretenimento 
como para trabalho. Necessitam de diversidade e inconformismo para crescer, pelo que 
se desenvolvem normalmente em espaços urbanos multiculturais, com características 
distintivas mas com conexões com o mundo. 

Seguindo a tendência da expansão dos conceitos da economia criativa e conhecendo a 
importância do desenvolvimento dos territórios criativos, o Ministério da Cultura do 
Brasil – MinC, em seu Plano Nacional de Cultura – PNC, traçou a meta de institucionalizar 
110 territórios criativos até o ano de 2020 (MINC, 2013). 

Para esse Ministério, os territórios criativos são definidos como “bairros, cidades ou 
regiões que apresentam potenciais culturais criativos capazes de promover o 
desenvolvimento integral e sustentável, aliando preservação e promoção de seus valores 
culturais e ambientais”, podendo existir nesses territórios diversas atividades ao mesmo 
tempo: desde indústrias culturais clássicas, como artes visuais, música e literatura, até 
outros setores, como propaganda, arquitetura, arqueologia e design. (MINC, 2013, p.38) 

Assim, a institucionalização desses territórios se referirá ao reconhecimento pelo MinC e 
à criação de um sistema de governança compartilhada entre o poder público e a 
sociedade civil, que consistem em regiões geográficas formadas por diversos territórios 
com identidade cultural convergente, que representem cidades e polos criativos 
regionais. (MINC, 2013) 

Para Lima (2012), essa iniciativa do governo brasileiro é uma “estratégia imprescindível 
para valorizar a diversidade brasileira e transformar o aproveitamento de seu potencial 
socioeconômico em um dos pilares do projeto de desenvolvimento para o país”. (Lima, 
2012, p.27) 

3.3. O Teatro no Brasil e em Ouro Preto-MG  

Na trajetória do fazer artístico e cultural, encontra-se uma enorme diversidade das 
manifestações que cumprem o papel de comunicar à sociedade sua própria realidade, 
suas tradições, suas possibilidades de transformação, ou seja, questões que enriquecem 
a existência do homem e devem ser objeto de reflexão. Dentre tantas manifestações, o 
teatro é considerado uma das mais completas e diretas, pois carrega, desde sua origem, 
um papel didático sobre as tradições locais, estende sua a visão estética para o mundo e 
instiga a plateia a refletir sobre sua história, promovendo ações e emoções. (Souza e 
Geraldo, 2012) 
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O teatro é uma forma de arte em que um ator ou conjunto de atores, interpreta uma 
história ou atividades para o público em um determinado lugar. Com o auxílio de 
dramaturgos e/ou de situações improvisadas, de diretores e técnicos, o espetáculo tem 
como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos no público. Dessa 
forma, o teatro só se concretiza como arte no momento do espetáculo, ou seja, quando 
os espectadores se reúnem em um mesmo lugar para desfrutá-la. 

Segundo Berthold (2004), o teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas 
primitivas desde os primórdios do homem. O raio de ação do teatro, portanto, inclui a 
mímica de caça dos povos da idade do gelo e as categorias dramáticas diferenciadas dos 
tempos modernos. Assim, num sentido mais amplo, o encanto do teatro está na 
capacidade inesgotável de apresentar-se aos olhos do público sem revelar seu segredo 
pessoal. 

Ainda de acordo com Berthold (2004), do ponto de vista da evolução cultural, a 
diferença essencial entre formas de teatro primitivas e mais avançadas é o numero de 
acessórios cênicos à disposição do ator para expressar sua mensagem. Isso inclui 
tecnologia, estudos cênicos, bem como sua forma de organização e concepção dentre as 
varias manifestações teatrais. 

No Brasil, o teatro teve uma trajetória rica e uma história de grande esforço na busca de 
afirmação. Seu início está marcado ainda no século XVI, na Terra de Santa Cruz, através 
do padre jesuíta José de Anchieta, o qual utilizava o teatro para transmitir valores da 
Igreja Católica aos habitantes com preocupação ideológica, em detrimento dos valores 
artísticos e culturais locais. O formato usado eram os autos, o mesmo utilizado no 
período medieval, porém completados com cantos e danças nas quais os índios 
tomavam parte. (Prado, 2003 apud Souza e Geraldo, 2012). 

Desde então, o teatro vem se aprimorando juntamente com as transformações da 
sociedade. Passou por vários períodos de marco histórico, como o marco da arte 
moderna, ocorrido durante a Semana de Arte Moderna de 1922, no Teatro Municipal em 
São Paulo. Nessa época, a arte passava de vanguarda para o modernismo, ecoando seus 
novos valores no decorrer do século XX em todas as esferas e refletindo a renovação da 
nova linguagem proposta, onde temas brasileiros são mais explorados e o que é nacional 
passa a ser mais valorizado. (Souza e Geraldo, 2012). 

Entretanto a nossa primeira casa de espetáculos só surgiria passados mais de dois 
séculos de nosso descobrimento, em 1770. Nos duzentos e setenta anos que separam o 
descobrimento do Brasil e a inauguração da Casa da Ópera de Vila Rica, MG, as 
representações teatrais, sempre parte do cotidiano brasileiro, buscaram as praias, os 
conventos, as igrejas, os palácios. Quanto aos atores, de acordo com as necessidades e 
circunstâncias da comunidade, eram inicialmente encontrados entre os indígenas, 
religiosos, comerciantes, escravos (CTAC, 2013). 

Dessa forma, o Brasil – especificamente a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais - abriga o 
mais antigo prédio teatral da América do Sul, a “Casa da Ópera”. Ela foi concluída em 
1769 por João de Souza Lisboa, construtor e proprietário da obra naquela época, e está 
situada na Rua Brigadeiro Musqueira S/N no Centro Histórico de Ouro Preto – MG (CTAC, 
2013). O que contempla a cidade uma enorme importância à história do teatro 
brasileiro. 
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Ouro preto ainda conta o “Teatro Ouro Preto”, com estruturas modernas, próprio para 
conferências e/ou espetáculos artísticos de médio porte. Com 510 lugares, palco com 
mecanização completa, camarins e cabine para monitoramento de som, luz, projeção e 
tradução simultânea. Possui, ainda, amplo foyer, bilheteria e balcão de recepção. E 
possuí outras salas dos cursos de arte cênicas da universidade federal de Ouro Preto 
(UFOP), e salas de ensaio e apresentação dos grupos locais.  

Além disso, Ouro Preto foi a primeira cidade brasileira a receber o título da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO –, de Patrimônio 
Cultural da Humanidade em 1980, por seu singular valor histórico. Por essa razão, recebe 
diariamente um fluxo intenso de turistas, vindos de toda parte do mundo, que desejam, 
entre vários outros motivos, conhecer sua história, paisagens, gastronomia, etc. Sua 
população (cerca de 70 mil habitantes) é bastante diversificada e composta por 
descendentes de várias regiões do país, de portugueses e de escravos, além de outras 
nacionalidades minoritárias que foram atraídas pelo ouro do período colonial. Mais 
recentemente, tem sido também formada pela comunidade universitária, presente 
desde a fundação da Escola de Farmácia, em 1839, e da Escola de Minas, em 1876, hoje 
incorporadas à Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP; além disso, contam-se 
também artistas e intelectuais, atraídos para a cidade após ser redescoberta pelos 
modernistas em 1924; e um grande contingente de turistas. (Grammont, 2006) 

De acordo com UFOP (2013), foi justamente por habitar uma comunidade 
historicamente marcada pela dimensão cultural e artística, que o Instituto de Filosofia, 
Artes e Cultura (IFAC) da UFOP, implantou, em 1998, o curso de Artes Cênicas, na 
modalidade licenciatura, inaugurando logo, no ano posterior, a habilitação em Direção 
Teatral na modalidade bacharelado, o que representou a consagração da criação, do 
ensino e da pesquisa artística naquela Instituição e comunidade.  

Em 2005, a crescente demanda pela formação em nível superior de atores, as 
especificidades exigidas para a formação de diretores e uma concepção bem mais 
estruturada da licenciatura, tendo em vista a formação de arte-educadores, mobilizou o 
colegiado do curso de Artes Cênicas a propor uma nova linha específica de formação – a 
Interpretação – somando-se àquelas já existentes e ampliando, por conseguinte, a 
estrutura inicialmente concebida. Com isso, o curso, com duração de 04 anos, passou a 
oferecer, além dos conhecimentos básicos e instrumentais, modalidades voltadas para a 
profissionalização dos alunos e para o desenvolvimento das habilitações específicas. 
Além disso, nos últimos semestres, os alunos realizam os trabalhos de conclusão de 
curso, constituídos por pesquisa e montagem de espetáculos, promovendo o 
amadurecimento profissional desses estudantes, e ampliando o numero de 
apresentações teatrais na cidade. (UFOP, 2013). 

Vitória (2012) identificou sete grupos de teatro em atividade no centro histórico da 
cidade. Além dos grupos atuantes no centro histórico, foram identificados no município; 
uma trupe que atua no distrito de Santo Antônio do Leite, um grupo da Pastoral da 
Juventude, dois grupos de pesquisa em performance teatral atuantes na UFOP, e alguns 
grupos de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Artes Cênicas da UFOP – com um 
numero que varia todo período letivo – . Entretanto, pela delimitação geográfica daquela 
pesquisa optou-se trabalhar apenas com os que são atuantes e consolidados no centro 
histórico (Vitória, 2013). 
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O aparecimento das casas especialmente destinadas aos espetáculos teatrais e, 
posteriormente, a vinda da Corte portuguesa para o Brasil possibilitaram a formação de 
grupos regulares de teatro. 

O Teatro de Grupo constitui uma categoria de organização e produção teatral em que 
um núcleo de atores movidos por um mesmo objetivo e ideal realiza um trabalho em 
continuidade e, estendendo sua atuação a outras áreas, principalmente no que diz 
respeito à própria concepção do projeto estético e ideológico, o grupo acaba por criar 
uma linguagem que o identifica (ITAÚ, 2012). 

O chamado "teatro de grupo" vai além da simples organização coletiva. Os grupos 
passam a usar este conceito para marcar sua posição de divergência em relação ao 
teatro empresarial, em que o ator não está engajado no projeto e a equipe se desfaz 
logo que a temporada termina – forma de produção cada vez mais presente no mercado 
teatral após o início dos anos 1970. Em lugar do salário pago pela empresa, o grupo 
remunera seus integrantes por meio de um sistema de cooperativa, o que faz dos atores 
os donos do empreendimento (ITAÚ, 2012). 

Hoje, de maneira mais ampla, pode-se conceituar o teatro para além de uma simples 
manifestação artística cultural, pois se trata também de um objeto de criação 
comercializável, gerador de renda e emprego, principalmente, por envolver diversas 
funções e atividades para a realização de suas peças, tanto em seu meio quanto ao seu 
redor. É por esta razão que o teatro, assim como outras atividades de cunho criativo, é 
introduzido ao conceito da Economia Criativa, que significa, segundo Howkins (2001) 
apud Benkler (2006), um dos precursores no assunto, “o negócio das ideias – o meio 
através do qual novas ideias e invenções são comercializados e vendidos. Consiste em 
todos os atos criativos em que o trabalho intelectual cria valor econômico”. 

 

4. CONCLUSÕES 

Podemos observar que bem como a cidade de Ouro Preto é de grande importância 
histórica para o Brasil, o teatro nessa cidade também tem importância essencial para o 
teatro brasileiro, tanto pelo seu valor histórico quanto pela importância da formação 
teatral no país.  

Assim, entender de forma precisa o porquê do teatro não representar a cidade de Ouro 
Preto, precisaria de uma pesquisa mais aprofundada, que levasse em consideração todos 
os fatores que afetam essa colocação ou esse título. No entanto, dentro das delimitações 
deste trabalho, será suficiente compreender os principais pontos e fatores que levaram à 
afirmação intitulada nessa proposta. 

Assim, um dos primeiros pontos a serem destacados é a falta de um conceito sólido do 
que seja um território criativo, principalmente por ser um conceito muito recente, assim 
como o da economia criativa. Ou seja, falta um delineamento preciso desses conceitos 
para se traçar uma definição concreta do que seja um território criativo. (Lima, 2012) 

Juntamente com a inconsistência dos conceitos, também existe a falta de uma 
sistematização, principalmente dos órgãos competentes, como as Secretarias de Cultura, 
que quantificasse e identificasse os grupos de teatros existentes, assim como as pessoas 
envolvidas direta e diretamente nesse setor, sua área de atuação, o número de 
espetáculos desenvolvidos e apresentados por ano, a contribuição econômica e social 
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dessas práticas, etc., como foi observado durante a realização do trabalho de Fioravante, 
Emmendoerfer e Vitória (2012), que se viram obrigados a procurar de modo informal as 
informações sobre os grupos de teatro de Ouro Preto, já que a secretaria de cultura da 
cidade não possuía tais dados necessários à pesquisa. 

Outro problema apontado foi a gestão deficiente dos próprios grupos, que também 
contribui para que esses não se destaquem economicamente e visivelmente, mesmo 
possuindo trabalhos de altíssima qualidade do ponto de vista artísticos. Esta questão 
também ficou clara na pesquisa supracitada, ao constatar que os grupos teatrais 
pesquisados mostraram-se carentes de “controle do que é feito com os recursos e de 
praticas de gerenciamento”, assim mesmo os maiores grupos e os melhores 
desenvolvidos também encontravam dificuldades para gerenciar bem seus recursos e o 
próprio grupo, implicando muitas vezes na rotatividade de membros, desperdícios 
diversos e até mesmo a desativação do grupo. (Fioravante, Emmendoerfer & Vitória, 
2012) 

Outro fator importante que implica nessa problemática da não-representatividade do 
teatro em Ouro Preto como território criativo é a falta de organização unificada dos seus 
grupos em sistemas e organizações, tais como cooperativas e associações, que os 
tornassem mais fortes diante do poder público e dos demais trabalhos conjuntos. 
Referente a isso, Oliveira, Vitória e Fioravante (2013) concluíram que, numa perspectiva 
interorganizacional, 

“(...) apesar dos artistas dos grupos de teatro se conhecerem e se apoiarem 
pontualmente no que diz respeito à contratação temporária de um ou outro artista de 
grupos distintos para a produção de uma peça, existe uma baixa politização desses 
artistas em prol de uma ação coletiva que possibilite um movimento pró-melhoria das 
condições dos artistas perante as políticas públicas de cultura existentes para este 
campo das artes do espetáculo. Uma evidência disso é a ausência de associativismo ou 
cooperativismo formal entre os artistas de teatro desta cidade”. (Oliveira, Vitória & 
Fioravante, 2013) 

Podemos destacar ainda a grande importância da arquitetura e da arte barroca de Ouro 
Preto para o país (e para o mundo), bem como seu artesanato e seu patrimônio 
histórico, conforme já abordado neste trabalho nas palavras de Cifelli (2005) e no 
reconhecimento da UNESCO, citado por Grammont (2006), o que faz com que esses 
setores culturais se tornem mais representativos como territórios culturais e criativos do 
que o próprio teatro, mesmo com sua magnitude.  

Assim, o teatro na cidade de Ouro Preto não representa a cidade, não só por problemas 
políticos, mas também por deficiência em seu gerenciamento e porque existem fatores 
dentro da própria economia criativa que tornam outros campos mais relevantes, tais 
como os museus, a arte barroca e artesanatos, apesar de Ouro Preto ter ‘grande 
potencial’ para ser um território criativo. 

Entretanto, essa realidade não é exclusividade de Ouro Preto. De acordo com Lima 
(2012), no tange o potencial de uma cidade/região para ser denominada como Polo 
Criativo, percebeu-se que diversas outras cidades, de todos os estados brasileiros, têm 
tentado se organizar como território criativo, mas ainda necessitam da complementação 
de vários outros fatores, como o suporte legal de incentivos do poder público, maior 
aproximação entre si e até mesmo a simples implantação do espaço próprio para a 
formação desse território. 
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Apesar da riqueza de informações e observações aqui levantadas, admitimos que ainda 
há muito que se estudar sobre a economia criativa e os territórios criativos no Brasil, 
principalmente, naquelas cidades e regiões já consagradas como criativas, a fim de se 
buscar as ferramentas e métodos de sucesso empregados, para então leva-las a outras 
regiões e cidades até então carentes de tais modelos. 

Mesmo assim, esperamos que este trabalho sirva de alguma forma como suporte para a 
proposição de políticas para o desenvolvimento dos polos criativos no Brasil, seja pelo 
esclarecimento dos conceitos nele abordados, quanto pelos relatos das dificuldades de 
se concretizar um setor cultural como território criativo. 
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Resumo 

O presente artigo pretende abordar o universo das escolhas que deram origem à formação 
do patrimônio cultural brasileiro e realçar o caráter pedagógico que tiveram as ações 
governamentais durante o desenvolvimento deste processo. O período abordado 
compreende os primeiros anos de atuação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – Sphan – sob a direção de Rodrigo Melo Franco de Andrade durante o Estado Novo 
de Getúlio Vargas. Nas ações iniciais instituídas pelo Sphan, vê-se o esforço do governo, em 
construir uma “brasilidade” que conferisse ao país iniciativas que valorizassem a 
nacionalidade e a modernidade do país. Neste contexto deram-se as escolhas de bens 
materiais, especialmente os bens arquitetônicos, eleitos em sua maioria como elementos 
capazes de unificar e materializar as características culturais brasileiras e assim, poder 
representar a totalidade da nação. Desta forma, neste projeto, são percebidas atuações 
revestidas de caráter educativo, voltadas para a formação da cidadania e do novo homem 
brasileiro, que, embora tenham sido legítimas e fundamentais para impulsionar o exercício 
de tombamento do patrimônio cultural brasileiro, na prática, os resultados obtidos mostram 
que a política adotada deixou lacunas que permitem caracterizar as ações como elitistas e 
excludentes, que não atingiram a representatividade do país como um todo. 

 

Palavras chave 

Educação; Patrimônio cultural; Patrimônio arquitetônico; Sphan; Arquitetura; Estado 
Novo. 

Abstract 

This article aims to address the universe of choices that led to the formation of the Brazilian 
cultural heritage and enhance the pedagogical who had government actions during the 
development of this process. The period covered includes the first two years of operation 
of the Service National Historical and Artistic Heritage - Sphan - under the direction of 
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Rodrigo Melo Franco de Andrade during the Estado Novo of Getúlio Vargas. In the initial 
actions instituted by Sphan, sees the government's effort in building a "Brazilianness" that 
would give the country initiatives that value the country's nationality and modernity. In this 
context gave up the choices of material goods, especially goods Architectural elected 
mostly as elements capable of unifying and realize the cultural Brazilian and thus able to 
represent the entire nation. Thus, this project covered actions are perceived to be 
educational, directed toward the formation of citizenship and the new Brazilian man, who, 
although they were legitimate and fundamental to boost the exercise of tipping Brazilian 
cultural heritage, in practice, results show that the policy adopted has left gaps that allow 
characterizing the actions as elitist and exclusionary, that did not reach the representative 
of the country as a whole. 

Key words 

Education; Cultural Heritage; Architectural Heritage; Sphan; Architecture; Estado Novo. 

Introdução 

A pesquisa apresentada surgiu a partir da leitura de “O legado da raça branca”, volume I 
da obra “A integração do negro na sociedade de classes” de Florestan Fernandes. Neste 
trabalho o autor aborda a questão racial no Brasil tendo como pano de fundo as 
transformações que ocorreram na cidade de São Paulo entre os anos que 
compreenderam o final do século XIX e o início do XX. A questão central do texto está 
pautada na posição que o negro ocupava na sociedade pós-escravidão e como esta 
negligenciou o seu amparo abandonando-o à própria sorte e assistindo as dificuldades 
por ele enfrentadas ao tentar se colocar como “senhor de seu destino” na nova ordem 
competitiva que se estabelecia. A partir de suas percepções sobre a sociedade brasileira 
e a posição ocupada pelos ex-escravos ao lutar por suas inserções na nova ordem, o 
autor aponta as lacunas deixadas durante a evolução deste processo de recolocação e a 
falta de experiência dos agentes para lidar com o novo estilo urbano de vida que se 
impunha. Entre as tantas consequências resultantes deste processo estão as perdas 
culturais sofridas por este grupo apontadas pelo autor como resultantes dos descasos da 
sociedade e das autoridades e dos impedimentos de continuidade de suas práticas.  

As reflexões e formulações feitas por Florestan Fernandes nos instigaram a abordar as 
circunstâncias pelas quais ocorreu a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – SPHAN e ocorreram as escolhas dos bens que passariam a formar o 
patrimônio cultural brasileiro, dando destaque à participação e a influência exercida 
pelos setores da educação nestas ações.  

Objetivos 

O objetivo desta pesquisa é abordar as escolhas que deram origem à formação do 
patrimônio cultural brasileiro evidenciando a participação dos setores da educação e o 
caráter pedagógico que tiveram as ações governamentais durante o desenvolvimento 
deste processo. 

Metodologia 

Para o desenvolvimento deste artigo nos pautamos em pesquisa bibliográfica sobre as 
transformações ocorridas no país durante a imposição da nova ordem competitiva, no 
estudo sobre as ações do IPHAN em seu período inicial durante a gestão de Rodrigo 
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Melo Franco de Andrade sob a égide do Estado Novo, nos estudos esforço do governo 
em construir uma brasilidade e civilidade que dessem novas feições ao povo brasileiro e 
em utilizar o patrimônio cultural como representação da nação e nos resultados práticos 
obtidos.  

1. A formação do novo homem 

Em meados do século XX, especificamente em 1959, foi publicada a obra de Florestan 
Fernandes intitulada “A integração do negro na sociedade de classes” que chamava a 
atenção, entre outros aspectos relevantes da sociedade brasileira, para as condições em 
que os negros estavam submetidos, principalmente, no contexto do mercado 
competitivo. O autor evidenciava a trajetória destes trabalhadores que descendiam de 
escravos e apontava, entre outros pontos abordados, as perdas culturais ocorridas 
durante o processo de transição entre mão de obra escrava e mão de obra assalariada. 
As palavras do autor a este respeito mostravam uma dura intervenção que havia 
sufocado as práticas culturais de determinados grupos. Ao referir-se especificamente 
sobre a situação do negro dentro do ambiente urbano o autor mostra o impedimento e 
as dificuldades percebidas entre os negros para perpetuar a parcela cultural que 
atravessara a escravidão ou se formara graças a ela, relatando que o negro 

 

(...) ficou imobilizado dentro de um tradicionalismo tosco e inoperante (...). 
Até providências policiais foram tomadas para impedir a “revivescência”, à 
noite, de “antigos usos”, que perturbariam o sossego e, talvez, o decoro da 
população branca. As perdas culturais daí resultantes  não foram, porém, 
compensadas pela aquisição de valores culturais alternativos. À margem das 
atividades estratégicas para a urbanização dos modos de pensar, de agir e do 
estilo de vida, acabaram não participando, sequer superficial e 
esporadicamente, “das tendências do progresso”. As transformações 
sofridas pela macumba ilustram cabalmente essas interpretações. Não 
possuindo autonomia social para associar-se através de valores culturais 
próprios, de cunho autenticamente “sagrado” e “tradicional”, a “população 
negra” perdeu a possibilidade de zelar pela pureza de seus cultos e acabou 
assistindo à perversão da macumba pelo branco. Em consequência, deixou 
de beneficiar-se das funções construtivas dêsses cultos, que requerem um 
mínimo de aglomeração e oferecem ao negro oportunidades de afirmação 
pessoal ou coletiva, através da vida social organizada (Fernandes, 1965, p. 
46). 

 

Tal situação configurava também os resultados da atuação das políticas públicas de 
preservação do patrimônio implantadas no país durante os trinta anos que antecederam 
o ano de publicação desta obra, quando importantes ações deram novas feições à 
cultura brasileira. A partir da década de 1930 viu-se emergir no Brasil preocupações em 
relação aos elementos que pudessem formar um patrimônio “genuinamente” nacional. 
Estas preocupações afloraram em um contexto político que estava vinculado a um 
projeto de construção de uma brasilidade e de um novo homem brasileiro. 

O papel do Estado durante o período Vargas, especialmente do Estado Novo, se firmou 
como uma espécie de protetor da cultura adotando uma postura de caráter pedagógico 
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em relação à preservação de certos valores culturais que colaborariam para a formação 
da imagem do país em favor das condições de progresso e de futuro almejadas. 

Durante o processo de centralização autoritária do período Vargas e os intentos políticos 
de se construir um projeto “moderno e nacional para o país”, ocorreu uma expansão 
institucional que determinou a abertura de muitos ministérios e departamentos 
vinculados diretamente à Presidência da República, entre eles, o Ministério da Educação 
e Saúde Pública – MES, criado em 1930 e encabeçado, a partir de 1934, por Gustavo 
Capanema1.  

A criação dos ministérios do Trabalho e da Educação e Saúde Pública estava ligada à 
ideia de formação do novo homem brasileiro: o trabalho como representante de um 
meio digno para integrar o homem à sociedade, tornando-o cidadão/trabalhador e o 
Ministério da Educação e Saúde, preocupado não apenas com a educação, mas 
principalmente, com a formação do novo homem que se pretendia moldar. “O 
Ministério da Educação e Saúde se destina a preparar, a compor, a afeiçoar o homem do 
Brasil. Ele é verdadeiramente o Ministério do Homem” (Ministro Gustavo Capanema em 
carta ao presidente Getúlio Vargas em 14 de junho de 1937 apud Cavalcanti, 2006). O 
que se pretendia era majorar o nível das camadas populares e para isso tornava-se 
necessário desenvolver a alta cultura brasileira, procurando formar uma nacionalidade 
de um país homogêneo, nivelando as diferenças regionais e raciais que promoviam a 
diminuição cultural do país. Estas ideias mostravam-se afinadas com os conceitos 
amplamente difundidos na época que associavam raças e comportamentos ao atraso 
brasileiro (CavaIcanti, 2006). 

Estabelecidas as atividades2 e metas pelas quais o Estado, por meio do MES, pretendia 
atingir o objetivo de transformar culturalmente as massas populares, faltava então ao 
Ministério a construção de sua sede. Tal sede teria o compromisso de não apenas 
abarcar a direção dos órgãos a ela submetidos, mas também de representar a 
materialização formal do esforço renovador voltado para o futuro brasileiro (Cavalcanti, 
2006). A escolha do projeto que seria executado para abrigar a sede do MES deu-se de 
forma impositiva e desconfortante diante da insatisfação de seu ministro, Gustavo 
Capanema, em relação aos projetos selecionados pelo concurso proferido, inclusive ao 
projeto vencedor3.  

Capanema manifestou sua insatisfação diretamente ao presidente Vargas quando 
solicitou a este a autorização verbal para contratar os serviços, sem concurso, do 

                                                 
1
 Podemos citar ainda, entre outros, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930; da 

Aeronáutica, 1941; Departamento Administrativo do Serviço Público, em 1938; Departamento de Imprensa e 
Propaganda, em 1939; Conselho Federal do Comércio Exterior, em 1934, Conselho de Imigração e 
Colonização, em 1938; Conselho Nacional do Petróleo, em 1938; Conselho Nacional das Águas e Energia, em 
1939. 
2
Ações voltadas à transformação pedagógica do cinema, teatro, educação física e habitação em prol desta 

elevação cultural das camadas populares. 
3
 O projeto de autoria de Archimedes Memória mesclava elementos neoclássicos e marajoara e havia sido 

classificado em 1º lugar preterindo outros projetos inscritos, inclusive modernistas. Embora não tenha sido 
construído, o projeto vencedor recebeu o prêmio conforme edital.  
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arquiteto Lucio Costa e equipe4. À proposta apresentada para a construção da sede pela 
equipe de Costa foi autorizada a participação do arquiteto Le Corbusier5 como 
consultor6. As circunstâncias pelas quais o projeto para a construção da sede do MES foi 
elaborado deu aos modernistas brasileiros a vitória não apenas do projeto em questão, 
mas sim, uma vitória conceitual sobre a interpretação do Brasil que se sobrepunha às 
outras correntes disputantes na época – ecléticos e neocoloniais. O discurso de Le 
Corbusier sobre a necessidade de uma “nova mentalidade de morar” atrelado a uma 
reformulação social estava bastante afinado com o pensamento e o esforço do Estado 
Novo na criação da imagem do novo homem brasileiro. 

Ainda sobre as relações existentes entre a construção da sede do MES e a forja para 
idealização desta imagem do homem brasileiro é contundente o processo como se deu 
também a escolha das obras de arte que seriam colocadas no edifício. O ministro 
manifestou em carta ao presidente a importância que teria a estátua do homem 
brasileiro no edifício do ministério, descrevendo algo grandioso, com nuances da obra 
Pensador, de Rodin, dos colossos de Memon, em Tebas ou com as estátuas do templo de 
Amon, em Karnak e teria lugar de destaque em frente ao edifício, fazendo uma 
composição exata e complementar do prédio. Entretanto, o que recebeu do escultor foi 
o esboço de um representante com feições sertanejas, barrigudo, aparência pouco 
atlética, que deixou o ministro desolado fazendo com que buscasse entre outros 
dirigentes e intelectuais, opiniões acerca do aspecto que o homem brasileiro deveria ter. 
As discussões sobre o tema levaram às conclusões de que o homem deveria ser moreno, 
formatando o que seria o melhor representante das raças que afluíram no Brasil. Outra 
observação interessante, porém sem sucesso com o ministro, foi a de que ele deveria 
estar em marcha, jamais sentado.  

Sem aceitar a supervisão da comissão de cientistas para examinar seu trabalho o artista 
teve sua obra recusada pelo ministro que solicitou a Mário de Andrade a encomenda ao 
artista Victor Brecheret sob a recomendação de ser um trabalho à luz dos grandes 
escultores, um homem sentado, de figura sólida, forte, moreno, com um semblante que 
denuncie a inteligência, a elevação, a coragem e a capacidade de criar e realizar 
(Cavalcanti, 2006).  

2. A criação e atuação do SPHAN 

No contexto da criação dos ministérios e instituições deu-se ainda a criação do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN. Miceli (2001) define a criação deste 
órgão como  

(...) um capítulo da história institucional da geração modernista, um passo 
decisivo da intervenção governamental no âmbito da cultura e o lance 

                                                 
4
A equipe era composta, além de Lúcio Costa, também pelos arquitetos: Oscar Niemeyer, Ernani Vasconcelos, 

Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão e Jorge Moreira, os três últimos também participantes desclassificados 
do concurso. 
5
Arquiteto franco-suíço Charles-Edouard Jeanneret-Gris. 

6
Para Corbusier a atuação profissional no Brasil representaria uma oportunidade de realizações práticas, 

já que até aquele momento sua carreira profissional estava muito mais vinculada à autoria de livros e 
conferências (Cavalcanti, 2006). 



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

                            ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  486 

 

acertado de um regime autoritário empenhado em construir uma identidade 
nacional iluminista no trópico dependente (Miceli, 2001, p. 360). 

A proposta de criação do Sphan surgiu a partir de um projeto de Mário de Andrade, 
elaborado em 1936 e transformado, com modificações, por Rodrigo Melo Franco de 
Andrade7 no ano seguinte em projeto de lei federal. A partir do Decreto-lei nº 25, 
promulgado em 1937, que versava sobre a proteção do patrimônio histórico e artístico, a 
tutela dos bens de interesse histórico, artístico ou etnográfico e paisagístico passou a ser 
incumbência do novo órgão. Até então, o próprio Ministério da Educação e Saúde é 
quem se incumbia destas ações. Assim, a criação do Sphan estava em consonância com a 
postura do governo de promover a expansão da cultura e assumia o caráter norteador 
da formação da identidade nacional.  

Entre os elementos que foram criados com intuito de favorecer e estimular o 
crescimento dos ambientes propícios à formação cultural do país figurava também a 
criação do Instituto Nacional do Livro, o Instituto Nacional do Cinema Educativo, o 
Serviço Nacional do Teatro, o Serviço Nacional de Radiodifusão Educativa (Cury, 2002).  

Ainda que a formulação original do projeto de Mário de Andrade tivesse preocupações 
com raízes na antropologia, com ênfase em variados aspectos da cultura popular, na 
prática tal formulação não se colocava com proposta politicamente viável na época8.  

 

A experiência social cosmopolita de um autodidata de gênio, mulato, sem 
profissão definida entre os homens de sua classe de origem, às voltas com 
uma sociedade complexa, diversificada, em ritmo alucinante de 
transformação, marcada pelo trinômio imigração-urbanização-
industrialização, contrastava com o projeto de vida acalentado pelos 
herdeiros das elites mineiras, cindidos entre as lides burocráticas e o renome 
literário (...) “a generosidade etnográfica” da proposta Andradina revelou-se 
descompassada das circunstâncias naquele momento, ao passo que a 

                                                 
7
Rodrigo Melo Franco de Andrade comandou o Sphan de 1937 até 1967. 

8
Mario de Andrade tinha a sensibilidade aguçada para um cenário cultural que destoava daquele almejado 

pela maioria das elites dirigentes. Em suas viagens para Minas ele procurou estimular a contemplação das 
obras de Aleijadinho, o casario setecentista e oitocentista, chafarizes de pedra, igrejas e capelas de traços 
barrocos e rococós. Entretanto, na viagem feita entre os anos de 1928 e 1929 para partes da Amazônia e do 
Nordeste ele chamou a atenção não mais para a arquitetura, mas para as músicas, os falares, cantares, 
“contares” do povo registrando por meio de fotos e anotações as expressões culturais populares que 
denotavam a interação entre índios, ibéricos e africanos, aspectos cada vez mais escassos de serem 
percebidos no estado paulista devido à forte presença de imigrantes, influência da modernização das cidades 
e pelas práticas de consumo (Marins, 2008, p. 138). Os trabalhos desenvolvidos por Mário de Andrade 
denotam a preocupação com as condições de vida do povo brasileiro, em especial do trabalhador. Ligado às 
questões voltadas à educação e cultura, nos parece que este intelectual ocupou uma posição que poderíamos 
classificar como um “elo” entre o povo e o governo, onde suas atuações políticas se colocaram como 
instrumentos necessários para a concretização de seus projetos. Ainda neste conceito, lembramos as ações 
do Departamento de Cultura fundado na década de 1930 por Mário de Andrade e Paulo Duarte, 
especialmente, a organização de modelos de Parques Infantis da cidade de São Paulo destinado à assistência, 
educação e recreação das crianças oriundas das famílias operárias paulistanas (Duarte, 1985).  
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entronização do barroco firmou-se como a pedra de toque da política 
preservacionista  (Miceli, 2001, p. 360). 

A escolha do barroco e das obras de Aleijadinho em Minas Gerais e do padre Jesuíno do 
Monte Carmelo em São Paulo configuravam exemplos das obras elevadas a uma 
condição superior, nas quais os autores seriam dotados de um supremo talento 
mediante a consagração derivada dos tombamentos de suas obras ou pelas publicações 
patrocinadas ou apoiadas pelo Sphan (Marins, 2008). A criação do Sphan e o processo de 
escolhas de bens que viriam a se tornar o patrimônio brasileiro, portanto, se deram à luz 
não apenas da instauração do Estado Novo, mas também das ideias e concepções 
advindas do movimento modernista. 

Dessa forma, a arquitetura moderna brasileira se proporia a reinterpretar, através de 
uma leitura estrutural e de técnicas de seu tempo, a tradição construtiva brasileira. Essa 
argumentação, além de decisiva no caso da sede do MES, foi central para outra grande 
vitória dos modernos: a criação e o domínio dos postos principais do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Cavalcanti, 2006). Assim, como aponta Fonseca 
(2005), os intelectuais modernistas elaboraram, a partir de suas concepções sobre arte, 
história, tradição e nação, a ideia do conceito de patrimônio que se tornou hegemônica 
no Brasil e foi adotada pelo Estado por intermédio do Sphan. 

Rubino (1996) nos mostra que em seu primeiro ano de atuação o Sphan efetuou a 
inscrição em livros de tombo de 215 bens, mais que um terço do total tombado em 31 
anos de “gestão Rodrigo”, dos quais 78 estavam concentrados no estado do Rio de 
Janeiro, 50 na Bahia, 36 em Pernambuco e 22 e Minas Gerais. Os 29 bens restantes 
dividiam-se entre o estado da Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí e São 
Paulo. A exclusão de muitos dos bens brasileiros da proteção do órgão federal poderia 
estar alicerçada, como nos mostra Marins (2008) para o caso da exclusão dos bens 
paulistas, no privilégio concedido aos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio 
de Janeiro devido à riqueza de seus territórios que permitia produzir uma arquitetura 
erigida com técnicas mais duráveis. Além disso, o autor aponta também a prioridade 
dada a Minas Gerais como um fator que poderia estar ligado ao fato de que muitos dos 
burocratas e técnicos do MES e também do Sphan, incluindo o próprio Rodrigo M. F. de 
Andrade, eram mineiros. Todos estes fatores mostram que os bens elencados para 
representar a nação brasileira não foram distribuídos de forma minimamente igual pelo 
país. 

3. Os resultados das práticas instituídas pelo Sphan 

O caráter autoritário do Sphan do Estado Novo acabou, na prática, por descartar a 
sociedade brasileira do processo de escolha de bens a serem protegidos (Marins, 2008). 
Esta postura resultou na exclusão do reconhecimento oficial de grande parte das 
heranças culturais. 

Como bem sintetizou Rubino (1996) o conjunto que se desejava revelar durante as 
operações de reconhecimento do patrimônio cultural brasileiro deveria mostrar um país  

(...) extremamente católico, guardado por canhões, patriarcal, latifundiário, 
ordenado por intendências e casas de câmara e cadeia, habitado por 
personagens ilustres que caminham entre pontes e chafarizes (Rubino, 1996, 
p. 98).  
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Como instrumento operacional para a concretização deste intento, a política do patrimônio 
atuou durante muitas décadas como representação da classe dirigente brasileira em 
seus diversos ramos representativos e acabou por excluir experiências dos grupos 
populares como previa o projeto de Mário de Andrade.  

Esta postura do Sphan, resultante em partes da relativa autonomia que seu quadro 
formado por profissionais intelectualizados tinha dentro do governo fez com que as 
discussões ficassem restritas a pequenos grupos e órgão não fosse representativo dos 
anseios coletivos. Kühl (2008) ainda nos lembra de que ações tenham tido pouca 
abrangência no que se refere à representação da coletividade, o trabalho feito pelos 
técnicos do Sphan foi árduo e de grande relevância.  

Para Florestan Fernandes esta postura fundamentada na sobreposição dos interesses 
unicamente privados referentes aos assuntos econômicos, sociais, culturais e políticos 
aos interesses coletivos nos países dependentes, caso brasileiro, poderia estar pautada 
no   

(...) passado colonial (que) converte a separação entre “minoria privilegiada” 
e a “grande massa excluída” numa realidade pungente, que não chegou a 
existir mesmo nas sociedades de classes mais rígidas da Europa, que foram 
descritas como se fossem “duas nações”. A maioria privilegiada encara a si 
própria e as seus interesses como se a Nação real começasse e terminasse 
nela. Por isso, seus interesses particularistas são confundidos como 
interesses da Nação e resolvidos deste modo. Enquanto que os interesses da 
grande massa excluída são simplesmente esquecidos, ignorados ou 
subestimados (Fernandes, 1960, p. 45). 

Tais atitudes, juntamente com a reprodução contínua ocorrida ao longo dos anos dos 
critérios que determinavam as práticas de tombamento instituídas pelo Sphan fizeram 
com que a valoração de bens de determinados grupos estivesse sobreposta a outros. A 
própria condição dos bens advindos da cultura dos escravos, por exemplo, só viria a ter 
certas modificações e inovações quase meio século após a criação do órgão federal. 
Durante a década de 1980 ocorreram revisões acerca dos conceitos de patrimônio 
cultural que culminaram em algumas mudanças que tendiam a ampliar o entendimento 
acerca das definições sobre patrimônio cultural. Neste momento, mesmo que ainda de 
forma incipiente o patrimônio parecia tentar assumir novas feições e os órgãos passaram 
a exibir ações inovadoras como, por exemplo, os tombamentos de terreiros de 
Candomblé que ocorreram após muitos debates e controvérsias, inclusive dentro do 
próprio órgão.  

Conclusões  

O esforço realizado pelo governo, a partir dos anos 1930, em majorar os níveis da cultura 
brasileira e com isso, constituir a feição de um novo homem brasileiro que estivesse 
condizente com a modernidade que se queria imprimir ao país, foi alicerçado por um 
amplo projeto educativo que priorizava a valorização do belo, do monumental, do 
artístico.  Tal projeto, aliado às políticas públicas que se instituíam naquele momento 
interferiram de forma contundente na formação do arcabouço que viria formar, 
posteriormente, o patrimônio cultural brasileiro. 

Ainda que as ações do Sphan tenham sido de extrema importância para que as práticas 
de preservação do patrimônio cultural brasileiro tomassem força no país e que o 
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trabalho efetuado pelos técnicos que compunham o quadro de funcionário do órgão 
federal tenha sido verdadeiro, observou-se uma imensa lacuna no que se refere à 
preservação de bens que não estivessem exatamente sob a mira do órgão.   

Observou-se ainda que as perdas culturais ocorridas ao longo deste processo foram, em 
muitos casos, irreparáveis. Como vimos, alguns estados brasileiros foram preteridos em 
relação a outros, fazendo com que muitas das diversas heranças culturais estivessem 
desprotegidas ou não obtivessem qualquer reconhecimento de valor. A própria escolha 
da arquitetura como representação predominante do patrimônio cultural do país 
interferiu neste processo e contribuiu para que certos “saberes e fazeres” ficassem 
prejudicados no âmbito das representações.  

Tais condutas, ainda que instituídas dentro de um momento e um contexto político 
específico, foram perpetuadas por longas décadas. Tal perpetuação enfraqueceu as 
práticas culturais de grupos minoritários  e a elas não se atribuíram valores que 
favorecessem sua preservação. Mesmo com certas mudanças conceituais que já 
demonstram sinais de mudanças nas formas de perfilhar o patrimônio cultural brasileiro, 
percebe-se ainda certa morosidade para o reconhecimento de bens que não estejam 
afinados com as antigas práticas instituídas pelo Sphan. Esperamos, contudo, que o 
maior legado do Sphan para os atuais órgãos de preservação seja muito mais do que a 
preservação dos arcaicos critérios de preservação. 
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Resumo 

Este trabalho objetiva analisar a presença da dimensão política no espaço urbano de 
metrópoles – como as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo – por meio das 
representações que Arnaldo Angeli Filho (1956), o desenhista Angeli, elabora sobre a 
prática política institucional em suas charges publicadas no jornal Folha de S. Paulo acerca 
do governo Fernando Henrique Cardoso. Uma das hipóteses levantadas consiste em inferir 
que a crítica política elaborada por meio de representações culturais – tais quais as que se 
podem verificar nas charges do artista em questão – atinge um número maior de pessoas 
do que o debate acadêmico é capaz de abranger, contribuindo, dessa forma, para a 
inclusão de diferentes atores sociais no debate político, o que permite expressar a 
pluralidade característica de regiões metropolitanas. Aventa-se também a hipótese de que 
tais representações, ao tratarem das relações entre Estado e sociedade durante o governo 
Fernando Henrique Cardoso, enfatizam a distância e a tendência ao isolamento que o 
Estado acaba por realizar frente às demandas da sociedade civil. Depreende-se que as 
mensagens contidas nas charges do artista expressam a elaboração de um discurso político 
capaz de explicitar que o processo de democratização da formação social brasileira não 
está consolidado – já que democracia não é apenas a prática política que se restringe aos 
procedimentos de escolha dos governantes – e que o governo de Cardoso contribuiu para 
erigir obstáculos à sua concretização, uma vez que reforçou a tendência de isolamento do 
Estado junto à sociedade e suas demandas. 

Palavras chave 

Charge, Angeli, Discurso Político, Democracia, Relações entre Estado e Sociedade, 
Governo Fernando Henrique Cardoso. 
 

Abstract 

The present paper aims to analyze the presence of the political dimension in the urban 
space of the metropolis – as in the cities of São Paulo and Rio de Janeiro, for example – by 
means of the representations by Arnaldo Angeli Filho (1956), the cartoonist Angeli, 
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elaborated regarding the practices of institutional politics in his cartoons published on the 
newspaper Folha de São Paulo in relation to the government of Fernando Henrique 
Cardoso. One of the hypotheses raised consists on inferring that the political criticism 
elaborated by means of cultural representation – as those which may be verified in the 
cartoons in question – reach a higher amount of people when compared to academic 
debate, which allows for the expression of the plurality that characterizes metropolitan 
areas. Another hypothesis is that such representations, by dealing with the relationship 
between State and society during the government of Fernando Henrique Cardoso, 
emphasizes the distance and the isolation tendencies which the State builds when faced 
with the civil society. It may be inferred that the messages contained in such cartoons 
express a political discourse capable of highlighting that the process of democratization of 
the Brazilian social formation is not yet consolidated – given that democracy is not only 
the political practice of choosing rulers – and that Cardoso’s government contributed to 
creating obstacles to its concretization, since it reinforced a tendency to isolation of the 
State from society and its demands. 

Key words 

Cartoon, Angeli, Political Discourse, Democracy, Relationship between State and Society, 
Fernando Henrique Cardoso’s Government. 

 

Introdução 
 

Essa pesquisa tem como objeto de estudo a análise da representação feita por Arnaldo 
Angeli Filho (1956), o desenhista Angeli, sobre a presença da prática política institucional 
no espaço urbano, por meio das charges sobre o governo Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2001) publicadas no jornal Folha de São Paulo. 

O conteúdo da pesquisa remete-se à compreensão da maneira pela qual o artista elabora 
sua narrativa para construir um discurso crítico acerca da prática política do governo sob 
Cardoso. É possível verificar que tal crítica refere-se às variadas dimensões que 
circunscrevem a formação social brasileira durante o período e, em diversas ocasiões, 
recorre ao ambiente próprio das metrópoles brasileiras como forma de caracterização do 
seu discurso. Assim, as relações entre o Estado e a sociedade; a política econômica do 
governo; as relações trabalhistas; a questão habitacional; o processo eleitoral; a produção 
legislativa; as relações entre o governo e a oposição; são temáticas abordadas pelo artista 
que, ao elaborar a sua ambientação em cenários típicos das grandes cidades do país, 
transformam o espaço urbano em mais um elemento mobilizado pela narrativa do artista 
para a construção da sua crítica ao governo. 

A pesquisa desenvolve-se no contexto científico relativo ao movimento, que se observa no 
âmbito da história política, de recuperação e valorização da chamada história das ideias 
políticas. Por meio da renovação dos procedimentos metodológicos de que foi objeto, 
concomitantemente ao aprofundamento do arcabouço epistemológico concernente à 
definição de fonte histórica, a história das ideias políticas direcionou sua abordagem para 
objetos de estudo interessados em apreender a presença das ideias políticas em todas as 
dimensões do tecido social, possibilitando, assim, uma apreensão mais abrangente da 
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prática política que não aquela circunscrita apenas à esfera institucional, como 
tradicionalmente ocorria neste campo de estudo. 

Objetivos 
 

Este trabalho objetiva analisar a presença da dimensão política no espaço urbano de 
metrópoles brasileiras por meio das representações que Arnaldo Angeli Filho (1956), o 
desenhista Angeli, elabora sobre a prática política institucional em suas charges publicadas 
no jornal Folha de S. Paulo acerca do governo Fernando Henrique Cardoso. Propõe, ainda, a 
investigar a prática politica do governo de modo a compreender as suas consequências 
históricas para o processo de democratização da formação social brasileira, por um lado, e, 
por outro, a verificar a maneira pela qual se constituiu o diálogo entre a produção do artista 
e o debate acadêmico relativo ao tema. 
 

Metodologia 

A metodologia se erigiu em torno de dois feixes de aspectos fundamentais: a análise do 
discurso político existente nas charges do Angeli e a análise da literatura especializada 
sobre o governo de Cardoso. Para o tratamento da singularidade da linguagem do discurso 
político de Angeli – que no caso dessa pesquisa pontua-se na linguagem específica da 
charge para abordar o debate sobre a prática política de Cardoso e na sua relação com os 
testemunhos não imagéticos concernentes ao debate acadêmico sobre o tema – sem 
sucumbir à “circularidade da interpretação” desaconselhada por Ginzburg (1989), deve-se 
atrelar a investigação ensejada por Pocock (2003) – a respeito dos atos de fala (speach act) 
que habilitam os atores políticos a produzirem inovações e mudanças na linguagem e que 
entende a paridade entre o texto (langue) e a ação (parole), à abordagem desenvolvida por 
Ulpiano Bezerra de Menezes (2005), centrada na noção de iconosfera. 

Interessado em construir uma “História visual”, o olhar de Menezes alerta para a 
consideração da “dimensão visual presente no todo social” e, assim, amplia o foco da 
abordagem assente no “círculo metodológico” sugerido por Panofsky (2009) como solução 
para a problemática da utilização das fontes imagéticas ao lado dos testemunhos não 
imagéticos na prática da reconstrução histórica. 

1. Charge e prática política no Brasil 

A opção por investigar a representação da política no espaço urbano por meio das charges de 
Angeli sobre o governo Fernando Henrique Cardoso resulta do interesse em perceber de que 
maneira se deu o impacto das práticas políticas oriundas deste governo sobre o processo de 
construção da democracia no país e as suas consequências para a formação social brasileira 
contemporânea. Para tanto, a pesquisa se propõe a situar as representações1 sobre a 

                                                 
1
 Roger Chartier (1990) define o conceito de representação como: “[...] classificações, divisões e delimitações que 

organizam a apreensão do mundo social como categorias fundamentais de percepção e de apreciação do real. [...]”. 
Rodrigo Patto Sá Motta (2002) infere que representação também diz respeito ao “[...] processo de construção de ideias, 
signos ou imagens por meio do qual os homens interpretam e conferem sentido à realidade. [...]”. 
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democracia brasileira existentes nas charges em relação ao desenvolvimento desse tema no 
interior do debate acadêmico. 

A escolha das charges como fontes de pesquisa decorre do amplo alcance que as mensagens 
difundidas por meio de imagens adquirem em qualquer formação social, especialmente 
naquelas em que parcelas significativas da população não são alfabetizadas ou são avessas à 
leitura da escrita. Seu impacto atinge tanto as parcelas iletradas da população, contribuindo 
para a sua politização (BURKE, 2004), quanto as alfabetizadas, colaborando para que 
sintetizem as mensagens mais rapidamente e as assimilem de maneira mais eficaz do que por 
meio de outras formas de transmissão de ideias (MOTTA, 2002). 

A inclinação pela escolha desse material imagético procede também da histórica capacidade 
que demonstrou ter, no sentido de exercer a influência dos pontos de vista de seus 
elaboradores, sobre a esfera e o debate públicos no país e no mundo. As charges exprimem 
visões de mundo revestidas de historicidade, pois manifestam a representação que sujeitos 
históricos construíram acerca da época em que viveram. Ao traduzirem o que entendiam ser 
pertinente, os chargistas muniram seu trabalho de narrativas históricas que trazem a “marca 
do individual e do coletivo” (LEMOS, 2006) e levam o historiador a remeter-se ao passado, a 
fim de apreendê-lo, o que atribui à charge a condição de fonte histórica. 

A popularidade das charges no Brasil é marcante e comprova-se pela contínua presença na 
maioria dos jornais do país desde o século XIX. É possível verificar nelas faces representativas 
da sociabilidade brasileira, assim como seus hábitos e costumes. Historiadores há muito se 
valem das charges como forma de apreensão de elementos do passado acerca dos quais há 
dificuldades para a identificação dos significados que se tornaram específicos de uma época 
(LIMA, 1963). 

Em virtude de sua natureza essencialmente crítica, as charges também demonstraram 
aproximação histórica com os temas políticos – inclusive influenciando-os – constituindo-se, 
além de um espaço de discussão política no interior da esfera pública do país, em elemento 
mobilizado para a própria disputa política. Como observou Lima,  

Desse modo, [...], não há porque se estranhar a virulência da caricatura política no Brasil, 
logo ao se iniciar no país a divulgação dessa grande arte, que se tornaria, com o tempo, a 
mais poderosa arma de combate à escravatura, e à monarquia, como ao caudilhismo, à 
tirania e à opressão, na República (LIMA, 1963). 

Um dos inúmeros exemplos de conjuntura histórica influenciada pelo debate político, no qual 
estiveram presentes os chargistas, foi o período anterior ao golpe civil-militar de 1964 sob a 
presidência de João Goulart. Rodrigo Patto Sá Motta, certamente, não atribui a 
responsabilidade pela queda de Jango às charges, mas percebeu a sua contribuição na 
campanha de desmoralização do presidente na opinião pública. Para ele, “suas críticas 
ajudaram a enfraquecer o governo, divulgando imagens que alimentaram o medo e a 
insegurança, caldo de cultura em que o golpe foi gerado” (MOTTA, 2006). 

Assim, no que tange ao recorte temático e temporal da investigação proposta, as charges de 
Angeli sobre o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso mergulharam no campo da 
discussão política por meio do posicionamento crítico que historicamente se atribuiu aos 
chargistas brasileiros. As charges do Angeli, por exemplo, abordaram a questão da 
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representação da política no espaço urbano por meio de assuntos variados, as relações entre o 
Estado e a sociedade; a política econômica do governo; as relações trabalhistas; a questão 
habitacional; o processo eleitoral; a produção legislativa; as relações entre o governo e a 
oposição e os esforços engendrados pela coalizão governista em favor da reeleição 
presidencial. 

2. A política e a cidade na charge de Angeli 

Entre os temas que permitem vislumbrar o diálogo entre o discurso político das charges do 
Angeli e o debate acadêmico acerca da prática política do governo de Cardoso encontra-se o 
referente ao lugar assumido pela coalizão governista no cenário político brasileiro. Embora não 
haja unanimidade entre os acadêmicos acerca da sua qualificação, alguns analistas definem a 
coligação partidária que deu ensejo às suas candidaturas nas campanhas presidenciais de 1994 
e 1998 como uma coligação de centro-direita (SALLUM JR., 2000). 

Formada para a disputa eleitoral de 1994, o partido do presidente, o PSDB (Partido da Social 
Democracia Brasileira), fez do PFL (Partido da Frente Liberal) – atual DEM (Democratas) – o seu 
principal aliado na coalizão que contou também com a adesão do PTB (Partido Trabalhista 
Brasileiro). Posteriormente, a formação do ministério levou à conquista do apoio da maior 
parte do PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). O PPB (Partido Progressista 
Brasileiro) – atual PP (Partido Progressista) – não aderiu formalmente à coalizão, mas apoiou o 
governo na maioria das votações dentro do Congresso Nacional. Assim, Para Figueiredo e 
Limongi (1999), “[...] a estratégia de formação do governo foi ampliar as bases de apoio 
parlamentar, reforçando a participação dos partidos da aliança eleitoral e incorporando novos 
partidos dentro do espectro ideológico de centro-direita [...]”. 

O diálogo que Angeli estabelece com a caracterização política da coligação que deu 
sustentação ao governo de Cardoso pode ser observado por meio da charge que produziu no 
momento de implantação do Código de Trânsito Brasileiro. Aprovado pela lei n. 9.503, o novo 
código passou a vigorar a partir de 22 de janeiro de 1988 e transformou-se em objeto da 
abordagem do desenhista acerca da controvérsia que gira em torno da qualificação política do 
governo. Angeli recria o cenário da rua de uma cidade ao representar o deslocamento da 
comitiva presidencial. 

A narrativa criada pelo artista nesta charge vale-se de uma série de recursos para a elaboração 
da sua mensagem. Um deles é a utilização, de maneira complementar, das linguagens verbal e 
imagética capazes de potencializar “[...] os vários recursos de expressão semióticos de cada 
sistema de linguagem e [tornando] ambos [...] necessários para se compreender o significado 
global da mensagem [...]” (SOUZA, 2009). 
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Imagem 1: ANGELI. Novo código nacional de trânsito. Folha de S. Paulo, 19 jan. 1998. 

A linguagem imagética se vale dos motivos artísticos necessários para a devida significação dos 
objetos (PANOFSKY, 2009) que permitam ao leitor inferir acerca da caracterização dos veículos 
representados como aqueles que são próprios de uma comitiva de chefes de Estado: dois 
veículos longos e robustos cercados por várias motocicletas representando os batedores 
responsáveis pela segurança do chefe de Estado conduzido. Existe ainda a presença de duas 
bandeiras na parte frontal de cada um deles, em verde e amarelo, introduzidas com a intenção 
de reforçar a sua identificação como veículos oficiais e brasileiros. 

Contudo, a mensagem do artista não pode ser completamente assimilada apenas por meio do 
texto imagético. A utilização da linguagem verbal é, neste caso, imprescindível para a devida 
compreensão, pelo leitor, dos significados que o artista deseja imprimir à sua narrativa. Como 
um dos objetivos da charge reside em transmitir da maneira rápida e sintética a mensagem a 
que se quer aludir, tanto o título elaborado pelo artista, quanto o diálogo reproduzido nos 
balões – elemento típico das histórias em quadrinhos usualmente utilizado por Angeli em suas 
charges – explicitam o assunto a que o desenho se refere e a informação de que o chefe de 
Estado em questão é o presidente da República do Brasil, informações reforçadas, ainda, pelas 
bandeiras ostentadas nos veículos. 

Encontra-se particularmente evidenciada na resposta de Cardoso, à indagação feita pelo seu 
motorista sobre qual rumo seguir, a crítica do desenhista. O duplo sentido da pergunta 
transforma a metáfora nela contida em elemento voltado à construção do discurso político do 
artista para referir-se à controvérsia que cerca a qualificação política do governo. Ao incluir a 
palavra “chispa” à resposta do presidente – quando da instrução ao condutor de ligar o pisca-
alerta do veículo para a esquerda e, por outro lado, indicar que tomasse o caminho contrário, 
o da direita – Angeli critica jocosamente a estratégia, furtiva e mal disfarçada, de Fernando 
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Henrique Cardoso em se apresentar como um governante situado no campo político de 
esquerda, mas, no entanto, sustentar-se por meio de uma base política de direita e introduzir 
uma agenda de reformas identificadas com as políticas neoliberais, como as que foram 
prescritas pelo chamado Consenso de Washington ao final da década de 1980. 

Percebe-se na charge, ainda, outro aspecto da crítica ao governo. Como o seu título alude 
explicitamente ao “Novo código nacional de trânsito”, a representação do carro do presidente 
por sobre a faixa de pedestres não é fortuita. Em primeiro lugar, pode-se afirmar que o veículo 
está parado porque os pés dos batedores à esquerda da cena estão apoiados sobre o chão e 
não sobre os pedais das motocicletas. Outro detalhe está na cor da faixa de pedestres, amarela 
ao invés da tradicional cor branca, a simbolizar a nação brasileira uma vez que as cores verde e 
amarelo são as mais usualmente mobilizadas para a remissão à bandeira nacional, símbolo da 
nação. Estes aspectos demonstram o caráter polifônico do discurso do Angeli (PIRES; 
TAMANINI-ADAMES, 2010), ou seja, uma narrativa pautada por enunciados capazes de 
elaborar uma gama de significações abertas para múltiplos diálogos e interpretações, 
propiciando à charge imergir, por exemplo, no âmbito da intertextualidade, outra de suas 
características. 

Uma das interpretações possíveis acerca do significado atribuído à faixa de pedestres consiste 
em tomar a infração de trânsito a que ela se refere como expressão simbólica do tradicional 
desrespeito à legislação do país por parte dos próprios governantes responsáveis pela sua 
elaboração. Sem excluir a anterior, outra explanação cabível é a crítica à falta de respeito ao 
cidadão brasileiro – evocado pela simbologia da cor amarela atribuída à faixa de pedestres – 
por um governo que, para se eleger, apresentou-se como expressão de um conjunto de forças 
políticas supostamente progressistas, em virtude do histórico político e profissional de 
Fernando Henrique Cardoso e que, uma vez no poder, aliou-se a partidos que deram 
sustentação à ditadura civil-militar inaugurada em 1964, como foi o caso do PFL de Antônio 
Carlos Magalhães, hoje, não sem muita ironia, autodenominado de Democratas (DEM) e do 
PPB, de Paulo Maluf, hoje – também não por acaso – autodenominado Partido Progressista 
(PP). 

Vislumbra-se, igualmente, o recurso à faixa de pedestres como elemento da narrativa de 
Angeli em outra charge publicada no dia seguinte à implantação do código nacional de 
trânsito. Desta feita, valendo-se ainda do mesmo cenário urbano a representar a rua de uma 
cidade, o desenhista aborda a temática da reeleição de Fernando Henrique Cardoso. A 
sinalização de trânsito agora, representada com as cores verde e amarelo e com o formato de 
uma bandeirinha típica das festas juninas, transforma-se na metáfora que alude à faixa 
presidencial. Depreende-se tal informação por meio da introdução da personagem de Luís 
Ignácio Lula da Silva, candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT) 
e principal opositor político de Fernando Henrique Cardoso nas duas eleições a que o último 
concorreu. 

O sugestivo título, “proibido estacionar na faixa”, além da óbvia inferência à interdição 
prescrita no código de trânsito, é suficientemente ambíguo para evidenciar a disposição de 
Cardoso em evitar que o seu opositor político o suceda a frente do Estado brasileiro, intenção 
sugerida a despeito da fisionomia impassível atribuída à face de Cardoso. A oposição entre a 
expressão fisionômica de Cardoso e a sua linguagem corporal é, inclusive, indício da estratégia 
da narrativa do autor em valer-se da ironia para atribuir à charge o tom de comicidade que lhe 
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é característico. Ressalte-se ainda que as figuras de linguagem são os principais recursos 
mobilizados pelo artista para a elaboração, de forma sintética, da sua crítica (MOTTA, 2006). 

A estratégia é reiterada pela caricatura de Cardoso sentado em uma imponente motocicleta 
cujo tanque de gasolina traz o logotipo de um tucano – ave símbolo do partido do presidente, 
o PSDB – com os “dentes” à mostra, exibido sobre um fundo vermelho circundado pela 
inscrição: Hells Tucanos. Esta apresenta Fernando Henrique Cardoso como um membro dos 
Hells Angels2 – devidamente paramentado, com sua jaqueta e luvas de couro – que não hesita 
em intimidar seu adversário por meio do insistente acelerar do ronco do motor do seu veículo 
estacionado de maneira hostil e provocativa por sobre mais da metade da extensão da faixa de 
pedestres/presidencial. 

 

Imagem 3: ANGELI. Proibido estacionar na faixa. Folha de S. Paulo, 23 jan. 1998. 

Forma privilegiada de intimidação do presidente contra as pretensões eleitorais de Lula, a 
agressividade é salientada pela composição da indumentária típica do motoqueiro com os 
símbolos da estética do movimento punk: a calça jeans rasgada na altura do joelho, a corrente 
pendurada no bolso direito e o coturno nos pés. A charge recria, assim, a impaciência invasiva 
típica dos motoristas das grandes cidades a impor aos pedestres o risco de atropelamento 
mesmo quando atravessam as ruas nos locais sinalizados para tanto, receio explicitado no 
semblante atribuído à fisionomia da personagem representada por Lula. 

                                                 
2
 Grupo de motoqueiros que pilotavam as célebres Harley-Davidson e ficou famoso na década de 1960, 

especialmente depois de serem contratados para fazer a segurança pessoal da banda Rolling Stones para o 
show que realizaram no Concerto de Altamont (1969). Na ocasião, protagonizaram o infeliz episódio que 
resultou na morte de uma pessoa em meio a apresentação dos músicos, em virtude da confusão gerada pela 
agressividade com que trataram os espectadores da apresentação. 
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A ênfase na agressividade do presidente/punk/motoqueiro do Hells Angels conota os esforços 
engendrados por Fernando Henrique Cardoso em favor da sua reeleição. O maior deles 
concentrou-se na remoção do obstáculo mais difícil para a iniciativa: a alteração da 
Constituição. A Carta de 1988 prevê a necessidade de aprovação de dois terços dos 
congressistas nas votações submetidas às duas casas legislativas das Propostas de Emendas 
Constitucionais (PEC). Tarefa dificilmente obtida sem a fidelidade partidária no interior da 
ampla base governista a ser arregimentada para tanto e que explicita o chamado 
“presidencialismo de coalizão” como característica assumida pelo sistema político brasileiro a 
partir da segunda metade do século XX em diante, em que pese as singularidades observadas 
na comparação entre os períodos de 1945-1964 e de 1988 até os dias de hoje (SANTOS, 2002). 
Ganha a batalha pela introdução da legislação em favor da reeleição3, havia ainda o imperativo 
de granjear o apoio da imprensa para a candidatura presidencial. Mesmo depois dos jornais de 
grande circulação nacional já haverem se comprometido em forjar um consenso em torno da 
necessidade de aplicação da agenda neoliberal no Brasil (FONSECA, 2005) e de significativa 
parcela da mídia ter se demonstrado afeita ao candidato quando da sua primeira eleição 
(MATOS, 2008), Cardoso expressou descontentamento com o que julgou ser uma falta de 
empenho por parte das grandes empresas ligadas ao ramo em apoiar a sua tentativa de 
reeleição (ROMANCINI; LAGO, 2007). 

3. Democracia e charge no Brasil contemporâneo 

A definição de democracia no interior do debate acadêmico – tal qual a produção das charges 
publicadas na imprensa escrita – também situa-se em um campo conflituoso, entremeado por 
dissensões teóricas que adquirem relevo na medida em que se observa o posicionamento dos 
interlocutores no debate, assim como o lugar de onde falam. 

Entre as variadas análises existentes no debate acadêmico sobre a caracterização da 
democracia, pode-se encontrar posições heterogêneas e, até mesmo, divergentes entre si. A 
ausência de consenso entre os analistas denota não somente a complexidade do processo 
histórico em que se desdobrou essa temática no país como, igualmente, a dificuldade em 
estabelecer uma definição apropriada para a questão. 

As principais divergências entre os teóricos estão na escolha dos critérios para a definição de 
democracia. O conceito de accountability4 e a premissa do controle civil sobre os militares5 
têm sido os elementos mais usualmente mobilizados para tanto. Talvez esteja em Robert Dahl, 
contudo, uma perspectiva mais interessante e satisfatória para orientar a definição de 

                                                 
3
 Emenda constitucional n. 16, de 04 de junho de 1997. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc16.htm>. Acesso em: 23 set. 2011. 
4
 Ver: O’Donnell, Guillermo (2001). “Acerca de varias accountabilities y sus interrelaciones”, Peruzotti, E.; 

Smulovitz, C. (Eds.) Controlando la política. Temas Grupo Editorial, Buenos Aires. e Przeworski, Adam (2001). 
“Accountability social em América Latina y más allá”, Peruzotti, E.; Smulovitz, C. (Eds.) Controlando la política. 
Temas Grupo Editorial, Buenos Aires. 
5
 Sobre esse assunto ver: Mainwaring, Scott; Brinks, Daniel; Pérez-Liñán, Aníbal (2001). “Classificando regimes 

políticos”. Dados, n. 4, vol. 44, pp. 645-687. E as obras de Oliveira, Eliézer Rizzo de (1994). De Geisel a Collor. 
Papirus, São Paulo. Oliveira, Eliézer Rizzo de (2005). Democracia e defesa nacional. Manole, São Paulo. Ver 
também: Zaverucha, Jorge (2005). “O Ministério da Defesa brasileiro”, FHC, forças armadas e polícia. Ed. 
Record, Rio de Janeiro. 
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democracia na contemporaneidade. Ao valer-se “[...] do pressuposto de que uma 
característica-chave da democracia é a contínua responsividade do governo às preferências de 
seus cidadãos, considerados como politicamente iguais [...]”, o autor define uma formação 
social democrática como aquela capaz de promover o maior processo de inclusão na 
participação política e de contestação pública possíveis. Adquirir-se-ia tal cenário por meio da 
garantia, a todos os cidadãos, de “[...] oportunidades plenas: 1. De formular suas preferências; 
2. De expressar suas preferências a seus concidadãos e ao governo através da ação individual 
ou coletiva; 3. De ter as suas preferências igualmente consideradas na conduta do governo, ou 
seja, consideradas sem discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte da preferência” 
(DAHL, 2005). 

De maneira sintética, é possível identificar no debate, portanto, ao menos três posições gerais 
acerca do processo de construção da democracia brasileira durante as últimas décadas. 
Existem aqueles que a percebem como consolidada, identificando o fim da transição política 
com a elaboração da Carta de 1988 e com o restabelecimento das eleições diretas para 
presidente da República em 1989 (CARDOSO, 1995; BRESSER PEREIRA, 1996). Há os que a 
observam como um processo ainda em construção e em uma perspectiva positiva no que se 
refere à sua consolidação, mesmo que no futuro (VIANNA; CARVALHO, 2004). Existem, ainda, 
os que a compreendem cerceada pela presença de obstáculos tão significativos a ponto de 
permitirem a sobrevivência de uma legislação autoritária, não obstante o retorno ao Estado de 
Direito no Brasil (ZAVERUCHA, 2005). 

Para o primeiro tipo de compreensão acerca da democracia no Brasil, a Constituição de 1988 e 
o restabelecimento do sistema de representação política têm sido, usualmente, apresentados 
como expressão de sua consolidação. Sugere-se com isso que a formação social brasileira 
passou a se organizar democraticamente na medida em que manteve a regularidade dos 
processos eleitorais constituídos para a escolha dos seus governantes. Exemplo do que se quer 
dizer encontra-se no discurso de Fernando Henrique Cardoso no Congresso Nacional por 
ocasião da sua posse como presidente da República. Cardoso afirmou que: 

[...] viramos a página do autoritarismo que, com nomes diferentes, desvirtuou nossa 
República desde a sua fundação. [...] Para os jovens de hoje, [...] assim como para as pessoas 
da minha geração [...] a democracia é uma conquista definitiva. [...] Todos percebem hoje 
por que a nossa transição foi mais lenta, e por vezes mais difícil do que em outros países. É 
porque ela foi mais ampla e mais profunda. A um só tempo restauramos as liberdades 
democráticas e iniciamos a reforma da economia (Brasil. Presidência da República, 1995). 

A fala do, então recém-empossado, presidente da República indica que o mais recente 
processo de transição democrática do país, em curso desde o final da década de 1970, teria se 
encerrado com a sua eleição (SALLUM JR., 1996). Desse modo, não somente a transição da 
ditadura para a democracia teria se completado como a própria democracia teria encontrado 
sua plenitude em terras brasileiras. 

Bresser Pereira, integrante da equipe econômica que elaborou o Plano Real e ministro do 
Governo Fernando Henrique Cardoso, ao comentar a natureza das transformações políticas 
que acompanharam as reformas do Estado empreendidas na década de 1990, proferiu um 
diagnóstico semelhante ao de Cardoso. Para ele, “[...] as mudanças políticas caracterizaram-se 
por um enorme aumento dos cidadãos com direito a voto e pela consolidação da democracia 
[...]” (BRESSER PEREIRA, 1996). Importa ressalvar que as proposições anteriores de Cardoso e 
Bresser, quando falavam na condição de intelectuais, não atestavam a consolidação da 
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democracia no Brasil. É sintomático, inclusive, que somente tenham se colocado assim depois 
de se constituírem em quadros políticos do Estado brasileiro. 

A percepção que compreende o desenvolvimento pleno da democracia em virtude da 
regularidade dos processos eleitorais está presente no que se convencionou denominar de 
uma definição minimalista de democracia. Sua origem remete-se à reflexão desenvolvida por 
Joseph A. Schumpeter em seu livro Capitalismo, socialismo e democracia (1942). Para esse 
pensador, a democracia pode ser definida como um método político de escolha dos 
governantes pelo eleitorado sem que lhe seja subjacente algum tipo de conteúdo ou 
substância social (SCHUMPETER, 1961). 

As demandas presentes no interior da formação social brasileira durante o processo de 
transição para a democracia, contudo, não vislumbravam apenas o restabelecimento dos 
procedimentos eleitorais de maneira regular e pelo voto direto. Decerto que a escolha dos 
governantes pelo eleitorado se configurou em uma das principais bandeiras da luta contra a 
ditadura, no entanto, ao lado das reivindicações por democracia política coexistiram, também, 
os anseios por democratização social. De acordo com Luis Werneck Vianna, 

a solidarização desses dois elementos [...] fora a responsável pela ultrapassagem da pauta do 
Estado de Direito – enunciado simplesmente referido à reconquista das liberdades 
democráticas – pela do Estado de Direito Democrático, consagrado afinal, no texto da Carta 
de 1988, onde encontravam combinação as demandas por democracia política e por 
democratização social (VIANNA, 1995). 

Esse discernimento aparta-se da concepção minimalista de democracia justamente por 
vislumbrar, e até mesmo por reivindicar, o processo de democratização social em curso no país 
como substância ou conteúdo social da construção democrática brasileira, percebida como 
algo positivo mas ainda em curso. 

Uma perspectiva orientada para a definição de democracia sem entendê-la como consolidada, 
porém compreendendo-a em uma trajetória favorável nesse sentido, pode ser encontrada na 
reflexão desenvolvida por Robert Dahl em sua obra Poliarquia (1971). Dahl utiliza-se da 
expressão poliarquia, em substituição ao termo democracia, pois considera que em país algum 
ela se apresenta de maneira plena e consolidada. Mesmo nos países em que a sua construção 
se deu originariamente e que os procedimentos democráticos foram mais eficazes na criação 
de formações sociais pluralistas este é um processo inconcluso (DAHL, 2005). 

O terceiro tipo de compreensão sobre a democracia no Brasil pressupõe obstáculos 
demasiados para adjetivar a formação social brasileira como democrática. Ela se distancia dos 
outros dois pontos de vista ao identificar a sobrevivência de dispositivos institucionais 
autoritários no interior da legislação do país – como a Lei de Segurança Nacional, a Lei de 
Imprensa, o Estatuto dos Estrangeiros, a Lei sobre o sigilo dos documentos oficiais, etc. 
(ZAVERUCHA, 2005) – de modo que permita a existência de práticas autoritárias, emanadas do 
Estado brasileiro, não obstante o restabelecimento do Estado de Direito pela Constituição de 
1988. 

A ênfase em uma legislação que se desvencilhe de formas autoritárias de organização social – 
além da compreensão de que a democracia se desenvolve por meio de “uma luta longa e 
certamente incompleta” – pode ser encontrada nos critérios apresentados por Barrington 
Moore Jr. em As origens sociais da ditadura e da democracia (1967) para a definição de 
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democracia. De acordo com o autor são necessários pelo menos três aspectos para a conquista 
de uma formação social democrática: “(1) controlar governantes arbitrários; (2) substituir leis 
arbitrárias por leis justas e racionais e (3) conseguir que a população participe na elaboração 
das leis” (MOORE JR., 1983). 

Os dois últimos posicionamentos elencados até aqui indicam, em alguma medida, o 
desdobramento do debate sobre a caracterização da democracia no Brasil contemporâneo. A 
mobilização em favor da institucionalização do processo de democratização social, em curso 
desde o final da década de 1970 e ao longo da década seguinte, incentivou o surgimento de 
análises voltadas para a compreensão das relações institucionais existentes na formação social 
brasileira. 

Desse modo, os anos de 1980 vivenciaram a emergência do movimento neoinstitucionalista 
(DAHL, 2005), caracterizado pelos estudos acerca das relações que os Poderes Executivo e 
Legislativo estabeleceram entre si e com o sistema partidário. O otimismo presente nessas 
análises, em virtude da vitalidade política da formação social no Brasil, cedeu, no entanto, a 
partir das décadas seguintes, às assertivas que apontavam para os limites da construção 
democrática brasileira. De modo que “[...] nessa operação, reavivaram-se as dúvidas – 
presentes em tantas versões interpretativas do Brasil – quanto às possibilidades de que o país 
pudesse reiterar o feliz resultado da democracia política no Ocidente moderno” (CARVALHO; 
VIANNA, 2004). 

A despeito das variadas definições, a discussão acerca da questão da democracia remete-se, 
essencialmente, ao processo histórico pautado pela conquista de direitos, sejam eles civis, 
políticos e/ou sociais (CARVALHO, 2004). Desse modo, não é difícil presumir que a maior 
quantidade de direitos conquistados, assim como a capacidade de torná-los abrangentes e de 
mantê-los, é o caminho, por excelência, para um processo de construção da democracia que 
vise aproximá-la de sua plenitude. 

É assim, portanto, que a fala de Fernando Henrique Cardoso sobre a consolidação da 
democracia no Brasil, por ocasião da sua ascensão à presidência da República, constitui-se em 
uma proposição repleta de significados. O primeiro deles pode ser observado à luz da 
interpretação da produção acadêmica de Cardoso quando sociólogo, como a que foi realizada 
por José Carlos Reis: 

 

Na nossa perspectiva, defini-lo [Cardoso] como burguês ou intelectual orgânico da burguesia 
não é uma definição pejorativa e negativa. [...] Ele oferece à burguesia uma representação 
de si mesma que não é autoritária, mas democrática, pluralista, de uma classe social que 
acumula capital extraindo mais-valia relativa [...] (REIS, 2005). 

O historiador, ao atribuir ao pensamento do sociólogo Fernando Henrique Cardoso um viés 
otimista, no que tange à representação democrática que fez da burguesia no Brasil, não deixa 
de perceber, no entanto, os limites e a ambiguidade dessa posição: 

[...] na medida em que se especializou na burguesia e se tornou um seu assessor [sic] e 
informante, ele, por um lado, tornou-se aliado e cúmplice da sua ação autoritária e 
excludente e, por outro, tornou-se um “civilizador da burguesia”, seu professor de 
democracia, de tolerância e de simpatia pelos excluídos (REIS, 2005). 
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Ao atribuir o papel de “civilizador da burguesia” e a condição de seu “professor de 
democracia” a Cardoso, José Carlos Reis vislumbra a colaboração do sociólogo para o processo 
de construção da democracia no Brasil no sentido de demonstrar aos grupos dominantes que a 
dominação social sob a égide do capitalismo pode realizar-se sem a restrição dos direitos 
políticos dos cidadãos. Em outras palavras, mantida a participação política nos limites do 
sistema de representação, a burguesia brasileira poderia reconhecer a legitimidade da 
participação política de outras classes – como a do proletariado por exemplo – sem colocar em 
xeque a sua condição de classe dominante. 

Com isso, vem à tona outra dimensão presente na fala de Cardoso. Além da obviedade de 
constituir-se em uma estratégia de poder, a afirmação sobre a consolidação da democracia no 
Brasil leva ao questionamento acerca do tipo de dominação que se deseja fomentar durante o 
seu Governo. A redução do processo de construção da democracia no Brasil à regularidade dos 
procedimentos eleitorais visa à restrição da esfera pública ao plano institucional. Ou seja, o 
debate acerca das políticas públicas e da própria relação entre o Estado e a Sociedade civil 
deveria circunscrever-se, quando muito, ao âmbito das relações entre os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, além dos partidos políticos majoritários. 

Considerando a tradicional proeminência do Poder Executivo no Brasil (CARVALHO, 2004) e a 
capacidade de se sobrepor aos demais poderes, a restrição da participação política ao plano 
institucional favorece e estimula a usual ingerência do Palácio do Planalto, especialmente na 
esfera de atuação do Legislativo. Exemplo disso foi o uso indiscriminado de medidas 
provisórias por Fernando Henrique Cardoso. Sucessivas reedições – em alguns casos por até 
oitenta vezes – fizeram com que certas “leis provisórias” vigorassem por sete anos sem 
apreciação por parte do Congresso Nacional, “preservando o quase-monopólio da função 
Legislativa pelo Executivo no Brasil” (PESSANHA, 2002). Daí que a associação do processo de 
construção democrática apenas à conquista dos direitos políticos significa propor uma redução 
da esfera pública no país de maneira ainda mais drástica e temerária. 

Pode-se inferir que a definição de democracia subjacente à fala de Fernando Henrique Cardoso 
objetivava, portanto, criar as condições necessárias para a implementação das reformas do 
Estado com o mínimo de resistência possível. Isso significa que a participação política admitida 
como ideal seria apenas aquela que legitimasse o projeto de poder em questão. De acordo 
com Maria A. Rezende de Carvalho e Luiz Werneck Vianna, uma leitura dos procedimentos 
democráticos à luz da chamada “democracia radical” leva ao questionamento da 

[...] interpretação individualista da liberdade, em que a autonomia pessoal do indivíduo é 
concebida como algo independente de processos de interação social, e a versão reducionista 
de participação política que acompanha essa noção de sujeito – vista, hoje, negativamente, 
como circunscrita à função de legitimar periodicamente a ação estatal (CARVALHO; VIANNA, 
2004). 

Contudo, talvez tenha sido Brasílio Sallum Jr. quem melhor caracterizou o significado da fala 
presidencial em favor de uma definição de democracia voltada para a restrição da participação 
política aos processos eleitorais. De acordo com o cientista político, 

[...] trata-se de uma concepção de democracia representativa que não se abre – exceto 
excepcionalmente – à incorporação no espaço público de organizações sociais portadoras de 
interesses coletivos. Com efeito, na elaboração de políticas públicas, o governo Fernando 
Henrique, ancorado no apoio difuso da população, restringiu a um mínimo sua articulação 
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direta com grupos de interesses ou agrupamentos não-partidários de opinião. No exercício 
do poder, sua estratégia foi insular-se sistematicamente dos movimentos da sociedade 
organizada, concentrando seus esforços nas arenas institucional e de influência (SALLUM JR., 
2000). 

A popularidade adquirida por meio do controle da inflação, com o lançamento do plano Real 
em julho de 1994, permitiu ao Governo de Fernando Henrique Cardoso suplantar a agenda 
política de democratização social, tida como realizada, em favor das reformas do Estado com 
ênfase nos seus aspectos econômicos. 

No entanto, embora o governo tivesse procurado isolar-se das influências externas ao âmbito 
institucional da prática política, setores da sociedade civil ofereceram resistência e 
promoveram a crítica ao tipo de democracia que se queria tornar hegemônica. Parte dessa 
crítica pode ser encontrada na produção das charges que os caricaturistas brasileiros, como o 
Angeli, publicaram nos jornais de circulação nacional do país. Torna-se possível, assim, 
encontrar em suas charges interpretações de setores da sociedade civil acerca da questão da 
democracia no governo Fernando Henrique Cardoso, de maneira a permitir o contraste com a 
compreensão de democracia existente no interior do debate acadêmico. 

Conclusões  

A análise da interpretação do chargista sobre o governo de Cardoso contribui para a 
compreensão da relação que o último estabelece com o processo de construção da 
democracia no Brasil contemporâneo, pois, delineia com maior clareza os contornos da 
diversidade dos registros históricos e as especificidades dos distintos testemunhos cotejados, 
imagéticos e científicos, para uma reconstrução histórica mais abrangente da prática política 
do governo no período. 

Permite, também, identificar os pontos de inflexão, de convergência, de reiteração ou 
dissensão entre os argumentos utilizados pelo artista e aqueles verificados no interior do 
debate acadêmico sobre o assunto e, assim, realçar a especificidade da contribuição trazida 
pela interlocução do desenhista. Dessa forma, o discurso político existente nas charges deve 
ser concebido como expressão da crônica jornalística de Angeli acerca da prática política do 
Estado sob Cardoso. 

A transformação da interpretação que Angeli elabora sobre o governo Fernando Henrique 
Cardoso em objeto de estudo da história das ideias políticas colabora, finalmente, para 
ampliação do número e tipos de testemunhos históricos a serem mobilizados para o registro 
da prática política do período analisado, para a multiplicação do leque de considerações a 
serem pontuadas para a análise do governo de Cardoso e auxilia, ainda, na identificação da 
marca das ideias políticas (WINOCK, 2003) em qualquer dimensão social em que se possa 
observar a presença de atores políticos que discutam o processo de democratização da 
sociedade brasileira. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é compreender a representação da cidade de Viçosa a partir da 
relação estabelecida entre os seus habitantes e a comunidade da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV) em visitações públicas a museus nesta cidade. A UFV é uma instituição de 
difusão de conhecimento de nível internacional, sendo historicamente a principal imagem 
que tem representado a cidade fora dela. Porém a UFV é vista também nesta cidade como 
um espaço distante da maioria de sua população, devido aos seus conhecimentos 

                                                 
1
 Os autores agradecem àa Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio concedido 

na realização e apresentação desta pesquisa. 

 

mailto:magnus@ufv.br
mailto:alice.melo@ufv.br
mailto:fernanda.marcia@ufv.br
mailto:eduarda.vieira@ufv.br


 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

                            ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  508 

 

produzidos não resultarem necessariamente em melhoria na qualidade de vida dos 
habitantes de Viçosa. Diante deste problema, nas últimas décadas a UFV tem procurado 
mudar essa imagem interna, buscando estreitar seu relacionamento junto à comunidade. 
Assim, a instituição tem elaborado espaços culturais como os museus, que promovem o 
desenvolvimento da cidade, interligando assim a Universidade e a comunidade, de modo a 
beneficiar ambos. Os museus são espaços culturais de lazer e entretenimento, abertos para 
visitação pública e acessíveis para todos os tipos de públicos. Como recursos 
metodológicos, foram empregados dados documentais e de entrevistas com visitantes de 
museus nesta cidade. Como resultados, apesar de Viçosa ter seis museus coordenados pela 
UFV, observou-se que eles são mal utilizados, isso por que ao mesmo tempo em que há o 
potencial para o desenvolvimento deste tipo de atividade no contexto da economia 
criativa, existe o desconhecimento ou o desinteresse por parte da população. Isso reforça a 
coexistência das duas imagens centrais e incongruentes sobre Viçosa, que fragilizam sua 
identidade de cidade. 

 
 
Palavras-chave 

Museologia, Economia Criativa, Patrimônio, Turismo Cultural, Universidades, Extensão. 

 

Abstract 

The objective of this paper is to understand the representation of Viçosa from the 
relationship established between the inhabitants and the community of the Federal 
University of Viçosa (UFV) in public visitations to museums in this city. The UFV is an 
institution for the dissemination of knowledge of international standard, being historically 
the main image that has represented the city beyond. But the UFV is also seen in this city as 
a place distant from the majority of its population due to their knowledge produced not 
necessarily result in improved quality of life for residents of Viçosa. Given this problem, in 
recent decades the UFV has sought to change this internal image, searching strengthen its 
relationship with the community. Thus, the UFV has developed cultural places such as 
museums, which promote the development of the city, thus linking this University and your 
community to the benefit of both. Museums are cultural spaces of leisure and 
entertainment, open for public viewing and accessible for all types of audiences. As 
methodological resources were utilized documents and interviews with museum visitors in 
this city. As a result, despite of Viçosa have six museums coordinated by UFV, it was 
observed that they are misused, so that while there is the potential for the development of 
this activity in the context of the creative economics, there is a lack of knowledge or 
disinterest on the part of the population. This reinforces the coexistence of the two central 
images incongruous about Viçosa, which weaken their city identity. 
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Introdução 
 

Este trabalho parte da premissa de que as cidades, que estão fora das regiões 
metropolitanas das capitais das unidades federativas no Brasil e que possuem 
Universidades Públicas mantidas pelo governo federal possuem, por meio de uma história 
entrelaçada e influenciada por estas Instituições de Ensino Superior, uma representação 
associada a elas.  

Esta premissa surgiu da vivência dos autores deste trabalho como docente e alunos em 
sua Universidade, bem como em visitas a outras Universidades brasileiras, que estão 
inseridas neste contexto supramencionado.   

Nesta cidade, foi criada em 1926 a Escola Superior de Agricultura e Veterinária – ESAV 
por Arthur da Silva Bernardes, viçosense e então pelo presidente do Brasil. Em 1948, ESAV 
se tornou Universidade Rural do Estado de Minas Gerais - UREMG. Em 1969 a UREMG 
passou se chamar  Universidade Federal de Viçosa. A implantação da UFV dentro do 
“perímetro urbano constituiu um fator de cristalização num dos vetores de crescimento da 
cidade. A UFV tem atraído pessoas em busca de emprego e traz estudantes e professores 
de diversos locais do País, promovendo o crescimento da cidade” (WIKIPEDIA, 2013). 

A UFV é uma instituição de difusão de conhecimento de nível internacional, sendo 
historicamente a principal imagem que tem representado a cidade de Viçosa, fora dela. 
Porém a UFV é vista também nesta cidade como um espaço distante da maioria de sua 
população, devido aos seus conhecimentos produzidos não resultarem necessariamente 
em melhoria na qualidade de vida dos habitantes de Viçosa. Pressupõe-se que isso gera 
uma imagem interna negativa junto aos habitantes residentes na cidade de Viçosa, ao 
mesmo tempo uma imagem positiva externa a cidade, associada aos resultados de pesquisa 
publicizados e parcerias realizadas pela UFV. Somado a isso, pode acrescentar as 
expectativas positivas e de esperança em uma boa formação profissional que aos alunos 
chegam na UFV, bem como as experiências adquiridas e levadas pelos alunos formados que 
vão atuar profissionalmente, em sua maioria, em outras cidades. 

Diante desta situação dessas imagens que coexistem no imaginário das pessoas que ali 
convivem, nas últimas décadas a UFV tem procurado mudar essa imagem interna, 
buscando estreitar seu relacionamento junto à comunidade. Assim, a instituição tem 
elaborado espaços culturais como os museus, que promovem o desenvolvimento da 
cidade, interligando assim a Universidade e a comunidade, de modo a beneficiar ambos.  

 

Objetivo 
 

Compreender a representação da cidade de Viçosa a partir da relação estabelecida entre 
os seus habitantes e a comunidade da Universidade Federal de Viçosa (UFV) em visitações 
públicas a museus nesta cidade. 

 

 Metodologia 
 

Como recursos metodológicos, foram empregados dados documentais e de entrevistas com 
visitantes de museus nesta cidade. Os documentos utilizados forma aqueles sobre os museus 
obtidos em suas respectivas sedes, bem como em dados na internet obtidos no site da UFV. 
Além disso, foi também manejado o plano nacional de economia criativa, disponível na internet 
para domínio público, conforme constam nas referências bibliográficas deste trabalho. 
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Com o levantamento de dados com base em roteiros estruturados Tabela 1, aplicados em 
forma de entrevista com “grupos de participantes”, considerados nesta pesquisa como 
estratégicos da população viçosense. Por ser uma cidade universitária, é possível encontrar 
territorialidades e diferenças na população, temos: os universitários, os ditos “nativos”, aqueles 
mais velhos que presenciaram os processos de modificação que ocorreram em viçosa - que 
puderam contribuir com a diversidade dos dados em seus variados aspectos e visões.  

 
Tabela 1: Roteiro estruturado de entrevista utilizado. 

I- Qual o seu sexo?     1-masculino         2-feminino 
 
II- Qual a sua idade?  |___|___| anos 
 
III- Qual é o seu grau de escolaridade? 
 
1-Ensino Fundamental (Incompleto) 
2-Ensino Fundamental (Completo) 
3-Ensino Médio (Incompleto) 
4-Ensino Médio (Completo) 
5-Técnico 
6-Ensino Superior (Completo)  
7-Ensino Superior (Incompleto) 
*Se cursando, qual?_________________________ 
8-Pós Graduação: Mestrado ou Doutorado 
9-Alfabetização de Jovens e Adultos 
10-Nenhuma das Alternativas 
 
IV- Você mora em Viçosa? 
 
        1-SIM           2-NÃO - onde?_____________ 
 
V – Conhece os museus da cidade? 
 
(     ) Não e nunca visitei (vá para a questão XII) 
(  ) Sim, conheço, mas nunca visitei (Assinale as opções e 
vá para a questão XV) 
 
(  ) Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef 
visita:____ 
(    ) Museu de Zoologia João Moojen visita: ____ 
(    ) Sala Mendeleev visita:_____ 
(    ) Museu Histórico da UFV visita: _____ 
(    ) Pinacoteca da UFV visita:_____ 
(    ) Casa Arthur Bernardes visita:_____ 
 
Conhece e visitou 
VI – O que motivou a sua visitação? 
VII – O que mais lhe chamou a atenção no museu? 

VIII – O que menos agradou ou faltou na sua visita 
ao(s) museu(s)? 
 
IX – O que um museu poderia ter para ser 
considerado um local criativo e mais atrativo? 
 
X – Qual o tipo de museu que mais lhe atrai? 
 
 XI – Você acredita que tem algum museu em 
Viçosa que se destaca e que poderia representar a 
cidade? 
 
 
Não conhece e nunca visitou na cidade 
 
XII – Porquê? 
 
XIII – O que um museu poderia ter para ser 
considerado um local criativo e mais atrativo para 
você? 
 
XIV – Qual o tipo de museu que mais lhe atrai? 
 
Conhece, mas nunca visitou na cidade 
 
XV – Porquê? 
 
XVI - O que um museu poderia ter para ser 
considerado um local criativo e mais atrativo para 
você? 
 
XVII – Qual o tipo de museu que mais lhe atrai? 
 
XVIII - Você acredita que tem algum museu em 
Viçosa que se destaca e que poderia representar a 
cidade? 
 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 
Para conhecer a relação entre a população viçosense e os museus e espaços de ciência da 

cidade, além da representação que se tem em relação aos museus da cidade, foram realizadas 
com dois agrupamentos de pessoas distintos. O primeiro composto por (30) trinta estudantes 
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da UFV, com idades entre dezoito e vinte e cinco anos, e o segundo composto por (65) sessenta 
e cinco moradores da cidade, com idades bem variadas, entre doze e noventa e três anos, 
sendo que estes 2 grupos possuem indivíduos de diferentes, escolaridades e sexo. 
 Os entrevistas foram realizadas em 6 museus, sendo que 5 são de fato e 1, apesar de ser 
um espaço de ciências, possui características de organização e visitação semelhante a um 
museu. Logo, para fins desta pesquisa este último espaço, foi considerado também um museu. 
Esses museus que foram o lócus da pesquisa, foram descritos na seção seguinte. 
 Os dados coletados foram organizados por meio da análise de conteúdo categorial que 
considerou os elementos indicados na Tabela 1, o roteiro de entrevista, para exposição dos 
resultados.  

 
 

1. Museus e o campo do Patrimônio na Economia Criativa 
 
Os museus são espaços culturais de lazer e entretenimento, abertos para visitação pública 
e acessíveis para todos os tipos de públicos. Segundo o Instituto Brasileiro de Museus 
(IBRAM), os museus representam um grande incentivador da cultura, pois trabalham 
permanentemente com o patrimônio cultural no seu estudo, conservação e valorização e 
abrem possibilidades de expressão de identidade, percepção crítica da realidade, 
oportunidades de lazer e produção de conhecimentos. O IBRAM define que: 

 

Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, 
pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e 
formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, 
tempos, culturas e pessoas diferentes (Brasil, 2011). 

 

Neste ano, o IBRAM juntamente com os museus em diversas cidades do Brasil, inclusive 
com aqueles universitários, realizaram a semana dos museus, que é um evento anual para 
estimular a visitação e sensibilizar a população sobre a importância dos conteúdos existentes 
nos museus. Neste ano de 2013, o tema foi a criatividade, que pode ser conduzida e 
principalmente estimula pela visita aos museus. 

A associação dos Museus ao tema da criatividade tem relação com as ações que o 
Ministério da Cultura (MinC) no Brasil está empreendendo nesta gestão governamental, 
período 2011-2014.  

Em 2011, o MinC publicou em 2011 o Plano da Secretaria da Economia Criativa, onde são 
estabelecidas as diretrizes políticas e ações a serem seguidas entre 2011 e 2014 no setor da 
Economia Criativa, por meio de organizações culturais nos seguintes campos, apresentados 
na Figura 1. 

A Figura 1 demonstra os campos e os segmentos ou ramos de negócios do setor chamado 
economia criativa, no Brasil. Essas organizações estão inseridos neste setor porque em suas 
práticas, os indivíduos em suas ocupações possuem a criatividade como base do processo 
produtivo de seus serviços que são imbricados de dimensão simbólica, cujo valor é agregado 
pelos consumidores ou usuários, ao contrário de outras formas de organizações no mercado 
que embutem em seus produtos, elementos chave como preferências, estilos de vida, status, 
padrões de consumo, e outras (Martins &  Emmendoerfer, 2012). 
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 Desta forma, os produtos na economia criativa não são valorizados pela sua utilidade 
prática, por sua materialidade, como os bens produzidos pelas indústrias e organizações 
tradicionais, mas sim pela interpretação subjetiva (Lawrence & Phillips, 2009) de um 
significado por parte do consumidor ou usuário. 

 

 

Figura 1 – Campos e segmentos de negócios da economia criativa 
Fonte: Brasil (2011, p.30). 

 

Observa-se que os museus estão contemplados no campo do patrimônio no contexto da 
economia criativa. Neste sentido, isso pode seu uma perspectiva para a criação de novas 
imagens ou revitalizar as já existentes por meios dos bens e serviços culturais que podem ser 
desenvolvidos nos museus. 
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2.  Museus da Cidade de Viçosa – Minas Gerais – Brasil 

 

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) é responsável atualmente pelos seis museus na 
cidade de Viçosa - MG, sendo que estes espaços possuem grande potencial de lazer, 
cultura, arte, entretenimento e conhecimento a serem explorados. Com diferentes 
temáticas, atendem principalmente o público escolar, através de exposições, oficinas, 
minicursos e palestras.  

Contudo, cada um desses museus ou espaço de ciência tem suas próprias 
particularidades, que aqui serão caracterizadas de maneira sucinta, através de um breve 
histórico a fim de se entender o contexto das relações estabelecidas entre a comunidade e 
os museus/universidade. 

O Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef, Figura 2, antigo Museu de Minerais, 
Rochas e Solos, foi criado em quinze de dezembro de 1993, com o intuito de popularizar as 
ciências da terra na Zona da Mata Mineira, através de ações voltadas principalmente para a 
educação em solos e meio ambiente.   

A exposição permanente do espaço conta com um acervo diversificado de rochas e 
minerais, juntamente com o espaço denominado “Proibido Não Tocar”, onde os visitantes 
têm acesso a uma abordagem mais dinâmica e interativa, aprendendo sobre solos e meio 
ambiente através de demonstrações práticas.      

Este Museu oferece atividades educativas a alunos das escolas da região, realizadas a 
partir de exposições itinerantes, minicursos, oficinas variadas, dentre elas de tintas de 
solos, percepção ambiental e biomas. Há também a existência de uma “Sala Verde”, 
projeto do Ministério do Meio Ambiente para promover a educação ambiental a partir do 
empréstimo de materiais como jogos, vídeos e livros com temáticas ambientais à 
população. 
 

 
Figura 2: Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef 

Fonte: Arquivo Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef. 

 
O Museu de Zoologia João Moojen, Figura 3, teve sua exposição permanente criada em 

1993, sendo composta por vários animais taxidermizados da fauna brasileira. Sua coleção 
atinge mais de vinte mil exemplares, entre répteis, anfíbios, aves, mamíferos e fósseis. 

Esse espaço também desenvolve várias pesquisas com espécimes, sendo possível a 
realização de minicursos de identificação de serpentes e observação de aves, além de 
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palestras temáticas e exposições temporárias. É considerado um dos mais importantes 
espaços de pesquisa zoológica em vertebrados de Minas Gerais. 
 

 
Figura 3: Museu de Zoologia João Moojen 

Fonte: UFV (2013). 

 
A Sala Mendeleev, Figura 4, está inserida em um espaço de popularização científica 

denominado Ciência em Ação, onde são desenvolvidos projetos de extensão do 
departamento de química da UFV. 

Esse espaço possui uma exposição da Tabela periódica dos elementos gigante, com 3 
metros de comprimento e 2 metros de largura, onde os visitantes podem conhecer a 
aplicação prática desses elementos no cotidiano e suas curiosidades.  
Há também a possibilidade do manuseio de amostras desses elementos e realizar 
experimentos químicos demonstrativos. 
 

 
Figura 4: Espaço Ciência em Ação, onde se localiza a Sala Mendeleev. 

Fonte: UFV (2013). 

 
 O Museu Histórico da UFV, Figura 5, foi inaugurado em 26 de Agosto de 1986 e a 
Pinacoteca foi fundada em fevereiro de 1973, sendo que atualmente os dois espaços 
funcionam em conjunto, em um mesmo prédio. A Pinacoteca apresenta diversas exposições 

temporárias de artistas de várias partes do Brasil, conhecidos e iniciantes, além de possuir variado 
acervo de arte contemporânea, sendo grande parte proveniente de doações de artistas e 
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colecionadores. Busca a difusão cultural entre toda a comunidade local. Possuindo como acervo de 
sua exposição permanente peças que representam a trajetória e evolução da antiga Escola Superior 
de Agricultura e Veterinária (ESAV) até a atual Universidade Federal de Viçosa (UFV), o Museu 
Histórico da UFV recebe principalmente a visita de instituições da rede pública e particular de Viçosa 
e região e promove o resgate e preservação da memória da Universidade. 

 

 
Figura 5: Museu Histórico e Pinacoteca da UFV. 

Fonte: Arquivo Museu Histórico da UFV. 
 
 

Situada na região central da cidade de Viçosa – MG, a Casa Arthur Bernardes, Figura 6, 
foi construída em 1926 para servir de residência para o então presidente e responsável pela 
implantação da Escola Superior de Agricultura e Veterinária (ESAV) – atual UFV -, Arthur da 
Silva Bernardes, sendo transformada em museu em 1993, em parceria com a Universidade 
Federal de Viçosa (UFV).  

 

 
Figura 6: Casa Arthur Bernardes 

Fonte: Lucas Teixeira 

 
A exposição permanente é composta por fotos da carreira política e vida pessoal do ex-

presidente viçosense, além de vários objetos pessoais, condecorações e mobiliário original 
que compunham a casa em Viçosa e a residência presidencial no Rio de Janeiro na época do 
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seu mandato.  Com ampla área externa, o espaço também é utilizado para a realização de 
eventos como palestras, feiras literárias e mostras na cidade, atuando como importante 
agente disseminador da cultura, arte, e história de Viçosa. 
 

 
3. Discussão e análise dos dados  

 

Na cidade de Viçosa – MG pode-se perceber através da referida pesquisa que a maioria 
da população nativa da cidade conhece os museus existentes na mesma, mas nunca visitou 
estes espaços, que estão abertos à visitação de toda a comunidade local e regional 
gratuitamente.  

Segundo os entrevistados que não conhecem e nunca visitaram os museus de Viçosa, 
estes não freqüentam esses museus e espaços de ciência devido ao pouco tempo 
disponível, além da realidade cultural dessa população, residente em uma cidade do 
interior, onde não há o hábito e o incentivo à visitação museológica e a outros espaços 
culturais como forma de lazer.  

Muitos entrevistados ainda, não consideram esses locais como museus e espaços de 
ciência de fato. Um exemplo notório seria a Casa Arthur Bernardes, antiga residência do ex-
presidente da República Arthur da Silva Bernardes, natural de Viçosa – MG. A Casa busca 
preservar e divulgar sua trajetória política e pessoal, através de fotos, móveis e objetos 
pessoais. Apesar de estar bem localizada, situada na região central da cidade, a população 
desconhece seu acervo e objetivo.  

Outra forma de desmotivação dessas pessoas a visitarem esses museus é a falta de 
divulgação de forma que atraia àqueles espaços e o interesse pelo que está sendo exposto. 
Além disso, vários entrevistados alegaram também que a falta de companhia para realizar 
esse tipo de atividade é um fator relevante. 

Dentre os entrevistados que conhecem e visitaram os museus, em sua maioria a 
motivação foi simplesmente o interesse e curiosidade, uma vez que esses são fatores 
relatados tanto pela população da cidade quanto pelos alunos da Universidade.  

Devido ao vínculo de muitos funcionários desses espaços e da própria UFV com as 
pessoas da cidade, muitos disseram conhecer esses lugares por terem conhecidos que 
trabalham ou trabalharam na instituição.  

Em sua maioria, as visitas recebidas pelos museus e espaços de ciência são motivadas 
pelos professores das escolas tanto públicas quanto particulares das redes de ensino da 
cidade e região, o que de alguma forma faz com que alguns pais tenham conhecimento 
sobre a existência desses espaços.  

Há uma parte da população da cidade que nunca ouviu falar e por isso nunca visitou 
os museus existentes, sendo que estes reclamam da falta de divulgação desses espaços 
pelos meios de comunicação da cidade de viçosa da universidade, como rádio, TV, folders, 
cartazes e placas indicativas. Segundo os mesmos há um descaso, ou até mesmo uma 
desvalorização desses espaços pelo poder público e uma falta de recursos que promovam a 
cultura e o turismo. 

Focando nos alunos da Universidade entrevistados, muitos também conhecem os 
museus por curiosidade ou interesse, sendo que a maioria deles já visitou alguns desses 
espaços, tendo destaque o Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef, que devido a 
algumas disciplinas do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa, ao qual 
este espaço é vinculado, algumas atividades realizadas neste museu acabam se tornando 
parte do período letivo, além da Casa Arthur Bernardes, também amplamente citada. 
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Na visão da maioria da população entrevistada da cidade de Viçosa - MG, o museu 
que se destaca e que poderia representar a cidade seria a Casa Arthur Bernardes, pois 
segundo os mesmos este espaço traz consigo a história da cidade vinculada à vida do ex-
presidente Arthur Bernardes que é uma figura nativa importante também na história 
nacional. Outra justificativa desse espaço ser considerado um representativo da cidade 
seria o fato dele estar situado no centro da cidade, uma vez que os outros museus e 
espaços de ciência estão situados no espaço da Universidade, que é um ambiente visto 
muitas vezes como inacessível pela população, principalmente de classes mais baixas. 

Outras realidades puderam ser identificadas por meio dessa pesquisa, pois é grande o 
contingente populacional da cidade que não sabe que a universidade, por ser uma 
instituição pública, é aberta a qualquer cidadão, agravando a relação entre os museus e a 
cidade, pois todos eles estão vinculados à mesma.      

Por receber visitas de boa parte do estado de Minas Gerais, tanto por escolas como por 
faculdades, o Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef, foi considerado por alguns como 
um dos museus que se destaca e que poderia representar a cidade de Viçosa. Devido 
também a sua estruturação e também as atividades que desenvolve fora de seu espaço 
físico, tendo destaque as exposições itinerantes. 
Outros consideraram que o Museu Histórico da UFV se encaixa nesse grupo, por contar a 
história da universidade e sua evolução, que influenciou fortemente o crescimento da 
cidade.  

Porém algumas pessoas que foram entrevistadas consideraram todos os museus da 
cidade como uma forma de representação da cidade de Viçosa, pois um museu conta um 
tempo ou uma história daquele lugar, pois independentemente do tipo de museu que 
exista, ele pode representar de alguma forma a história de determinado lugar.   

Em meio os entrevistados, foi grande o número de pessoas que enxergaram o museu 
como local de caráter meramente histórico, contendo apenas peças antigas de uma 
determinada época.  

Esses resultados servem de evidências para a premissa que foi traçada no inicio deste 
trabalho. E que apesar de Viçosa ter seis museus coordenados pela UFV, observou-se que 
eles são mal utilizados, isso por que ao mesmo tempo em que há o potencial para o 
desenvolvimento deste tipo de atividade no contexto da economia criativa, existe o 
desconhecimento ou o desinteresse por parte da população. 
 

Conclusões  

As evidências identificadas e observadas nesta da pesquisa confirmaram a premissa 
traçada neste trabalho de que os museus de Viçosa são uma parte da cidade praticamente 
desconhecida pela população, principalmente aqueles que se encontram dentro do Campus 
- que seriam todos, exceto a Casa Arthur Bernardes, que por ser um museu localizado fora 
do campus, vários entrevistados disseram já o ter visitado por terem certeza que aquele 
não seria um espaço restrito àqueles que têm algum vínculo com a UFV. 

Com os dados levantados foi possível observar que o motivo mais relatado de 
desconhecer os museus é a falta de tempo e interesse nos temas dos museus. Por 
funcionarem essencialmente em horário comercial, aqueles que trabalham durante a 
semana, realmente não conseguem encontrar um horário compatível para que ocorra a 
visitação.  

Essa realidade mostrada pelas entrevistas aponta para onde teria que haver 
modificações para melhorar esse cenário de desconhecimento por parte da população. 
Uma maior divulgação, horários de visita mais flexíveis e abrangentes, abordagens mais 
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dinâmicas dos temas, interatividade do público com o acervo, foram os pontos mais 
destacados pelos entrevistados. 

O resultado desse distanciamento da população quanto a UFV traz um estigma à 
instituição de ser um agente segregador e que seu acesso está restrito àqueles que fazem 
parte dela. Isso faz com que haja um grande investimento em saberes- por parte daqueles 
que integram estes espaços- a fim de atender e transmití-los a essa comunidade, mas que 
acaba não sendo aproveitado em seu todo. Tal realidade reforça a coexistência das duas 
imagens centrais e incongruentes sobre Viçosa, que fragilizam sua identidade de cidade, 
por meio de representações socialmente construídas e reificadas, apesar dos esforços 
estarem centrados até 2013 de apenas da UFV, especificamente, os professores, os técnico-
administrativos e os estudantes que trabalham nos museus como extensionistas, mantendo 
eles em condições de visitação. 
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Resumen  

La narrativa urbana muestra lo que cada ciudad es y lo que cada civilización que la ocupa 

quiere contar de sí misma. Gracias a la investigación histórica y cultural conocemos cómo 

han sido generados los diferentes núcleos urbanos. Pero hoy, mediante una perspectiva 

narratológica, podemos conocer también cómo las ciudades se presentan al resto del 

mundo; cómo gracias a su posicionamiento proyectan una imagen urbana determinada 

que, sin duda, suscita reacciones.  

La consecución de dicho posicionamiento ha sido, en gran medida, procurado por el cine, 

pues de cada una de las historias protagonizadas en ciudades se vierte al imaginario 

colectivo una serie de calificativos que otorgan a la urbe una identidad propia y 

reconocible. El uso del espacio urbano como eje principal de una película se hace notable 

en la amplia filmografía del cineasta Woody Allen, quien en su primera gran obra, Annie 

Hall, enfrentó dos modelos urbanos antagónicos con el fin de mostrar cómo dichos 

espacios condicionan la conducta de quienes los ocupan. Bajo esta hipótesis se 

procederá al análisis fílmico de la película Annie Hall, prestando principal atención a 

aquellas escenas en las que la ciudad adquiere un protagonismo especial, bien sea por las 

imágenes mostradas o por los juicios que de los diálogos puedan surgir. Asimismo se 

estudiará la relación de los personajes principales con las ciudades a las que se les asocia 

para poder así extrapolar ciertos aspectos fílmicos a la realidad urbana contemporánea.  

Palabras clave  

 Annie Hall, Woody Allen, narrativa espacial urbana, espacio cinematográfico, espacio 

narrativo fílmico, identidad urbana, conducta social urbana, posicionamiento urbano. 
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Abstract 

The urban narrative shows what every city and civilization it looks at and it wants to tell 

about them. Thanks to the historical and cultural research we know how different urban 

centers were founded. But today, through a narrative perspective, we also know how 

cities are represented to the world; thanks to its positioning, it renders a particular urban 

image that certainly elicits reactions. 

The achievement of this positioning has been largely promoted by the cinema because 

each one of the stories starring in cities, pours a range of descriptions to collective 

imaginary about urban space. These qualifiers give to the city its own and recognizable 

identity. The use of urban space as a film main axis becomes remarkable in the vast 

filmograhy of Woody Allen,  who in his first major work, Annie Hall, faced two 

antagonistic urban models in order to show how these spaces influence the behavior of 

its inhabitants. Under this hypothesis will proceed to the analysis of the film Annie Hall, 

paying special attention to those scenes where the city takes on a special role, either by 

images or by the judgments of the dialogues. Also will study the relationship between the 

main characters and the city they live in to extrapolate some aspects from contemporary 

urban reality. 

Key words 

Annie Hall, Woody Allen, urban spatial narrative, cinematographic space, film narrative 

space, urban identity, urban social behavior, urban positioning. 

Introducción  

Annie Hall es una de las obras cinematográficas más representativas de la filmografía del 

director Woody Allen. Tanto sus recursos técnicos como la originalidad de la narración 

han encumbrado este filme. Son múltiples las perspectivas de análisis que se pueden 

aplicar a esta película, pero es uno aspecto concreto lo que ha motivado esta 

investigación: la clara oposición que se hace entre dos modelos urbanos diferentes. New 

York City y Los Ángeles son las urbes que albergan el relato y ambas tienen mucho que 

aportar a la historia narrada.  

Mediante un análisis de la configuración del espacio narrativo cinematográfico, veremos 

cómo las ciudades hablan de sí mismas, cómo interactúan con el resto de elementos del 

relato y, sobre todo, veremos cuál es la imagen que se proyecta de cada ciudad. La 

hipótesis es clara, tras un visionado previo hemos podido apreciar cómo cada ciudad 

determina, en ciertos aspectos, la conducta de sus ocupantes. Intentaremos averiguar si 

esto es así mediante el análisis fílmico, lo que nos facilitará unas conclusiones claras 
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sobre nuestro objeto de estudio: la ciudad en el cine y la proyección de su imagen al 

imaginario colectivo. 

Objetivos 

El principal objetivo del estudio es comprobar qué imagen se proyecta de las ciudades 

representadas en la película Annie Hall y la forma en que ésta imagen repercute en el 

espectador. Perseguimos asimismo identificar al personaje ciudad, en el caso que lo 

haya, esclarecer qué tipo de alusiones se hacen sobre las distintas ciudadesa partir de los 

diálogos y, sobre todo, conocer cómo se desarrolla la acción urbana dentro del relato 

cinematográfico. Por otra parte, como objetivo teórico, perseguimos contextualizar el 

concepto de marca ciudad y los pilares en los que se sustenta. Desde el punto de vista de 

la narrativa audiovisual, buscamos estabelecer un marco teórico en torno a la dimensión 

espacial de la narración, a la que consideramos sustancial e inherente a la narrativa 

fílmica.  

Metodología 

La principal metodologia utilizada para llevar a cabo dicho estudio es el análisis 

cinematográfico, una de las principales herramientas metodológicas de las que dispone 

el investigador audiovisual. Las fases previas del análisis, según los teóricos, es la 

descoposición del filme en piezas más pequenas y así lo hemos hecho. Tras una desglose 

de las secuencias que componen la película, se ha procedido al análisis de aquellas 

escenas en las que la ciudad aparece representada, aludida o contextualizada. Por tanto, 

se han descartado aquellas secuencias que se han considera insustanciales en torno a 

nuestro objeto de estudio. Por último, a las secuencias se les ha sometido a un doble 

análisis. Por una parte, se han estudiado los diálogos en los cuales las alusiones a la 

ciudad eran claras y directas. De estas alusiones se han extraído los juicios de valor de las 

alocuciones con el fin de poder extraer resultados concluyente. Por otra parte, las 

secuencias se han estudiado desde una perspectiva narratológica, analizando la diegésis, 

sus tramas, sus componente, sus personajes y el rol que toma la ciudad en cada una de 

las secuencias.  

1. Marca ciudad 

Entre los muchos factores que intervienen en el proyecto de ciudad, para poder hablar 

de la marca ciudad como tal debemos prestar atención a un concepto previo, el de 

cultura urbana, para cuya comprensión se requiere un estudio del modo de vida de los 

habitantes de la ciudad en contraposición a las costumbres rurales. Los autores de la 

Escuela de Chicago, pioneros en este aspecto, han indagado en la peculiaridad del 

contexto sociocultural urbano como creador de nuevos comportamientos y como 
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generador de una forma de vida ad hoc. En rasgos generales, desde el punto de vista de 

la Psicología Ambiental, la vida en la ciudad supone para el individuo un alto estado de 

nerviosismo, cierta aversión o reserva hacia sus convecinos, un sentimiento de soledad y 

una libertad estimulada por “la individualización de los rasgos de la personalidad, lo cual 

es consecuencia de la división del trabajo y de una actividad cada vez más parcelada”; sin 

embargo, en contraposición, “la gran ciudad (también) produce una atrofia de la cultura 

individual, consecuencia de la hipertrofia objetiva, la cual aplasta al individuo” (Capel, 

1975, pp. 268-269). “La compulsión a que cada individuo procure destacarse como 

producto en el mercado” (Liernur, 2003, p. 97) por la presión que la competencia ejerce 

sobre él en el terreno laboral, y la adopción constante en las áreas urbanas de nuevos y 

variados tipos de habitantes “produce una población altamente diferenciada” (Wirth, 

2005, p. 10). Desde esta óptica, “una ciudad puede ser definida como un establecimiento 

relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos” 

(Wirth, 2005, p. 4), alegato que, a pesar de las posibles limitaciones que presenta, 

introduce un factor urbano a tener en cuenta: la heterogeneidad. Manuel de Terán 

considera que “este elemento de la heterogeneidad social ha de ser tenido como 

especialmente válido como factor explicativo de la diferenciación social del espacio 

urbano y del paisaje en que adquiere expresión material” (1964, p. 446). Haciendo caso a 

esta consideración, abordaremos la problemática de este factor por la relevancia que 

toma la diferenciación a la hora de entender la cultural urbana y la ciudad como 

categoría social. 

Hay posturas que defienden que la configuración de las megalópolis actuales “no 

propicia la creación de redes sociales, la interacción cotidiana entre los sujetos urbanos” 

(Rizo, 2006, p. 9) o, al menos, que si éstas no desaparecen, se están viendo mermadas o 

están inmersas en un proceso de cambio en defensa de lo individual. A colación, Wirth 

explica que  

“la interacción social existente en el medio urbano entre tal variedad de tipos de 

personalidad tiende a destruir la rigidez de las líneas de casta y a complicar la estructura de 

clases, produciendo así un entramado de estratificación social más diferenciado y 

ramificado que el que se encuentra en sociedades más integradas” (2005, p. 9). 

Sin embargo, el factor fundamental que ha permitido la proliferación de una estructura 

social y el que, a su vez, ha forjado la identidad del ser humano como ser social ha sido el 

de la cooperación, ya que “la incapacidad individual para satisfacer todas las necesidades 

propias de la vida, obliga a la unión con otros para auxiliarse mutuamente” (Carrasco 

Rey, 2004, p. 61). Siendo una de las principales funciones de la urbe el mantener un 

orden social para garantizar la vida en común, la integración de todos los miembros de la 

sociedad debe ser una de las prioridades a la hora de forjar una ciudadanía. En este 
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aspecto, Wirth comenta que “dondequiera que se congreguen grandes cantidades de 

individuos diferentemente constituidos, se introduce también el proceso de 

despersonalización” (Wirth, 2005, p. 10) como tendencia niveladora. Así, la vida 

metropolitana desarrolla una decadencia de lo subjetivo en beneficio de lo objetivo, es 

decir, “un retroceso de la cultura del individuo (…) frente a la proliferación de la cultura 

objetiva” (Simmel, 2001, p. 108).  

Por otra parte, no podemos eludir el dilema de la identidad. Los autores Sergi Valera y 

Enric Pol (1994) defienden que la base de la identidad del individuo se encuentra tanto 

en su pasado ambiental como en los significados que socialmente ha ido adquiriendo a 

través de su experiencia y relación con el espacio. Asimismo, la propuesta de Henri Tajfel 

desde la Psicología Social “sostiene que los sujetos, además de poseer una identidad 

personal exclusiva, poseen también una identidad social, donde se refleja su pertenencia 

a determinado grupo o grupos con los que los individuos se identifican” (Rizo, 2006, p. 4) 

y “bajo estas circunstancias, la individualidad debe ser reemplazada por las categorías” 

(Wirth, 2005, p. 10). De modo que, cuando un sujeto se asienta en la categoría de 

ciudadano, se establece un nexo entre todos los miembros de la comunidad o endogrupo 

que da lugar a lo que podemos denominar identidad social urbana. El sentido de 

pertenencia al grupo se traduce, pues, como pertenencia al entorno urbano. Esta idea 

respalda la postura que entiende la ciudad como “un producto social fruto de la 

interacción simbólica que se da entre personas que comparten un determinado entorno 

urbano” superando, de esta manera, “la dimensión física para adoptar también una 

dimensión simbólica y social” (Valera & Pol, 1994, p. 11). Con lo cual, la identificación 

social urbana nos permite diferenciar los rasgos culturales construidos simbólicamente, 

lo que a su vez establece unas pautas de comportamiento generalizadas entre la 

población. Se configura, así, no como una imposición, sino como “algo objetivo y 

subjetivo a la vez”, puesto que, “a pesar de tener una dimensión objetivada, la identidad 

depende de la percepción subjetiva que tienen las personas de sí mismas y de los otros” 

(Rizo, 2006, p. 5).  

La tendencia hacia la homogenización de la población con el fin de poder satisfacer las 

necesidades de todos los habitantes, o al menos de su mayoría, da lugar a un sentimiento 

común, a un sentido de pertenencia al lugar al que denominamos cultura urbana, 

constructo que resulta del modo de vida característico de la ciudad, del proceso 

identitario y de la cesión individual. La cultura urbana supone, pues, la adopción de una 

norma estandarizada de actuación, de una lógica propia de los ocupantes de una ciudad, 

en concreto, la adopción de una identidad social. 

Ahora bien, el concepto de cultura urbana y la compleja dinámica del proceso identitario 

nos dirige hacia lo que a día de hoy conocemos por marca ciudad. La concepción de la 
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marca ciudad se engloba dentro de lo que se denominado citymarketing, es decir, la 

forma en que la ciudad es explotada en términos económicos y productivos en base a 

estrategias empresariales. No obstante, pensamos que la creación de la marca ciudad va 

más allá de los intereses monetarios, al menos, según lo plantean los agentes culturales y 

las plataformas que investigan la causa. Digamos que interviene en este factor lo que 

hemos denominado Responsabilidad Social Urbana, término extrapolado de la ya 

conocida expresión Responsabilidad Social Corporativa que actualmente está presente 

en muchos planes de desarrollo empresarial. Así, la Responsabilidad Social Urbana hace 

referencia a factores de crecimiento no basados únicamente en la concentración de 

capitales, sino en principios éticos que estimulan un modelo sostenible de 

funcionamiento urbano.  

“Es decir, un entorno sostenible significa encontrar una forma urbana y un tipo de 

interacción social que permita mantener en un nivel razonable la diversidad social y la 

diversidad biológica, la salud de los habitantes, la calidad del aire, el agua y el suelo, para 

garantizar el desarrollo del bienestar de la humanidad, a la que preservar la flora, la fauna y 

los recursos naturales” (Pol Urrutia, 2008, p. 180). 

Así, una posible fórmula para la ciudad creativa puede ser ésta, la RSU, que intenta dotar 

al entramado urbano de una estructura sólida de crecimiento bajo unos principios e 

intereses con los que la ciudadanía se sienta cómoda e identificada. Se trata, entones, 

desde el punto de vista del marketing y la comunicación, de difundir el concepto en el 

que se sustenta la imagen de la ciudad para planificar su desarrollo en torno al mismo, o 

bien, dicho de otra forma, se trata de crear y fomentar la marca ciudad del producto 

ciudad para conseguir unos objetivos concretos en la actual red urbana global. 

La American Marketing Asociation (AMA) define la marca como “un nombre, un término, 

una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica 

bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y los diferencia de los 

competidores” (Kotler, Cámara, Grande, & Cruz, 2000, p. 454). Esta definición quizá esté 

demasiado focalizada en objetivos comerciales, pero nos ofrece una visión general de lo 

que es una marca. Ahora bien, si aplicamos esta definición a un determinado territorio, 

podríamos decir que la marca ciudad es el resultado de conceptualizar una idea creativa 

que sirva para desarrollar un proyecto urbano determinado y potenciarlo con el fin de 

conseguir unos objetivos de sostenibilidad urbana. Dicha concepción será el germen de la 

construcción de un relato creíble sobre el territorio en cuestión. Y nos referimos en este 

punto al relato por la gran aceptación en los últimos años de esta técnica entre los 

expertos en relaciones públicas y comunicación publicitaria para dar valor de marca a un 

producto, como puede ser en nuestro caso, el producto ciudad. Así pues, aseveramos 

que una ciudad muestra lo que cada civilización que la ocupa es y quiere contar de sí 
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misma. De esta forma cada espacio urbano resulta diferente entre sí, en forma y 

sustancia, lo que, por otra parte, aporta personalidad, identidad y unicidad a la marca 

ciudad. Por tanto, la marca ciudad es la ciudad en sí misma, ya que ya tiene un nombre 

propio y a ella están asociados una serie de atributos únicos y perceptibles por el 

ciudadano y los agentes externos. Así bien, si el producto y la marca ya existen, se debe 

potenciar su posicionamiento. Entendemos por posicionamiento de marca o de producto 

a el “el lugar claro, distinto y deseable en relación con los productos de la competencia, 

en la mente de los consumidores” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing, 

2003, p. 260). Y no se trata únicamente de diseñar un logotipo de gran impacto visual, 

sino de crear ciudadanía, un concepto, un intangible de calado perceptual que 

condicione el valor de la marca y mediante el cual se planifique el desarrollo interno y 

externo de la ciudad. Uno de los mayores ejemplos al respecto ha sido el cambio de 

imagen de la ciudad de Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Las 

autoridades y la población se volcó en un proyecto único que ha dado como resultado la 

reinvención de la ciudad, proyecto que ha logrado que Nueva York se erija, actualmente, 

como uno de los principales destinos turísticos a escala mundial según el informe 

MasterCard Global Destination Cities Index de 2012.  

Pero ¿qué herramientas han contribuido a la forja de este posicionamiento? Sin duda, 

creemos que el cine ha trabajado para la marca ciudad desde sus inicios. No sólo porque 

cada historia narrada en imágenes esté ambientada en un lugar determinado, sino 

porque el contenido de esas historias califica el entorno en el que han sido ideadas. 

2. La ciudad a través del espacio narrativo cinematográfico 

A raíz de las investigaciones en torno a la Narratología se han determinado una serie de 

elementos que constituyen el material de todo relato y, por ende, también el del relato 

audiovisual. Estos elementos son, como aclara Mieke Bal (1985, p. 15) “los 

acontecimientos, los actores, el tiempo y el lugar”, que conjugan sus funcionalidades a 

través del proceso enunciativo. Pero en el caso que nos ocupa prestaremos una especial 

al atención al elemento espacial para poder establecer una plantilla de análisis acorde a 

los objetivos marcados en la investigación. 

En cuanto a la Narrativa Audiovisual, los estudios referidos al espacio son mucho menos 

numerosos que los existentes sobre el resto de los elementos de la narración, lo que nos 

resulta paradójico, ya que el espacio cumple una función primordial en el relato: ordenar 

el universo de la narración y darle una infraestructura, como asegura Jesús García 

Jiménez (1993, p. 310). “Es un lugar físico donde se colocan los objetos y personajes del 

relato, y de esta forma el espacio se asocia a la acción, a los propios personajes y, por 

supuesto, al tiempo” (Martínez García, 2011, p. 62). Esta unión sistemática e innata del 
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tiempo con el espacio, a la que hemos hecho alusión, obedece a las propias leyes de la 

física, las cuales justifican por sí mismas la interdependencia de las dos variables. Así, la 

narración, como ejercicio mimético de la realidad palpable, recurre a dichos postulados 

para elaborar su propio universo diegético, pues éste, aunque ficcional, debe ser 

verosímil para el receptor. Alejándonos de la perspectiva puramente científica, el espacio 

ha sido objeto de debate en el campo de la filosofía y el arte, lo que enriquece 

sustancialmente el corpus de análisis. Por ejemplo, Immanuel Kant, en su obra Crítica de 

la razón pura (1781), abarca el estudio del espacio, al que considera “como una forma a 

priori de la intuición sensible”, lo que “marca (claramente) unas pautas para el 

acercamiento al espacio narrativo cinematográfico” (Martínez García, 2011, p. 61), ya 

que el espacio narrativo, en cuanto a realidad abstracta, no es perceptual, sino que se es 

consciente de su presencia por los existentes que interaccionan en él. Es decir, es una 

construcción imaginaria, un espacio referencial, que toma forma en el marco de una 

representación, en este caso, una representación cinematográfica. Así pues, el espacio 

narrativo en el cine se entiende como una creación textual que se materializa mediante 

un tipo específico de discurso: la imagen en movimiento y el sonido. Por tanto, es la 

película la que hace posible la percepción de ese espacio, en un principio abstracto, a un 

receptor que es la instancia que, finalmente, debe legitimar el universo representado y 

su coherencia. 

Partiendo de estos supuestos, podemos vislumbrar que la cinematografía deriva, en un 

principio, en la existencia de al menos dos tipos de espacios claramente diferenciados. 

Seymour Chatman (1990, p. 103) los denomina espacio de la historia y espacio del 

discurso; al igual que el tiempo de la narración presume de la misma diversificación, 

puesto que siempre van unidos. Distingamos, pues, el límite entre ambos tipos de 

espacio. Digamos que el espacio en el que se desarrolla la historia contada, en el que ésta 

tiene lugar, es el espacio de la historia, dónde unos existentes interaccionan en función 

del tiempo. Por otra parte, el espacio del discurso hace referencia a la representación del 

espacio narrativo, es decir, es la disposición espacial que toman los elementos que lo 

componen. En el caso del cine este espacio es más sencillo identificar, ya que es el que se 

nos muestra en la propia pantalla, por lo que lo denominaremos espacio fílmico. 

Asimismo, al espacio de la historia lo denominaremos, a partir de ahora, espacio 

diegético, siguiendo la terminología de Gerard Genette, quien entiende por diegético 

todo “aquello que se relaciona o pertenece a la historia” (Pimentel, 2001, p. 8).  

Por tanto, entendemos de esta argumentación que la ciudad en el espacio narrativo 

cinematográfico toma también una doble dimensión. Por una parte, el espacio fílmico 

nos muestra visualmente cómo es la ciudad a través del registro de imágenes mediante 

el dispositivo de captación y, por otra parte, el espacio diegético contextualiza y dota de 
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significación a las acciones que se desarrollan en los núcleos urbanos representados. A 

través de esta diferenciación podemos estudiar mediante una metodología definida 

basada en el análisis del relato cinematográfico el modo en el que la imagen de la ciudad 

es construida y difundida a un público masivo.  

3. Annie Hall: una historia de amor interurbana. NYC vs. LA 

Annie Hall (1977) es la película dirigida por Woody Allen que le catapultó al éxito. Esta 

obra le consolida como director, guionista y actor por las cinco nominaciones a los 

premios Oscar que consiguió, de las cuales ganó cuatro. Para escribir el guión de Annie 

Hall, Allen contó con la ayuda del coguionista Marshall Brickman, aunque él ya tenía una 

idea muy clara del tipo de película que quería hacer y, sobre todo, dónde rodarla. 

“Quería hacer una película en la que yo hiciera de mí mismo y Diane Keaton de sí misma 

y que viviéramos en Nueva York, en la que se planteara un conflicto real de nuestra 

relación” (Lax, 2011, p. 95). Allen, quien había mantenido años antes una relación 

amorosa con Diane Keaton, protagonista que encarna el papel de Annie Hall, puso en 

esta película todo el empeño en retratar ciertos aspectos de aquella relación personal y, 

según extremos de sus palabras, de cómo la ciudad de Nueva York juega un papel 

sustancial en su historia. 

La técnica narrativa utilizada en Annie Hall también resulta particular y merece ser 

comentada por sus aspectos novedosos para la época en la que fue rodada. El filme 

comienza de manera muy diferente a lo que Allen, y el cine en general en esa época, nos 

tenía acostumbrados. Alvy Singer, su personaje, emite un monólogo mirando 

directamente a cámara, hablando directamente a un público que queda prendado 

instantáneamente. Woody Allen rompe así la pared que separa al público de la pantalla y 

hace al espectador cómplice de la historia, como un auténtico narratario de la ficción 

fílmica. Un recurso innovador en el cine y que bebe de la teoría teatral de Bertolt Brecht. 

Además de las alusiones directas a cámara, utiliza multitud de recursos técnicos de gran 

complejidad que fusiona a la perfección con las tramas del filme: dibujo animado, planos 

secuencia, subtitulado para expresar los pensamientos de un personaje, composición de 

dos escenas diferentes en un mismo plano con la pantalla dividida o diálogos fuera de 

cámara. Todo esto hizo de Annie Hall una obra de gran éxito y un referente nuclear en la 

historia del cine. No obstante, alejándonos ahora de los aspectos técnicos, centrémonos 

en el análisis del filme con el fin de dar respuesta a los objetivos marcados. 

Según hemos podido observar, son dos núcleos urbanos principales que se representan 

en la película: New York City y Los Ángeles. Y más allá de la historia de amor entre los 

personajes principales, Alvy y Annie, en la lectura del filme encontramos un idilio entre 

estas ciudades y sus habitantes, sobre todo entre Alvy y NYC.  
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En primer lugar, los diálogos entre los personajes vierten numerosas opiniones 

calificativas en torno a ambas ciudades. NYC es calificada en su contexto con una visión 

mayoritariamente negativa, al igual que LA. En cuanto a las opiniones positivas, que son 

menos cuantiosas para ambas ciudades, hemos encontrado una gran diferencia entre 

ambos núcleos; LA es mucho mejor valorada, según los diálogos, que NYC. Esto se debe, 

principalmente, a que el único defensor acérrimo de la ciudad de Nueva York es Alvy, el 

personaje encarnado por el propio Woody Allen. Por su parte, Annie, es más dócil, no se 

crió en NYC y por tanto su identidad social urbana está menos arraigada, lo que hace de 

ella un personaje más adaptable a los diferentes entornos. Rob, íntimo amigo de Alvy, a 

pesar de haber crecido en NYC, no se siente vinculado a su ciudad natal, siempre ensalza 

California en sus conversaciones y, finalmente, cambia de residencia y, como veremos, 

su modo de vida. Admite vivir mucho más relajado en LA, donde además consigue un 

gran trabajo en el mundo del espectáculo con un éxito considerable, de lo que apenas 

gozaba en NYC donde los artistas gozan de un prestigio más íntimo o, en otras palabras, 

de menos popularidad, según hemos podido observar en el análisis de la diégesis. Las 

diferentes tramas de la historia narrada en la película desentrama otras muchas 

oposiciones entre ambas ciudades, lo cual veremos a continuación. Pero antes, es 

preciso comentar una apreciación extraída de los diálogos del filme.  

En una de las escenas del filme, encontramos a Alvy y a Rob charlando sobre Nueva York. 

Alvy, de procedencia judía, se muestra siempre muy sensible en torno al antisemitismo 

que dice impera en todo el país. En uno de sus diálogos encontramos esta declaración: 

“El hecho de que el país no ayude a la ciudad de Nueva York es antisemitismo. (…) No 

hablo de política ni de economía, me refiero a la circuncisión”. Entendemos que Alvy 

compara su situación personal a la situación de NYC. Y para comprender el plenitud el 

sentido del diálogo debemos acudir a la tradición judía y al significado de la palabra 

circuncisión. Por una parte, circuncidar significa cercar o escindir. De modo que el 

comentario de Alvy intenta explicar que New York City es una escisión de los EE.UU., un 

lugar independiente en el que se rigen por otras normas, razón por la cual, según Alvy, 

los neoyorquinos son castigados. Por otra parte, en el judaísmo la circuncisión significa 

guardar las normas de Dios, como lo hizo Abraham en su pacto con Yavé. Según la Biblia, 

en este pacto Abraham fue circuncidado a cambio de ser nombrado padre de 

muchedumbre de pueblos. Así pues, en esta escena, NYC, como escisión, 

metafóricamente toma el lugar de Abraham en el relato bíblico y puede entenderse 

como una alabanza de Alvy hacia la ciudad, que sería entendida como la ciudad de 

ciudades, es decir, como la ciudad por antonomasia. Asimismo, casi al final del filme, 

otra escena hace alusión a este aspecto en sus diálogos. En la escena vemos a dos 

actores interpretar una discusión entre Alvy y Annie que Alvy ha recreado en su primera 
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obra teatral. La intérprete de Annie espeta al intérprete de Alvy: “Alvy eres totalmente 

incapaz de disfrutar de la vida. Eres como Nueva York. Eres una isla”. Esta frase aclara 

que nuestra apreciación anterior es certera, que Alvy se compara a sí mismo con Nueva 

York, como si los dos fuesen uno. Lo que también explica la gran vinculación de Alvy con 

su entorno y su fuerte identidad neoyorquina. Incluso, podemos entender que la historia 

de amor que se retrata no es la de Alvy con Annie, sino de la Alvy con NYC, como 

muestra la secuencia final del filme. En ella Alvy reflexiona con una metáfora:  

“Fue magnífico volver a ver a Annie. Me di cuenta de lo maravillosa que era y de lo divertido 

que era tratarla. Y recordé aquel viejo chiste, aquel del tipo que va al psiquiatra y le dice: 

doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina. Y el doctor responde: pues ¿por qué no 

lo mete en un manicomio? Y el tipo le dice: lo haría, pero necesito los huevos. Pues eso más o 

menos es lo que pienso sobre las relaciones humanas ¿saben? Son totalmente irracionales y 

locas y absurdas, pero supongo que continuamos manteniéndolas porque la mayoría 

necesitamos los huevos”. 

Este discurso nombra a Annie, a la ilusión que le produce volver a verla y a sentirla cerca. 

Un sentimiento similar al que Alvy experimenta cuando regresa a su ciudad, pues en Los 

Ángeles siente un malestar general psicosomático. Así pues, esta reflexión alude a su 

propia relación con su ciudad, la cual puede ser absurda o irracional, pero necesaria para 

él y su bienestar.  

Por otra parte, como adelantábamos, el análisis de las diferentes tramas que conforman 

la diegésis ofrecen más datos significativos en torno a las ciudades representadas. Nos 

encontramos así con que la ciudad no es sólo calificada mediante alusiones directas, sino 

que ella misma ampara acciones que sus habitante normalizan consolidando las reglas. 

Es decir, lo que ocurre en un determinado espacio toma un significado propio y 

concluyente. Procedamos a comentar los aspectos nucleares de la diegésis que hemos 

considerado susceptibles de ser analizados por su manera de crear imagen urbana.  

El inicio de la película es clave. Alvy comienza su monólogo haciendo alusión a su 

infancia. En un flashback podemos ver contextualizado el entorno de su niñez en 

Brooklyn, distrito neoyorquino de clase humilde. A pesar de sus comentarios sobre “una 

infancia feliz”, las escenas nos muestran lo contrario. Creció en un hogar ubicado en un 

parque de atracciones, donde todo eran ilusiones, y acudió a una escuela pública cuyos 

compañeros eran “una pandilla de idiotas”. Es un niño triste y, sobre todo, parece no 

encajar en ese entorno, es el más rebelde de sus compañeros, quizá por su indisciplina 

para adaptarse a su entorno más próximo. A pesar de ello, Alvy considera que la vida no 

le ha ido tan mal a pesar de haber crecido en un barrio como Brooklyn, comentarios que 

no dejan a esta zona de la ciudad en muy buen lugar.  
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Su vida adulta transcurre en Manhattan, zona de la que disfruta a pesar de que sus 

experiencias en ella no son del todo fructíferas, ha conseguido éxito laboral, pero ha 

fracasado en todas sus relaciones amorosas, algo en lo que la ciudad ha tenido algo que 

ver, pues su exmujer no soporta vivir en la ciudad y ha complicado su vida sexual. Por 

todo ello, Alvy es una persona  melancólica, obsesiva, gris, nerviosa y fría. Y 

precisamente de esta misma manera retrata a NYC, con unas imágenes siempre en tonos 

grises, con ambientes saturados en detalle, sin apenas aire libre, grandes construcciones 

de edificios antiguos y pequeños apartamentos. Por el contrario, LA muestra siempre 

ambientes soleados, con grandes zonas ajardinadas, con grandes dimensiones espaciales 

de gran contraste y mansiones de lujo. Pero las diferencias entre ambas ciudades no son 

sólo formales, sino que el texto audiovisual también advierte de las diferencias en el 

modo de vida. Allen describe a NYC como un centro cultural que alberga a grandes 

intelectuales, lo que vemos en el cameo de Marshal McLuhan. También muestra que es 

una ciudad donde la gente se interesa por el espectáculo en vivo y de carácter intimista 

de los Night Clubs, donde se puede disfrutar de grandes obras del cine clásico y 

documental, donde se consumen libros, y donde poder disfrutar de veladas frente a 

variados tipos de comida. Todo lo contrario a lo que nos cuenta sobre Los Ángeles, 

donde la gente es superficial, con temas de conversación vacíos, donde los artistas se 

preocupan por su fama en lugar de disfrutar y de hacer bien su trabajo, donde la cultura 

del simulacro se ha instalado fuertemente, donde el poder de la imagen es llevado a su 

máxima potencia, donde el ocio es el máximo interés y, como detalle, donde abunda la 

comida vegetariana. 

Otro aspecto a destacar del análisis es el poder de influencia que tiene la ciudad sobre 

sus ciudadanos. Está claro en este punto que Alvy y NYC son retratados de la misma 

manera. La influencia de la ciudad en la personalidad de Alvy queda patente desde un 

inicio. No obstante, esto no es cuestión de un único personaje. Tanto  Alvy, como  Annie, 

como Rob adoptan rasgos diferenciadores o costumbres distintas dependiendo de la 

ciudad en la que se encuentren. Por ejemplo, Rob en NYC siempre vestía trajes de 

tonalidades oscuras, mientras que en LA le vemos con trajes de color blanco, además de 

mostrarse muy preocupado por su imagen, algo que antes nunca había hecho. Annie 

también torna el color de su vestimenta a colores claros cuando reside en LA y viste 

prendas con un estilo más femenino. Por su parte, Alvy, acostumbrado a no conducir 

nunca en NYC, se ve impelido a hacerlo en LA, pues allí es el principal modo de 

transporte, a diferencia de NYC, en el que habitualmente lo vemos caminando. Esto 

demuestra la autonomía de la ciudad, la potestad que tiene cada urbe sobre sus 

ocupantes. El lugar, por tanto, condiciona el modo de vida de los personajes de nuestra 

historia analizada y determina su modo de vida y acciones cotidianas. 
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Conclusiones  

Annie Hall, además de una historia de amor, es un retrato de la realidad urbana de dos 

ciudades. Las múltiples alusiones a los núcleos metropolitanos forjan una trama paralela 

o secundaria que es determinante para desarrollo de la trama principal, en el que las 

ciudades utilizan sus argucias para jugar su papel protagonista como personaje activo de 

una historia. Así pues, debido a la autonomía que en ciertas secuencia toma la ciudad, la 

urbe se configura como un personaje más de la historia, ya que induce, en determinados 

momentos, la actuación del resto de personajes. De modo que la ciudad en este 

largometraje, no sólo funciona como un elemento más del relato que contextualiza la 

escena. 

El estudio del vertido de opiniones en torno a las diferentes ciudades resulta 

significativo. Encontramos que cuantitativamente, éstas son plurales y presentan puntos 

tanto positivos como negativos para los dos núcleos urbanos representados. No 

obstante, debido a la pluralidad de las alusiones directas, no podemos extraer de los 

datos cuantitativos conclusiones determinantes, sino que debemos valorarlas desde un 

punto de vista cualitativo y contextual. De forma que, el estudio de la configuración de la 

historia narrada, otorga sentido y complementa la comprensión del texto fílmico y, sobre 

todo, permite la lectura de la significación espacial. Por tanto, entendemos que los 

juicios directos en torno a la urbe toman valor según el personaje que las dictamine, 

donde encontramos que la recepción del mensaje depende del proceso de identificación 

que el espectador experimenta en torno al personaje. En este sentido, objetivamente el 

público general se siente identificado con Alvy, pues él es el narrador y quien habla 

directamente hacia el espectador, otorgándole un papel en la diegésis, el de narratario. 

Este juego de las emociones a través del relato, influye en la percepción que el público 

tendrá sobre la ciudad ensalzada por el personaje principal, Alvy Singer. Así pues, el cine, 

en concreto esta obra cinematográfica, afianza el sentimiento neoyorquino del 

espectador, sea éste o no habitante de la ciudad, al identificarse con las experiencias 

vitales relatadas en el filme. La imagen, pues, de la ciudad queda así fijada en la mente 

de un público, a priori, neutral. Esta conclusión abre una nueva vía de investigación en el 

estudio perceptual del producto ciudad. De modo que se podría hacer un estudio a 

través de encuestas o entrevistas de cómo el filme ha cambiado la percepción del 

público tanto de New York City como de Los Ángeles tras un visionado del filme. Esto 

determinaría cómo es ese posicionamiento urbano que el cine ha procurado. El estudio 

podría extenderse tanto a habitantes como a foráneos de ambas ciudades y estudiar, 

asimismo, cómo el cine influye en el proceso de toma de decisiones de destinos 

turísticos y de asentamiento.   
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo estudar as manifestações artísticas desenvolvidas durante 
a Festa do Divino Espirito Santo, realizada na cidade de Mogi das Cruzes. Trouxemos nosso 
olhar para a atuação dos artistas plásticos da região e a representatividade da festa através 
dos trabalhos de escultura do Divino, que simbolizam e complementam as Bandeiras. A 
edição deste ano foi escolhida por marcar os 400 anos em que a festa é realizada na cidade. 
Além do aumento da participação de artistas locais e do Alto Tietê, 2013 assinala a 
expansão e crescente repercussão desta festa de cunho religioso, que a cada ano atrai uma 
parcela maior da população. A Festa do Divino Espírito Santo é um patrimônio imaterial, 
representativo a todo o Estado de São Paulo. É espaço religioso e festivo ímpar para 
divulgação da arte e dos artistas que, vinculados a uma comunidade devota, registram e 
expõem múltiplos aspectos dessa manifestação cultural. A metodologia adotada inclui 
levantamento bibliográfico e documental aos registros históricos, reportagens, entrevistas 
e depoimentos dos artistas, participantes ativos, devotos e contribuintes do evento. A 
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pesquisa se concentra nos estudos culturais e, também, nos fundamentos sobre o ócio 
criativo. A importância da atuação dos artistas na festividade é indiscutível, visto que eles 
desempenham papel efetivo na conservação do aspecto religioso, na manutenção da raiz 
cultural e na promoção da comunidade. Também constatamos a relevância desse artista do 
Divino na configuração de um processo produtivo que integra arte, comercialização e 
realização pessoal. 

 
Palavras-chave 
Festa do Divino, Mogi das Cruzes, patrimônio imaterial, cultura popular, produção 
artística, ócio criativo. 
 
ABSTRACT 
This work aims to study the artistic manifestation developed during the Divino Espirito 
Santo party, held in the city of Mogi das Cruzes. We brought our attention to the work of 
local artists and to the representative of the party through the sculptures of Divino, that 
symbolize and complete the flags. This year’s edition was chosen because it marks the 400 
years in which the party is carried out in the city. Besides the increased participation of 
artists from Mogi das Cruzes and Alto Tiete region, 2013 points out the expansion and 
growing impact of this religious celebration that each year involves a larger portion of the 
population. The Divino Espirito Santo party is an intangible heritage, representing the entire 
state of Sao Paulo. It’s a unique festive and religious space for the promotion of art and 
artists that, attached to a devout community, register and disclose the multiple aspects of 
such a cultural manifestation. The methodology includes bibliographic search and access to 
historical records, interviews and testimonials from artists, active participants, devotees 
and collaborators of the event. The research is focused on cultural studies and also on the 
fundamentals about creative idleness. The importance of the artists on the festivity is 
unquestionable, as they play an effective role in preserving the religious aspect, 
maintaining cultural roots and promoting the community. We also note the relevance of 
those artists in the configuration of a productive process that embraces art, 
comercialization and personal achievement. 

 
Keywords 
Festa do Divino, Mogi das Cruzes, intangible heritage; popular culture; artistic 
production; creative idleness. 
 

1. Introdução 
A Festa do Divino Espírito Santo na cidade de Mogi das Cruzes, representa a religiosidade 

demonstrada através da devoção de uma comunidade e, também, um espaço de manifestação 

cultural. Desde os cartazes que divulgam festa, as esculturas, as artes e artesanatos colocados à 

venda na quermesse da festa, as procissões com os devotos carregando suas bandeiras, todo o 

ritual seguido por católicos e curiosos, tornam a cidade neste período, por diferentes motivos, mais 

solidária e participativa. Essas manifestações artísticas juntamente com a religiosidade, ressuscitam 

o valor histórico e cultural desta festa. 
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Nos dias de hoje, a preservação histórica de uma localidade, é importante referência para a 

formação de sua identidade. O professor Renato Ortiz (2011, p.134) descreve a “cultura popular 

heterogênea”, na qual afirma que as diferentes manifestações folclóricas não partilham de um 

mesmo traço em comum. No Brasil as manifestações durante a Festa do Divino variam de uma 

localidade a outra, assim como, a arte de confeccionar as pombas como representação do “divino 

Espírito Santo” diferem em tamanho, forma e cor, mas sintonizam a mesma devoção. 

A reflexão proposta por este estudo é verificar se todo o ritual religioso sintetiza ao mesmo 

tempo a cultura popular e ócio criativo, no sentido, de que os indivíduos tem a necessidade de 

adaptar-se frente as necessidades, mas deve haver o respeito da individualidade dos atores, para 

ao final proporcionar mais alegria e ousadia ao próprio trabalho. Para tanto, foi feita uma pesquisa 

de campo, através de entrevistas com artistas plásticos, artesãos e pessoas ligadas à organização e 

divulgação da Festa do Divino, cujo objetivo principal é dar visibilidade as atividades artísticas e  

culturais da cidade.” 

Os artistas, por meio da confecção das pombas, buscam valorizar a importância da festa, 

das pessoas que a acompanham com devoção e que partilham suas histórias de fé, ao mesmo 

tempo que valorizam todo o trabalho estrutural que envolve diferentes pessoas durante o ano 

todo, colaboradores, voluntários, devotos ou não.  Em 2013, no Alto Tietê, houve uma expansão da 

arte de fazer as pombas para outras comunidades e agregação de outros artistas da região.  Além 

da participação da sociedade, nesta época por parte do poder público local,  há preocupação em 

apoiar a produção cultural. 

Apesar do indiscutível aspecto religioso, é através da festa do divino que a cultura popular 

se manifesta de diferentes formas, é certamente “plural”, sendo que a preocupação dos 

colaboradores é criar um vínculo respeitoso com as diversas comunidades. Antes, é preciso 

contextualizar o que motiva a escolha da arte como forma de servir a religiosidade. 

2. Objetivos  

Este artigo tem como objetivos, apresentar um breve histórico da cidade de Mogi das 

Cruzes e a sua relação  histórica, religiosa e cultural com a Festa do Divino Espirito Santo.  

Propomo-nos ainda a verificar a relação entre a participação dos artistas que esculpem as 

pombas colocadas nos mastros das bandeiras, o ritual religioso, a cultura popular e ócio 

criativo. 
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3. Percurso metodológico 

A realização da “oficina de bandeiras” no curso de Políticas Públicas da Universidade de 

Mogi das Cruzes, em 07 de maio de 2013, possibilitou o primeiro contato com o universo dos 

artistas plásticos que participam da Festa do Divino, que usam sua arte a serviço do catolicismo. A 

importância dos elementos que compõem a bandeira, e principalmente o trabalho artesanal ou 

artístico da pomba, colocada na ponteira da bandeira, contribuiu para a pesquisa deste artigo 

científico. 

Em 26 de maio de 2013, foi feita uma pesquisa de campo, através de uma entrevista com o 

artista plástico e artesão Antônio Lúcio de Lima, devoto e participante da Oficina Divineira 

promovida pela Secretaria de Cultura, durante a Festa do Divino, o artista usa madeira na 

confecção da pomba, e motivado pela fé, faz de seu trabalho um momento de lazer  e religiosidade. 

Levantamento dos dados sobre a organização da festa, a logística e o planejamento 

estrutural desenvolvido pela Secretaria da Cultura do Município de Mogi das Cruzes, através de 

entrevista realizada em 29 de maio de 2013 com a Teresa Christina Vaz, Diretora de Departamento 

– Fomento da secretaria. 

Para entender a origem histórica da festa do divino, seus participantes, festeiros  e seus 

símbolos, entender neste cenário religioso a cultura popular e o ócio criativo, foi feito uma revisão 

bibliográfica. 

O artista plástico Maurício Chaer, entrevistado em 18 de junho, utiliza barro na confecção 

da pomba, engajado em prol da cultura, abriu as portas de seu ateliê no dia 25 de junho de 2013, 

para uma visitação, pois queria conversar mais no seu ambiente de trabalho e criação, pois se sente 

como um “elo” entre a arte e o povo. 

Em 19 de junho, foi feita uma entrevista com o renomado artista plástico mogiano, Lúcio 

Bittencourt, que usa aço inox na confecção da pomba, e que participa com diversas obras na Festa 

do Divino. 

 

4. Breve histórico da “Festa do Divino” 

Nos dias de hoje, a preservação histórica de uma localidade, é importante referência para a 

formação de sua identidade. A Festa do Divino, segundo manuais de História do Folclore, foi 

comemorada pela primeira vez na Alemanha, como adaptação de uma festa romana, realizada 

através de judeus. (CARLO FILHO E RODRIGUES FILHO, 1989) 
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As festividades em homenagem ao Espírito Santo misturam costumes pagãos antigos com a 

fé e devoção ao Divino, constituindo-se numa manifestação da religiosidade popular.  Mario de 

Andrade (1937) encontrou muitas relações destas festividades, com a festa folclórica portuguesa de 

nome Maias ou Janeiras por causa dos meses, pois na Europa, referem-se ao fim das colheitas. 

As homenagens ao Espirito Santos encontram também fundamento nas ideias consideradas 

heréticas do abade italiano cisterciense Joaquim de Fiore (1132-1202). Para ele, o mundo estaria 

dividido em três Eras: a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo, sendo que esta última traria 

igualdade, caridade, justiça, abundância e harmonia para a humanidade.  (BRANDÃO, 1978 APUD 

MARIANO, 2009). 

De acordo com diversos autores do século XVII, a responsável pela  institucionalização da 

festa em solo português foi a rainha santa D. Isabel esposa do Rei Dom Diniz, no início do século 

XIV, com a construção da capela do Espírito Santo, em Alenquer (CASCUDO, 2001). Conta a lenda 

que quando o reino de Portugal estava passando por uma terrível crise, a Rainha Dona Isabel 

ofereceu ao Espírito Santo o cetro e a coroa reais, deixando o reino de Portugal sob Seus cuidados. 

A Rainha retirou- se em um convento, retornando depois de o seu reino ter superado a crise. 

Em agradecimento ao Espírito Santo, ela promoveu uma festa em sua homenagem, que se 

tornou tradição. Na ocasião havia a coroação de um mendigo por um sacerdote, que tornava-se 

imperador por um dia, acompanhada pela distribuição de alimentos aos pobres.  (ETZEL, 1995). 

Com o início da colonização, ela foi introduzida no Brasil, provavelmente desde o século 

XVII. A figura do Imperador do Divino – criança ou adulto – era o escolhido para presidir a festa. A 

Festa do Divino em solo brasileiro sempre teve um caráter eminentemente popular, não figurando, 

no período colonial, entre as quatro festas oficiais aqui celebradas por ordem da Coroa. Estas festas 

eram as de São Sebastião (20 de janeiro)  Corpus Christi (maio ou junho), Visitação (2 de julho) e 

Anjos Custódio (3º domingo de julho). Não há registros, desta época,  referentes a Festa do Divino, 

contudo isto não que dizer que elas não eram realizadas. 

Em Mogi das Cruzes, a Festa do Divino se reveste de grande importância em muitos 

aspectos. Primeiro religiosamente, pela louvação ao Espírito Santo, em segundo e não menos 

importante pela intensa evangelização que se processa desde o seu período preparatório.  E por 

fim,  ainda  há que se destacar, sua importância cultural representada na preservação deste 

verdadeiro patrimônio imaterial e de muitas das mais caras tradições de cultura tradicional da 

gente mais simples do povo mojiano. (CAMPOS, 2013) 
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4.1. Os festeiros e a festa. 

Os Festeiros são devotos que por seu bom relacionamento e conhecimento na cidade são 

escolhidos para serem os organizadores da Festa. O festeiro também chamado de imperador do 

Divino é a figura central nos rituais e organização da festa. Tem-se registro de que antigamente 

eram escolhidos por sorteio.  A partir de 1989 a aprovação dos novos festeiros passou a ser feita 

pelo Bispo Diocesano, que o faz no dia de “Corpus Christi” , após a missa solene, quando sobem ao 

altar e  recebem  os símbolos sagrados. (CAMPUS, 2013) 

“O festeiro sabe que ele é o comandante e o responsável por toda a organização da festa e 

assim é visto e respeitado por todos”.  (CAMPUS, 2013). O casal de festeiros além das tarefas de 

angariar recursos e de fazer o controle administrativo, devem percorrer os subimperios fazendo um 

trabalho de divulgação da festa.  Além do Festeiro, a figura do casal de Capitães do Mastro são de 

suma importância para os festejos e também  tem  a função de colaborar com o Festeiro em todas 

as cerimônias. (CARLO FILHO E RODRIGUES FILHO, 1989) 

No ano de 1985, a Festa entrou no calendário turístico de Mogi das Cruzes, chamando a 

atenção de pesquisadores, da mídia e da população O poder público foi convocando, juntamente 

com a iniciativa privada a contribuir para a perpetuação da tradição. 

Em 1994 foi fundada por iniciativa de um grupo de ex Festeiros, a Associação Pró-Festa do 

Divino (Pró-Divino). A Pró-Divino possui sede própria, e é constituída por uma diretoria com 

mandato bianual, por coordenações e subcoordenações. Atualmente tem a função de executar a 

festa, auxiliando aos Festeiros na arrecadação de recursos,  através da busca patrocínio junto a 

empresas localizadas em Mogi das Cruzes e região, além da realização de chás-bingo. A Associação 

não tem poder de decisão, apenas de execução e orientação dos Festeiros.  

A Festa tem início em uma quinta-feira (dia da Ascensão do Senhor) com o Encontro de 

Bandeiras em frente à casa dos Festeiros. As pessoas trazem suas bandeiras vermelhas, enfeitadas 

com sete fitas de variadas cores, sendo que cada uma delas simboliza um dom do Divino Espírito 

Santo. 

Os devotos seguem, em procissão,  para o Império do Divino, abrigo do altar do Espírito 

Santo (a pomba branca) construído especialmente para este fim, localizado na Praça Coronel 

Almeida, em frente à Catedral de Santana. O Império fica aberto à visitação pública durante o dia 

todo, ali as pessoas rezam, beijam as Bandeiras dos Festeiros e Capitães de Mastro, fazem nós nas 

fitas coloridas em sinal de algum pedido ao Espírito Santo, ou fazem seus pedidos por escrito. 
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Após a benção das Bandeiras, os Festeiros, os Capitães de Mastro e os devotos seguem 

para o local da quermesse que é realizada no Centro de Iniciação Profissional Maurício Najar (CIP) a 

quermesse é  espaço de arrecadação de recursos para pagamento da própria Festa e também um 

meio de auxílio às entidades assistenciais, através do abrigo das barracas de comidas, bebidas e 

doces, além de um conjunto de diversões como o bingo, o karaokê, shows, etc. 

De acordo com Neusa de Fátima Mariano, doutora em Geografia pela USP, um dos 

momentos que mais chama atenção na Festa do Divino é a Entrada dos Palmitos que acontece no 

sábado, véspera do Dia de Pentecostes.  Neste momento as ruas do centro de Mogi das Cruzes, são 

enfeitadas com folhas de palmeira e ficam totalmente tomadas pelas pessoas que desfilam em 

grupos, com suas bandeiras, pagando promessas, ou que simplesmente vão assistir.  

Participam do desfile, devotos com bandeiras do Divino, Festeiros e ex-Festeiros, Capitães e 

ex-Capitães de Mastro, casal de crianças representando o Imperador e a Imperatriz do Divino, 

Banda de Música Santa Cecília, grupos de Congada e Moçambique, Banda de Clarins da Cavalaria da 

Polícia Militar, irmandades e paróquias, carros de bois, carroças, cavaleiros, etc. A charola, primeiro 

carro de boi que traz alimentos diversos numa armação redonda de arame (legumes, grãos, cereais 

e demais alimentos não perecíveis), e representa os vegetais vindos do campo para a cidade, dá 

início à sequência de carros de bois. 

 

4.2. Dos Símbolos 

Os principais símbolos da Festa do Divino são: 

 A Pomba – representação do Divino Espirito Santos, manifesto no batismo de Jesus Cristo 

por João Batista. Simboliza a inocência, a paz, a esperança, a delicadeza e o amor.  

“Simboliza ainda a própria igreja, porquanto é o Divino Espirito Santo que a governa e nela 

realiza as obras de Santificação, simboliza enfim, a mesma alma do cristão, templo do Espírito 

Santo (MT 10,16; Cant 1, 14; 2, 14; Is. 38,14; 59,11). Na imaginária o Divino Espirito Santo se 

apresenta como uma pomba branca de asas abertas, imponentemente pousada na parte superior 

do globo terrestre.” (CARLO FILHO E RODRIGUES FILHO, 1989, p. 108) 

 O mastro, segundo Carlo Filho e Rodrigues Filho (1989) representam o destaque do poder, 

o eixo do equilíbrio e a posição hierarquicamente mais alta. É de responsabilidade do capitão da 

festa, que providencia também a nova bandeira retangular que o mastro ostenta. No entardecer do 

Sábado que antecede a Pentecostes os alferes com suas bandeiras começam a chegar à casa do 

Capitão, de onde parte o cortejo em direção ao largo da Catedral, local onde o mastro é levantado.  
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As Bandeiras – símbolo sagrado que representa o Espírito Santo para seus devotos. 
Sempre de cor vermelha e com um desenho de pomba branca no centro, traz 
desenhos do Divino sobre raios, geralmente sete, simbolizando os dons do Espirito 
Santo “A Bandeira é uma forma de representação religiosa, segue a tradição dos 
estandartes, como símbolo de uma corporação religiosa. O seu significado  está no 
que vem desenhado no seu pano... A bandeira é um sinal de adesão coletiva como 
um troféu, brasão, escudo e muralha” (CARLO FILHO E RODRIGUES FILHO, 1989, p. 
110) 
 

As bandeiras têm ainda espalhados ao redor do centro e nos cantos flores de diversos tipos 

e cores, ou mesmo rosto de anjos. Os mastros das bandeiras ostentam no topo uma imagem do 

Divino pousado sobre uma esfera armilar (o equivalente celeste do globo terrestre), que é 

esculpida em madeira, metal ou gesso.  

Além destes destacam-se também a coroa, o império e subimpérios. A coroa está 

diretamente ligada ao episódio da Rainha Santa D. Isabel, analogicamente tem significado de 

realeza, da escolha dos festeiros e do conteúdo da festa. O império e subimperios que são 

representações do altar do Divino. 

 

5. A cultura popular e sua divulgação 

A manifestação cultural emerge de diferentes formas, e a festa do Divino Espírito Santo é o 

palco destas manifestações. Durante a festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, a cidade é 

tingida pelas cores branca e vermelha, pelas pombas que simbolizam o Divino.  

O símbolo do Divino, a pomba colocada ao alto do mastro da bandeira, é esculpida por 

artistas plásticos locais e da região. Alguns conhecidos pelos seus trabalhos e outros não, 

emprestam à Festa do Divino o seu talento artístico para a devoção religiosa. 

Alguns artistas plásticos fazem de sua arte uma forma de demonstração de sua devoção, e 

envolvidos na fé e movidos pelo coração produzem as esculturas em forma de pomba, que 

simbolizam o Divino Espirito Santo. 

Notaremos que através da Festa do Divino, os artistas locais e da região do Alto Tietê, 

conseguem fazer a divulgação de seus trabalhos, o que possibilita um maior retorno financeiro. 

Independente do aspecto da religiosidade verifica-se o aspecto da cultura popular através 

das manifestações folclóricas que acompanham a festa do divino, traçando uma identidade local. 

Necessário entender que o estudo da cultura popular brasileira está intimamente ligada à 

construção do Estado Brasileiro, com todas suas diversidades.  
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Para Ortiz, professor titular do Departamento de Sociologia da Unicamp, em sua obra 

Cultura Brasileira Identidade Nacional (2011), o conceito de cultura popular deve estar revestido de 

uma nova conotação:  

“Cultura Popular”, não é, pois, uma concepção de mundo das classes subalternas, 
como é para Gramsci e para certos folcloristas que se interessam pela 
“mentalidade do povo”, nem sequer os produtos artísticos elaborados pelas 
camadas populares, mas um projeto político que utiliza a cultura como elemento 
de sua realização.( ORTIZ, 2011, p. 72) 

 
A cultura está dentre todos os direitos que a pessoa humana tem protegido pelas normas 

constitucionais, especificadamente no artigo 215 “caput”, da Constituição Federal que estabelece: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. 

 

A cidade de Mogi das Cruzes, tem vários projetos que se desenvolvem durante a Festa do 

Divino, como a ”Mostra Denerjânio Tavares de Lyra - A Festa do Divino através da arte”, que 

completa seu 20º ano em 2013. A Mostra é realizada na Quermesse da Festa do Divino, com a 

participação de artistas plásticos, fotógrafos, escultures e outros, que criam obras com o temas da 

festa.  

Em média são expostos anualmente 30 artistas, não sendo possível ampliar os convites aos 

participantes, por conta do espaço, relata Teresa Christina Vaz, Diretora de Departamento – 

Fomento da Secretaria de Cultura do Município de Mogi das Cruzes que viabiliza a logística e o 

planejamento estrutural. (Entrevista concedida em 29 de maio de 2013). 

Outro projeto que movimenta a cidade durante a Festa do Divino é a “Oficina Divineira”, 

que neste ano foi realizada no shopping de Mogi, completando seu 5º ano de trabalho. “É formada 

por artistas e artesãos da cidade que recebem orientação da secretaria de cultura para a 

elaboração dos trabalhos que podem ser comercializados na festa do Divino, com o propósito de 

difundir as atividades artísticas culturais da cidade.” Nos cinco anos do projeto, mais de 130 artistas 

e artesãos da cidade participaram da ação.  

 

5.1.  A arte e a devoção de  Antônio Lúcio de Lima 

Dentre os participantes que comercializaram seus trabalhos na festa, temos Antônio Lúcio 

de Lima, devoto do Divino, aposentado há 10 (dez) anos, e um ativo voluntário durante a 

festividade. 
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Relata o artista Lúcio que recebeu em 2009 um desafio do festeiro para fazer a Pomba, 

utilizada como ponteira do mastro da bandeira do Divino, e que a partir desta encomenda passou a 

comercializar nas festas em Mogi das Cruzes, e na região do Alto Tietê. 

Aceitando o desafio solicitado, utilizou a técnica em madeira ensinada por seu pai, 

carpinteiro de profissão, para imprimir a mais preciosa demonstração de crença, uma pomba em 

um mastro de uma bandeira. Viu que conseguia imprimir amor, arte em simples pedaço de 

madeira. 

Para a realização do trabalho é utilizado material sustentável, madeira que serão 

queimadas e sobras que são utilizadas na feitura de paletas que o artista busca em Biritiba Mirim 

município vizinho, por ser esta madeira muito leve,  utiliza-se o MDF para a feitura das asas, por sua 

maleabilidade escultural.   

Em entrevista nos contou que “desde moço sempre foi muito devoto e colaborador da 

festa do Divino, sendo escolhido inclusive como festeiro em 2011”, ano em que o Cartaz da Festa, 

foi uma cópia de um de seus quadros, essa é de forma resumida a história do artista que nos 

impactou com sua devoção e nos ensinou que basta um desafio para transformamos nossa própria 

história.   

Todos os anos, muitos dias antes do primeiro dia de novena, estes cartazes do anúncio da 

Festa do Divino são espalhados na porta da igreja local, assim como nas paredes de bares e vendas, 

de farmácias, nos pontos mais visíveis da cidade em festa e das vizinhas, eles são pregados, para 

que todos se sintam convidados. 

Hoje em dia, Lucio tem recebido encomendas durante o ano todo, e de diversas 

localidades, o que se acentua durante a Festa do Divino, até mesmo no sentido de aumentar sua 

renda. Relata que “a encomenda recebida de trinta pombas para uma Oficina de Bandeiras, 

realizada no Curso de Mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Mogi das Cruzes, foi mais 

um novo desafio, pois com apenas uma semana de prazo, se trancou em seu ateliê, para a feitura 

das peças, depois de feito os moldes, o acabamento de esculpir e pintar fazia em casa a noite, mas 

tinha fé que conseguiria”, é perceptível em suas palavras e ações sua devoção e orgulho no 

trabalho realizado”.  
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Figura 1 - O artista Lúcio em seu ateliê, onde produz as pombas do Divino. (26/05/2013) 
Figura 2 - A pomba no alto do mastro. 

 

No decorrer da entrevista, pudemos ver outros de seus trabalhos em madeiras além das 

diversas pombas, como oratórios e diversos artesanatos, além de outras obras, como pinturas em 

tela a óleo, e até tapeçarias, que faz questão de dizer que fez um curso no SENAI de São Paulo. 

Aliás, sempre está se aprimorando, aprendendo técnicas novas. 

Ao final de nosso encontro, ele nos mostra a Capela erguida em área de seu terreno, faz 

questão de descrever toda a história que antecede a construção, desde seu problema de saúde em 

2005, em que tinha uma rotina de trabalho estafante, estava fazendo exames médicos de rotina, 

quando descobriu que estava com problemas cardíacos e foi submetido à cirurgia de imediato. 

Quando recuperado e diante da ajuda recebida da Nossa Senhora Desatadora de Nós, prometeu 

erguer a capela e fazer um Oratório para acolher a imagem da santa. 

Seu relato é comovido, mostra o oratório que fez com madeira de Riga, e encerra a visita à 

capela fazendo a oração da Nossa Senhora Desatadora de Nós, e quando por último pergunto se 

esculpir as pombas na festa do divino é religião, cultura ou arte? Responde apenas que “é o divino 

que ajuda a minha arte acontecer”.  

 

5.2. A produção incansável de Lucio Bittencourt 

Outro artista plástico local que desenvolve a arte com material de metal na escultura da 

pomba do Espírito Santo, é o já renomado Lúcio Bittencourt, com tantos anos de carreira, e obras 

expostas em diversas partes do mundo, encontra tempo para contribuir com a preservação da 

cultura popular mogiana, por meio da realização da festa do divino.  Há anos explora a sucata das 

indústrias, reutilizando-as sem transformá-las, respeitando sua forma original.  
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Nascido em 1953, em Mogi das Cruzes (SP), iniciou sua carreira artística em 1979, seu 

primeiro trabalho em exposição foi no Salão Oficial em Taubaté, com a obra “Sonho de liberdade”, 

uma guerreira com raios de luz protegendo-a, e partir daí já produziu mais de 13 mil peças entre 

elas 200 monumentos que chegam a 30 metros de altura e que estão instalados em praças públicas 

de diversas cidades. Já participou de cerca de duas mil exposições coletivas e individuais nacionais e 

internacionais e tem suas obras espalhadas por diversos lugares do Brasil e no exterior, como 

Lisboa, Lyon, Porto Rico e Paris. 

Quando perguntado sobre suas obras do Divino, relata que todas as pombas foram feitas 

de inox, e foram encomendas de devotos, diz que sempre acompanha a festa, mas com um olhar 

cultural, mais do que religioso “adoro acompanhar a entrada dos palmitos , ver as congadas, o 

colorido das bandeiras, e as músicas entoadas pelos devotos’.  

Participa também durante a Festa do Divino com outros trabalhos, se recorda inclusive que 

uma escultura de um ”touro” ficou em exposição na festa, obra esta posteriormente vendida a 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, que hoje a matém em exposição a céu aberto.  

Diz que sua arte serve ao catolicismo, ao candomblé e a umbanda, e que não é devoto, mas 

um expectador da cultura popular que representa a Festa do Divino, mas quando perguntado 

quando iniciou sua arte, Bittencourt fala “que é coisa de Deus, uma magia”, pois desde criança fazia 

esculturas com talos de bananas e inhame, sem ninguém ensinar ou orientar. Depois começou a 

trabalhar com madeiras e aos catorze anos já fazia flores de metal, pegava chapa de mental na 

funilaria onde trabalhava, usava o material de sobras 

No inicio se achava amador, e se implicava de ser chamado de artista plástico, mas que sua 

ida a Europa em 1991, que o transformou efetivamente em artista plástico e passou a ser uma 

profissão auto sustentável. 

Quando chegou a Europa, já tinha participado de mais de 400 exposições individuais no 

Brasil e América do Sul, o que causou espanto aos europeus. Ficou um ano em Portugal, participou 

Expo Arte Luso Brasileira, Galeão Galeria de Arte, Lisboa, Portuga; Primavera em Arte, Galeria 

Capitólio, Porto, Portugal; Quinzaine de la Culture Brésilienne, Université Lumière Lyon 2, Lyon, 

França; entre tantas outras exposições internacionais. 

Este mogiano, criado na zona rural em Volta Fria, produz diariamente e incansavelmente, 

chega em seu ateliê por volta das 7h00 e só para quando a luz não colabora mais com sua arte, tem 

quase 300 obras prontas e embaladas, que aguardam serem enviadas a uma Galeria em Miami, 

sendo que atualmente tem participado concomitantemente de quatro exposições distintas no 
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Brasil, no Espaço Cultural Tremendão em Santos participa 

com 20 peças; na Secretaria Municipal de Educação, 

Ciência, Tecnologia e Inovação de Itaquaquecetuba expõe 

15 peças; em Mairiporã  com 15 esculturas e no Museu 

Histórico Municipal de Itupeva, mostra ao público parte do 

trabalho com 20 esculturas. Além de ter uma exposição 

permanente na Riviera de São Lourenço, Bertioga. 

 

Figura 3 - O artista plástico Bittencourt usa inox, cobre e latão em suas obras, transforma 
porcas, parafusos e sucatas sem utilidade em obras de arte. 
Figura 4 – A “arte de Bittencourt” 

 

5.3. A importância “estética” de Maurício Chaer 

O mogiano Maurício Chaer, artista que utiliza barro para fazer a pomba do Espírito Santo, 

coloca sua arte a serviço da devoção, revela que o que importa não é onde expõe seus trabalhos, 

mas que suas obras estejam espalhadas por aí, galerias ou não, espaços públicos ou privados, nas 

ruas durante a Festa do Divino ou outro evento qualquer. “Não sou devoto, mas em Mogi é difícil 

não ser fisgado pelo tema, é como nascer em Roma e não ser católico. Não tenho religiosidade, 

mas gosto da arte sacra”.  

Desde os nove anos morando em Mogi, veio do Tatuapé, Cidade de São Paulo,  começou 

com a cerâmica, pois a região é rica em matéria prima, e aprendeu bastante por causa do ceramista 

Akinori  Nakatani, que dedica voluntariamente seu tempo à recuperação de uma das propriedades 

mais antigas de Mogi das Cruzes, o Casarão do Chá, depois Chaer passou a utilizar outras técnicas. 

Com ateliê próprio desde 1979 no bairro do Botujuru, em Mogi das Cruzes, acredita que a cultura 

leva a educação diz que “é movido pelo desafio das encomendas”.  
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O artista plástico dedica-se há 30 anos a escultura e paralelamente a outras técnicas das 

artes plásticas, uma de suas obras mais ambiciosas é a produção e instalação de painel cerâmico 

permanente na Estação Luz da Companhia Paulista de Transporte Metropolitano na cidade de São 

Paulo, um painel de 19m x 1,40m, composto por placas cerâmicas esmaltadas em alto relevo. 

Chaer diz que fez “primeiros trabalhos com restos de calha, pinturas e colagens com os 

cartazes das revistas femininas”, pois seu pai montou uma banca de jornal e uma relojoaria perto 

da estação Mogi das Cruzes, e foi na banca através das publicações da coleção “Gênios da Pintura” 

que começou a se interessar por tudo relacionado à arte.  

O artista plástico luta desde 1980 para que o Município de Mogi das Cruzes tenha um 

Centro Cultural, salienta que as administrações públicas durante todos esses anos, fazem reuniões, 

discutem,  se comprometem, mas sempre priorizam outros setores. Salienta, ainda, que se 

interessa pela contemporaneidade, quer fazer sempre algo novo, se autodenomina “vanguardista”.  

O que volta ao tema da Festa do Divino, pois acredita que as pessoas envolvidas na festa, 

apenas se preocupam com o passado, e que “o Divino podia ajudar os contemporâneos”. “Teve um 

ano destes da Festa do Divino que fiz umas instalações com computadores, com o tema – Divino, 

deveria haver mais destes projetos”.   

Finaliza a entrevista dizendo que a motivação na confecção das pombas é “estética”, e que 

a Festa do Divino e os trabalhos artísticos das pombas é “cultura”, Chaer diz “vivo a aventura de 

fazer arte de vanguarda em Mogi das Cruzes”.  

Não importa a forma, o material, a motivação, percebe-se que os artistas plásticos 

envolvidos na confecção das pombas, no “divino Espírito Santo”, emprestam seu talento para a 

devoção própria ou não, e embora possamos verificar que a Festa do Divino tenha hoje um caráter 

cada vez mais cultural, também é um canal de divulgação de tantos talentos mogianos. Sendo 

artistas plásticos ou artesãos, participam dos projetos, e se utilizam dos mesmos, para tornar mais 

visível e rendável seus trabalhos. 
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 Figura 5 - “Chaer na entrada de seu ateliê”  Figura 6 – Sua pomba de barro 

 
 

 

6.  O ócio criativo  

Desde o início da formação das sociedades complexas, trabalho braçal e trabalho 

intelectual são divididos, sendo predominante a atribuição do trabalho pesado às classes menos 

privilegiadas, consideradas, em algumas sociedades, como inferiores.  

Na Grécia Antiga, a sociedade era dividida entre cidadãos, não cidadãos e escravos. Os não 

cidadãos e escravos eram considerados inferiores, cabendo-lhes tarefas braçais, tidas como 

indignas para os cidadãos. Com herança na tradição grega, os romanos denominaram ócio (otium) 

as ocupações com o trabalho intelectual, em oposição ao negócio (nec-otium, negação do otium), 

destinado a atender às necessidades de subsistência da sociedade. A dedicação ao ócio era, nessas 

sociedades, a atividade própria do ser humano, embora poucos 

tivessem acesso a ela. 

Será que ainda conseguimos significar ócio como as 

atividades próprias do humano: intelectuais, artísticas, sociais? 

Ou o ócio tornou-se, em oposição a todo e qualquer forma de 

trabalho, a desocupação, a inação? Necessitamos de ócio para 

avaliar nosso cotidiano. 

Pensando na frase que ressalta “precisarmos do ócio 

para avaliar nosso cotidiano”, e aproveitando o evento religioso e cultural, a festa do divino, por  

meio das entrevistas realizadas com alguns artistas envolvidos com a feitura das pombas do Divino, 
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constatou-se que o lazer, a abstração das amarras cotidianas, é fundamental para o processo 

criativo.  

Um deles, Antônio Lúcio de Lima, um artista de mãos e coração transforma a madeira, que 

muitas vezes será jogada fora, em arte, analisamos a partir do conceito de ócio, que este possui sim 

ligação com lazer, devoção, renda.  Fica claro nesta entrevista a existência destes componentes, o 

Sr. Lúcio relata que o ofício da arte em madeira foi uma herança de família, e que para cumprir com 

as encomendas fica horas, dias, semanas executando sua obra,  inclusive prontamente 

confeccionou ali mesmo em seu ateliê um molde que mais tarde se transformará em uma linda 

pomba. Não podemos deixar de expressar nessas folhas o que sentimos por tudo que vimos em seu 

retiro criador, que para ele o ofício deixa de ser um trabalho, apesar de receber pelas obras que 

cria, deixa de ser um simples lazer, ou uma ocupação da mente para ser a verdadeira obra de um 

artista que regada de fé, devoção expressa amor, alegria e dedicação em tudo que faz. 

Retomando a frase “Precisamos de ócio para avaliar nosso cotidiano”, e observando os 

relatos de Domenico de Masi, quando em uma entrevista indaga: por que nos submeter a um 

trabalho torturante? Por que trabalho, conhecimento e diversão não podem constituir uma única e 

mesma atividade? Podemos concluir que quando Masi defende o ócio criativo, sua tese supõe 

romper a dissociação existente entre trabalho, lazer, conhecimento, realização.  

Não é preciso trabalhar oito horas, dormir oito horas e ter oito horas de ócio. É preciso 

incluir, no cotidiano, atividades que reúnam o descanso, o lazer, o trabalho e a aprendizagem, pois 

a atividade criativa não se distingue do jogo, do aprendizado, e sim cria um valor em tudo. 

Nos dias atuais, o homem natural tem plena convicção de que o progresso não deve ser 

empregado para a satisfação de poucos pelo desprezo de muitos. Isso corresponde dizermos, que 

muitas vezes as pessoas se tornam escravas de suas próprias rotinas (acordando, tomando banho, 

alimenta, desloca para o trabalho, trabalha, alimenta, trabalha novamente, desloca para casa, toma 

banho, alimenta, assiste televisão, dorme, sem perceber quão prejudicial corresponde esse 

mecanismo, que nos deixa engessado, arraigados, buscando cada vez mais, para atender o 

capitalismo desenfreado. 

Nesse sentido precisamos delimitar o que vem a ser tempo. A noção em senso comum de 

tempo é inerente ao ser humano, visto que todos em princípio são capazes de reconhecer e 

ordenar a ocorrência dos eventos percebidos pelos nossos sentidos é certo que o conceito baseado 

em senso comum não é preciso para mostrar-se confiável ou mesmo útil na maioria das situações, 

mesmo nas práticas onde estamos acostumados a utilizá-lo. 
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E neste diapasão, o trabalho está totalmente ligado ao tempo em que o ser humano 

necessita da para realizar suas tarefas, diante disso há a necessidade ainda que brevemente 

conceituarmos o que vem a ser trabalho: o trabalho pode ser definido como toda ação humana, 

realizada com dispêndio de energia física ou mental, acompanhada ou não de auxílio instrumental, 

dirigida a um fim determinado, que produz efeitos no próprio agente que a realiza, a par de 

contribuir para transformar o mundo em que se vive. 

O trabalho é algo natural ao homem: Não consiste num castigo decorrente de uma queda 

original, mas constitui uma participação do homem na obra criadora, desenvolvendo todas as 

potencialidades que o mundo traz em si ("Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden 

para que o cultivasse e guardasse" — Gên. 2,15). Daí que o trabalho tenha sempre ocupado o lugar 

central em volta do qual as pessoas organizam suas vidas. 

Quando pensamos em lazer, devemos retornar para o que fora positivado no plano 

internacional através da Declaração de Direitos Humanos da ONU, desde 1948. Diante dessa 

vertente o Preâmbulo da Constituição contém a explicitação dos valores que dominam a obra 

constitucional, ressaltando entre outras palavras que não apenas o Estado deverá ser convocado 

para formular as políticas públicas que podem conduzir ao bem -estar, à igualdade e à justiça, mas 

a sociedade deverá se organizar segundo aqueles valores, a fim de que se firme como uma 

comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos, entre tantos outros, como nunca visto em 

outra constituição brasileira. A norma positiva o direito ao lazer nos seguintes termos: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil (...) tem como fundamentos:(...)III - a 
dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho (...); 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.  

 

7. Conclusões  

           Afinal de contas, é possível que o ritual religioso durante a Festa do Divino possa sintetizar 

a cultura popular e o ócio criativo? Seria pretencioso cravar uma resposta afirmativa. Pode-se 

dizer, no entanto, que as manifestações artísticas servem aos devotos, como forma de resgatar a 

tradição e buscar a identidade local e servem para alguns artistas como forma de expressão das 

suas criações, para outros também como expressão da sua fé. Indubitavelmente, para todos,  cria 

a possibilidade de aumentar a visibilidade de suas obras.  



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

                            ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  550 

 

Neste contexto, as particularidades da Festa do Divino em Mogi das Cruzes, e da memória 

coletiva, buscam repetir os rituais religiosos todos os anos. E afirmar a  importância do resgate da 

cultura popular que se manifesta através dos devotos, dos participantes, voluntários ou meros 

expectadores, que entoam a mesma linguagem, e estreitam o laço de união desta comunidade 

em prol da conservação da sua identidade cultural, religiosa e histórica. 

Como podemos verificar por meio das entrevistas com os artistas plásticos, a “arte” serve 

a religiosidade através das suas participações na Festa do Divino. A devoção de alguns, atrelada a 

arte que produzem, tem como elemento norteador a cultura popular. A diversidade dos trabalhos 

e materiais utilizados, permitem ao artista conquistar visibilidade junto a sociedade e 

concomitantemente expressar sua fé, expor sua arte e contribuir para perpetuação desta 

tradição.  

Percebe-se diante dos relatos dos entrevistados um traço em comum, o “ócio criativo”, 

que impulsiona cada vez mais suas criações. Não pensam nas horas trabalhadas, não se prendem 

ao tempo quando estão fazendo suas obras. O artista plástico Bittencourt fica mais de 10 horas 

em seu ateliê, não tem feriado, descanso semanal ou férias, cria incansavelmente, é incomum a 

sua capacidade de criar. Enquanto Lucio que se denomina um artista e artesão, aceita desafios de 

encomendas, varando a noite para confeccionar suas peças, sem perceber o tempo passar. 

Renomado e conhecido por sua determinação política na defesa da arte, Chaer sequer pensa em 

jornada de trabalho, diz que vive pela arte de criar. 

Numa época em que o convívio social se restringe basicamente aos espaços privados 

(bares, restaurantes e centros de consumo), durante a Festa do Divino Espírito Santo, os 

indivíduos conhecidos ou não, se unem por religiosidade, por tradição, por mera curiosidade, e 

mesmo com a diversidade participam desta cultura popular. 

A tendência dessas manifestações artísticas só deve se intensificar com a participação de 

um maior número de artistas e artesãos, democratizando e eternizando suas obras. 
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Resumen  

En el cine del director chino Jia Zhangke podemos observar una importante 

preocupación por representar la ciudad en su país de natal. Desde la pequeña ciudad de 

provincias a las grandes urbes superpobladas, pasando por las deterioradas ciudades 

industriales, la cámara del director se sirve de  personajes errantes, para mostrar todos 

los recovecos de los espacios representados en la gran pantalla. En este estudio, 

pretendemos apuntar las diferencias y similitudes que encontramos en sus films a la 

hora de construir esa imagen de la ciudad que hace de su cine algo tan personal y fuera 

de lo común.  

Su estilo autoral mezcla lo ficticio con lo real, la ficción con el documental, creando 

productos híbridos difíciles de clasificar y categorizar. Dividimos el trabajo en tres 

bloques, analizando en cada uno de ellos una película que ofrece distintas visiones sobre 

un mismo espacio urbano. Los contrastes entre todas las representaciones, sin embargo, 

dejan lugar a puntos concordantes entre ellas.  

Nuestra hipótesis se basa en considerar el cine de autor, en este caso,  la personal 

mirada del director chino, como un excelente vehículo para una aproximación fiel a la 

representación de la idiosincrasia de las ciudades de la República Popular China, tanto de 

sus espacios como de los ciudadanos que las habitan. 

 

Palabras clave  

Ciudad de províncias, ciudad industrial, gran ciudad, cine chino, ficción, documental, cine 

de autor.  
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Abstract 

In Chinese director Jia Zhangke’s films we notice a really important concern about 

depicting the city of his native country. From the small towns to the overcrowded large 

metropolis and going through the spoiled industrial cities, the director’s camera makes 

use of wandering characters in order to show all the hidden corners of the spaces 

represented at the big screen. In this study we expect to point to the differences and 

similarities we find in his films in constructing that picture of the city, which is what 

makes his films so private and out of the ordinary. 

His style blends the fictitious with the real,the fiction with the documentary, creating 

hybrid results which are very hard to classify and categorize. We divide the work into 

four blocks analysing a film in each of them, that present different versions of the same 

urban setting. The contrasts between all representations, however, makes place for 

consistent points between them. 

Our hypothesis is based on considering auteur cinema, in this case the personal view of 

the Chinese director, as an excellent vehicle to a faithful approximation of the 

representation of the idiosyncrasy of the People’s Republic of China cities, both its areas 

and the citizens who inhabit them. 

 

Key words 

Small town, industrial city, large metropolis, Chinese cinema, fiction, documentary, 

auteur cinema. 

 

Introducción  

La representación de la ciudad ha dado tradicionalmente lugar a obras de muy distinta 

índole, en las que la presencia física de edificios, lugares públicos y espacios privados, 

siempre ha ido acompañada de las estampas de los personajes que los habitaban o 

transitaban. Desde los comienzos del cine, con las famosas imágenes de los hermanos 

Lumière como la salida de los obreros de la fábrica o la llegada del tren a la estación, el 

séptimo arte se ha preocupado notoriamente de representar la ciudad e intentar captar 

su esencia para transmitirla al celuloide. El cine de los Lumière se nutria de imágenes 

urbanas, vistas de las ciudades, que pretendían mostrar antes de construir un relato de 

ficción dentro de las mismas. Posteriormente el cine narrativo se refugió en los estudios 

donde se recreaban todo tipo de edificios e interiores para intentar acercarse lo más 

posible a la realidad de los espacios representados. Mucho más adelante, aunque con 
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antecedentes tan importantes como Metropolis (Fritz Lang, 1927), el cine de ciencia 

ficción acometió la tarea de diseñar y planificar ciudades que no existen, ciudades 

imaginarias, futuristas, producto de visionarios guionistas en muchos casos y otros no 

tanto.  

En el caso que nos ocupa, las películas del director chino Jia Zhangke, la aproximación a 

la ciudad es más fiel al realismo tradicional de estirpe documental. Sus ficciones están 

enmarcadas en espacios urbanos de diversa índole pero siempre manteniendo una 

coherencia formal y un estilo personal que lo sitúa dentro de la denominación de cine de 

autor. No somos partidarios de tales etiquetas, pero para que se entienda, utilizaremos a 

lo largo de esta investigación el concepto de “cine de autor” para referirnos a su estilo 

propio. 

Dividimos el trabajo en cuatro bloques que toman en consideración distintos modelos de 

ciudades representadas por el cine de Jia Zhangke. En cada uno de ellos se analiza una 

película determinada, señalando los aspectos más importantes y generales, debido a la 

imposibilidad de realizar un análisis más amplio. Finalmente, extraemos las conclusiones 

que hemos sacado tras el visionado detenido de los ejemplos, para apoyar nuestra 

hipótesis sobre la adecuación del cine del director chino a la representación fiel de la 

realidad de las ciudades.  

Objetivos 

Los objetivos principales de este artículo son exponer de forma clara y concreta los rasgos 

de estilo y las técnicas empleadas por Jia Zhangke para representar la naturaleza de 

distintos tipos de ciudades de la República Popular China y, por otro lado, intentar 

demostrar que su cine logra los objetivos planteados, por medio de su práctica 

cinematográfica, muy reconocida por los festivales y la crítica internacionales, pero 

desgraciadamente, poco conocido por el público general. Esperamos despertar la 

curiosidad de los lectores de este trabajo que estén  poco familiarizados con la obra del 

director chino y que el análisis de las películas les resulte conciso y provoque el 

acercamiento a su filmografía.  

 

Metodología  

Para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en esta investigación, además del 

trabajo directo sobre los films objeto de estudio, hemos procedido a consultar 

publicaciones y artículos sobre el director Jia Zhangke y sus películas, tanto publicaciones 
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españolas como extranjeras. Igualmente nos hemos servido de copias digitales de los 

cuatro films objeto de la investigación y de la base de datos en internet  imdb.com.  

Los análisis de las cuatro películas que forman parte del estudio, prestan especial 

atención a cuestiones formales y de puesta en escena, aunque no dejamos de lado los 

aspectos narrativos y temáticos de los films seleccionados. Ilustramos también el trabajo 

con fotogramas aislados de los films, que dan cierta idea de lo que queremos decir con 

las palabras. No realizamos exhaustivos análisis textuales, por falta de espacio y porque 

no se adecuan a los objetivos que pretendemos lograr. Señalamos secuencias 

determinadas que nos sirven para articular nuestra investigación. En todo momento 

intentamos partir de lo general para llegar a lo particular.  

Los cuatro bloques en los que dividimos el artículo nos permite estructurar el trabajo de 

manera clara, evitando contaminaciones que podrían dispersar el tema de la 

investigación. Nos detenemos especialmente en la representación de las ciudades chinas 

de Fenyang, Fengjie, Datong y Pekín, que son los principales escenarios urbanos en los 

que se desarrollan los films elegidos. Y cada epígrafe tendrá un título genérico sobre la 

clase de ciudad representada para facilitar la clasificación de los tipos: Ciudad de 

provincias, Ciudad en ruinas, Ciudad industrial y Gran ciudad o Gran metrópolis.  

Sin más dilación vamos a dar comienzo al estudio de la ciudad dentro de la filmografía 

del director chino Jia Zhangke, actualmente una de las principales figuras del cine chino 

independiente o si se quiere, cine chino de autor.  

  

1. Ciudad de províncias. Fenyang, província de Shanxi. Platform (2000). 

En este apartado vamos a analizar la forma de representar la ciudad de pequeñas 

dimensiones, tomando como ejemplo Platform (Zhantai, 2000) que transcurre en la 

ciudad natal del propio director, Fenyang, pequeña población del interior de China, y sus 

alrededores, concretamente en la provincia de Shanxi. En ella, la cámara del director 

chino se afana en mostrar los espacios interiores y exteriores de la forma más fiel posible 

al realismo. Fenyang es una ciudad desolada, vacía, en las que las construcciones 

urbanas aparecen derruidas o bastante deterioradas e interactúan con los personajes 

que presenta el relato, siempre en movimiento, buscando, transformándose, al igual que 

lo hacen estos pequeños núcleos urbanos. 

Sin más dilación, vamos a adentrarnos en el análisis de este largometraje, el segundo en 

la carrera  de Jia Zhangke en el que se representa el  tipo de ciudad de provincias 

ambientadas en épocas distintas desde finales de la década de los 70 hasta finales de la 
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década de los 80 del siglo XX y en el que el director chino sienta las bases de su particular 

estilo autoral. 

1.1. Los espacios de Fenyang.  

La Brigada Cultural Rural de Fenyang es un grupo de teatro independiente que ameniza 

con sus representaciones la vida de las localidades de la comarca. Sus espectáculos 

incluyen obras clásicas como “Un tren hacia Shaoshan”, una de las obras teatrales más 

populares en China tras la instauración del régimen comunista de Mao Zedong. Platform 

(Zhantai, 2000)  también es el título de una canción pop de mediados de los 80, que 

marcó sentimentalmente a millones de jóvenes chinos en la época de las reformas de 

Deng Xiaoping. El film narra la historia de ese grupo de teatro centrándose en dos 

historias de amor que viven cuatro miembros de la troupe: Cui Mingliang y Yin Ruijuan, 

por un lado; y Changjun y Zhongpin, por otro. La amistad, el amor, los desencuentros, las 

huellas del paso del tiempo, los cambios culturales, serán los motivos que represente 

Platform recorriendo una década de la historia china reciente, desde la desaparición de 

Mao a finales de los 70, pasando por el gobierno de Deng Xiaoping hasta la masacre de 

la Plaza de Tian´anmen en 1989.  

La relación de Mingliang con Ruijuan se desarrolla por medio de encuentros y 

desencuentros y sufre la oposición radical del padre de la chica, que en un momento 

consigue deshacer la pareja. La pareja evoluciona en tres secuencias situadas en la 

misma localización, la antigua muralla de Fenyang, que siguiendo a Michael Berry (2009: 

75), casi llega a convertirse en un personaje por sí misma. En ellos, Jia Zhangke 

demuestra su maestría en la puesta en escena con los mismos actores en el mismo lugar 

que da como resultado tres escenas radicalmente distintas gracias al empleo de distintos 

ángulos de cámara, al uso del fuera de campo y al trabajo de montaje, que crean 

distintas atmósferas dramáticas según se trate de unas u otras. El primer encuentro en la 

muralla se desarrolla un día de pleno invierno, con el paisaje nevado. Mingliang y Ruijuan 

se esconden de la posible mirada del padre de ella y bajan al pie de la muralla. Allí en un 

plano general lejano, que muestra la distancia emocional de los personajes, Ruijuan le 

confiesa a Mingliang que su tía ha preparado una cita para ella con un dentista. 

Mingliang se muestra orgulloso e indiferente ante la información de Ruijuan, pero en la 

siguiente secuencia lo vemos cómo observa melancólico una foto de Ruijuan en un 

escaparate, lo que demuestra que está enamorado de ella. El segundo encuentro en la 

muralla tiene una puesta en escena muy poco convencional. Mingliang monta en bici 

mientras Ruijuan camina delante de él. Ambos se detienen al lado de un muro. Jia deja 

inmóvil la cámara en un plano secuencia en el que sólo vemos a un personaje en campo 
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al mismo tiempo, o incluso en un momento, a ninguno de los dos, mientras hablan, 

creando una coreografía de movimientos que transmite el estado emocional de la pareja, 

mientras durante todo el rato oímos de fondo la megafonía oficial del régimen. 

Mingliang le pregunta indirectamente a Ruijuan si lo pueden considerarse novios, pero la 

chica le contesta que no lo sabe y Mingliang se muestra decepcionado. Mientras se 

marcha en su bicicleta, observamos una sonrisa pícara en el rostro de Ruijuan, que 

muestra que ella lo considera su novio pero no quiere decírselo para mantener su interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediatamente después de que Zhongpin anime a Mingliang para que declare sus 

sentimientos a Ruijuan y deje de mostrar indiferencia, se produce el tercer encuentro de 

la pareja. En la base de la muralla, encuadrados en un plano americano, los dos 

personajes, con un incómodo y largo silencio al principio de la escena, somos testigos del 

rechazo por parte de Ruijuan. La chica le explica que nunca lo ha visto como novio (hecho 

que concluimos que es falso) y que su familia no le ve con buenos ojos. Toda la acción 

transcurre con Mingliang rodeado por un círculo de luz, dando la espalda a la cámara y 

con Ruijuan entre las sombras mientras le comunica su firme decisión de abandonarlo. 

Triste y resignado, Mingliang le contesta que es demasiado tarde para que sigan siendo 

amigos y se marcha subiendo unas escaleras mientras la cámara se centra en Ruijuan 

que se para al pie de la muralla y observa el vacío con melancolía, en una toma larga que 

supone una distancia emocional con el personaje, cuando de repente suena por la 

megafonía la inminente salida de un autobús que va a recorrer numerosas poblaciones 

                   Figura 1. Antigua muralla de Fenyang. 

 

   
 

                            Fuente: Jia Zhangke (2000) 
 



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

                            ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  559 

 

de Shanxi, anticipando simbólicamente el viaje que emprenderá Mingliang como parte 

del tour de la compañía de teatro. La relación parece finiquitada con dos planos, uno en 

el que vemos a Ruijuan mirar triste a través de la ventana de su casa que da a la muralla 

y otro plano en el que vemos a Mingliang en el carro con el resto de la troupe con una 

mirada esperanzadora que anhela el cambio de opinión de Ruijuan, que al final no se 

produce, mientras sus compañeros cantan una canción que dice: “Adiós, amigo. Adiós, 

amigo…” simbolizando la despedida de la pareja. 

1.2. Un viaje a través del cambio cultural. 

Platform supone el retrato generacional de un momento de cambio en la China post-

Mao. El choque generacional entre los más jóvenes y sus padres se manifiesta en la 

película en numerosos ejemplos. Uno lo constituye la moda, la forma de vestir. Los 

pantalones de campana que visten Mingliang y Changjun no están bien vistos por sus 

familiares, por no resultar tradicionales. El paso del tiempo se hace patente en los 

cambios de forma de vestir y los peinados de los personajes, como comprobamos en la 

etapa de la banda pop-rock, ya a mediados de los 80, con Mingliang con rizos y el pelo 

engominado y Changjun con el pelo muy largo, además de la permanente de Zhongpin al 

principio del film. Igualmente en el espacio físico, edificios e interiores va cambiando, no 

hacia lo que podríamos denominar una evolución, sino más bien hacia el estancamiento y 

el deterioro, símbolo del fracaso de una política económica que sólo se ha preocupado 

del desarrollo industrial de las grandes ciudades, dejando a las poblaciones rurales 

ancladas en el pasado.  Esa dialéctica entre tradición y progreso, entre música tradicional 

y popular, entre conservadurismo moral y libertades, entre inmovilismo y progreso, será 

el tema fundamental de Platform. Para Luis Miranda (2007: 81), el encuadre acopla el 

fondo escénico con los seres, y el montaje que reúne y organiza esos momentos “puros” 

hará el trabajo del entendimiento. 
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El contraste social lo personifica la figura del minero Sanming, personaje al que da vida el 

propio primo de Jia Zhangke, Han Sanming, que es un auténtico minero de la provincia de 

Shanxi. En la película, Sanming es el primo de Mingliang, que se encuentran por 

casualidad al recalar la troupe en el pueblo minero. La compañía va a actuar en el 

exterior de la mina, para entretener a los castigados mineros y allí somos testigos de una 

emotiva y dura escena en la que Sanming pide ayuda a su primo porque no sabe leer, 

para que le cuente qué es lo que dice el contrato que tiene que firmar. Mingliang lee las 

clausulas del contrato en voz alta, que dicen que la empresa minera no se responsabiliza 

de los accidentes laborales y que en caso de muerte sólo se indemnizará a la familia del 

fallecido con 500 yuanes. También dice que el salario diario será de 10 yuanes. Ante estas 

condiciones claramente precarias, a Sanming no le queda más remedio que firmar y 

aceptar el duro trabajo, pues es el único sustento para su familia extremadamente pobre. 

Jia Zhangke denuncia así la explotación laboral que lleva a cabo el Estado en pos del 

progreso y la perpetuación del régimen comunista, que se cobra miles de vidas al año en 

las minas de toda China, sin que el gobierno haga ninguna reforma para mejorar las 

condiciones laborales y los salarios de los mineros. El compromiso del director con el 

obrero y el mundo rural, es expuesto por Jonathan Rosenbaum (2008) cuando describe a 

Jia Zhangke como un “chico de campo”. El haber nacido en la pequeña población de 

Fenyang, sin duda, marcará la visión del director chino sobre la realidad social e histórica 

de su país.  

                           Figura 2. Interior casa de Fenyang. 

 

     
 

                                   Fuente: Jia Zhangke (2000) 
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La coda final que cierra Platform, la secuencia en la que Ruijuan sostiene en brazos a un 

bebé mientras Mingliang fuma en el sofá quedándose dormido, con la televisión 

encendida, es la forma de expresar el fin de una época, el certificado de defunción de la 

Revolución Cultural, con el que  Jia Zhangke plantea la reflexión del espectador. Como 

apunta Stephen Teo (2001), el director representa fundamentalmente las duras 

condiciones que se dan en Fenyang y el efecto de la apertura económica que lleva a sus 

habitantes al progreso, pero que deja a muchos en el camino. El zumbido del tren que 

abría la película vuelve a aparecer en ese momento para expresar el paso de ese tren al 

que no se han subido los personajes, que han retornado a la vida rutinaria después de 

una etapa revolucionaria asociada a la juventud. 

Los paisajes urbanos de Fenyang, presentes a lo largo de todo el film, conviven con los 

paisajes rurales, exteriores naturales y en ambos, como bien señala Luis Miranda (2007: 

76) existe una rigurosa correspondencia entre lugar, encuadre y tiempo real. El plano-

secuencia se convierte en la herramienta perfecta que utiliza Jia Zhangke para alcanzar la 

fidelidad al realismo al mismo tiempo que representa lugares y momentos históricos de 

su China natal. 

 

                        Figura 3. Calles de Fenyang. 

 

   
 

                         Fuente: Jia Zhangke (2000) 
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2. Ciudad fantasma. Fengjie, provincia de Hubei. Naturaleza muerta (2006). 

En este segundo bloque nos disponemos a analizar un film que para muchos críticos 

supone la obra maestra y punto de inflexión en el cine de Jia Zhangke, así como la 

depuración y consolidación de un estilo propio. Naturaleza muerta (Sanxia haoren, 2006), 

se sitúa en la ciudad de Fengjie, perteneciente a la provincia de Hubei, en la Presa de las 

Tres Gargantas del río Yangtsé, para contar las historias de dos personajes y la búsqueda 

de los respectivos cónyuges. 

Antes de emprender el análisis sobre el film, hay que señalar que su concepción parte de 

la realización del trabajo documental Dong (2006). En este documental de 65 minutos de 

duración, Jia Zhangke sigue el recorrido del pintor Liu Xiaodong desde la ciudad de 

Fengjie, la misma de Naturaleza muerta hasta la capital de Tailandia, Bangkok. En su 

viaje, el director nos va descubriendo la forma de trabajar del pintor y su concepción del 

arte, los paisajes que recorre, así como sus ideas y filosofía de vida..  

La estructura díptica del documental crea una dialéctica entre dos ciudades muy alejadas 

la una de la otra y muy diferentes entre sí. En Fengjie, Jia Zhangke y Liu Xiaodong 

encuentran en los obreros dedicados a los trabajos de demolición las condiciones de vida 

adversas que simbolizan la capacidad de supervivencia del ser humano. A pesar de la 

dureza del trabajo, estos hombres no pierden la sonrisa y la amistad y complicidad les 

hace sobrellevar la pesada carga que son sus vidas con bastante buen humor. En sus 

cuerpos deteriorados por el tremendo trabajo físico diario, el pintor Liu Xiaodong 

encuentra la inspiración para concebir su mural que representa el paso del tiempo en el 

cuerpo humano. La misma técnica que emplea para pintar, obligándose a hacerlo de pie 

agachado sobre el lienzo, la restricción física como él mismo declara le permite restringir 

la visión para así alcanzar a expresar la esencia del espíritu humano. 

En Bangkok, capital de Tailandia, encontramos una diferencia radical con Fengjie, en sus 

gentes y en la naturaleza misma del espacio, pues se trata de una ciudad enorme, una 

autentica metrópolis. El bullicio de la ciudad es reconocible desde el primer instante. Allí, 

como manifiesta el propio pintor, se siente extraño. Es un extranjero al que las 

costumbres de las gentes se le escapan, no las entiende y por esa razón decide concebir 

su nueva obra solo desde la fisicalidad de los cuerpos, sin pintar ningún paisaje que 

representa las montañas o al río Mekong. Lo único que puede entender son los rostros, 

los cuerpos de las mujeres que pinta. Así, la jóvenes prostitutas le sirven de modelo al 

artista para crear un mural en el que se capta la esencia de una ciudad que mantiene una 

luchan interna entre el progreso tecnológico y la vuelta a la naturaleza. Son dos luces 

distintas, dos miradas a lugares diferentes, en los que un grupo de hombre (obreros) y 
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otro formado por mujeres (prostitutas) representan unas condiciones de vida similares, 

cuyo punto en común viene a ser la adversidad.  

Y, como ya viene siendo habitual, su cine es un cine del cambio, del tránsito, de la 

transformación, del viaje. Todo ello representado a través de contrastes entre lo 

moderno y lo tradicional, entre el desarrollo y el inmovilismo, entre el pasado y el futuro 

para conformar un presente contradictorio, ambiguo y problemático. Los trayectos en 

autobús, en barco, en automóviles, en motocicletas, tienen una presencia destacada en 

el documental, que se preocupa en mostrar el recorrido humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Entre la ficción y el documental. 

Naturaleza muerta (Sanxia haoren, 2006) narra las historias de dos personajes y la 

búsqueda de los respectivos cónyuges. Sanming es un minero de la región de Shanxi que 

busca a su ex mujer a la que no ve desde hace 16 años. Sheng Hong es una enfermera de 

la misma región que el minero, que busca a su marido que se fue de casa hace dos años 

por motivos de trabajo. Ambas historias de búsqueda derivarán en resoluciones muy 

diferentes. Sanming obligado a esperar en Fengjie, encontrará trabajo como obrero 

demoliendo edificios. Están construyendo la gran Presa de las Tres Gargantas y el trabajo 

de demolición abunda, aunque esté mal pagado. Mientras, Shen Hong encontrará a 

Wang Dongming, un amigo de su marido que le ayudará a encontrarlo. Tras deambular 

por la derruida ciudad que había sido Fengjie, Shen Hong conocerá la infidelidad de su 

                        Figura 4. Obreros de Fengjie 

 

   
 

                         Fuente: Jia Zhangke (2006) 
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marido y finalmente se encontrará con él y le pedirá el divorcio. Por su parte, Sanming 

localizará a su ex mujer en las orillas del río Yangtsé. Allí, rodeados de la inmensa masa 

de agua dulce, su ex mujer decidirá volver a vivir con él. 

Naturaleza muerta constituye una obra cinematográfica que se mueve en la fina frontera 

entre el documental y la ficción. Según palabras del propio director el film intenta 

explorar la dimensión documental de la ficción (Frodon, 2007: 27). El gusto de Jia 

Zhangke por acercarse a la realidad por medio de técnicas documentales, alcanza su 

mayor grado de efectividad con esta película. Los obreros que trabajan demoliendo 

edificios para que el río pueda fluir, son obreros reales, no actores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director chino realizó este film en video digital de alta definición (HD), hecho que según 

sus palabras le permitió alargar el rodaje hasta seis meses y acumular un amplio material 

(Frodon, 2007: 27). Viendo el resultado nos damos cuenta del por qué. Naturaleza muerta 

desprende paz y tranquilidad en todos sus planos. El diseño del sonido, sobre todo en las 

demoliciones y los barcos, demuestra una gran maestría en su utilización. La narración 

suspende el tiempo y el espacio para crear una puesta en escena más cercana al 

documental que al relato de ficción tradicional.  

Definitivamente, el minero Sanming se ha convertido en la personificación del obrero de 

la sociedad post-maoísta de la nueva China que abraza las prácticas capitalistas. A través 

de la cámara de Jia, somos testigos de la realidad de una zona y sus gentes. Las imágenes 

                         Figura 5. Ruinas de Fengjie. 

 

   
 

                                Fuente: Jia Zhangke (2006) 
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y los plano-secuencias del río, de la ciudad derruida, de la fábrica que va a cerrar, del 

contraste entre las dos orillas de la propia Fengjie, la que va a ser sepultada por litros y 

litros de agua y la moderna con sus edificios de nueva construcción, la niebla en los 

paisajes, los barcos surcando el río, etc.…, todo ello le sirve al director para crear la 

representación de la ciudad. 

2.2. El no-lugar, la no-narración.  

Cuando ya estamos familiarizados con Sanming y sus circunstancias, en ese momento Jia 

Zhangke deja en suspenso la historia del minero para introducirnos la búsqueda de Sheng 

Hong, en la que seguimos asistiendo a la representación de un lugar que parece no 

existir, la ciudad que será sumergida en el agua por completo. La fábrica que visita Shen 

Hong se erige en ejemplo de muchísimas fábricas estatales que son cerradas en China, 

debido a los cambios económicos. Vemos a Shen Hong entrar en la fábrica y a los obreros 

trabajando. Presenciamos una discusión con el director de la fábrica sobre un asunto de 

accidente laboral. Se hace patente la crisis económica de la fábrica. Y es que en 

Naturaleza muerta, los personajes parecen deambular por vacíos espaciales, por paisajes 

destrozados, por una ciudad fantasma que está condenada a desaparecer bajo las aguas 

del río Yang-Tsé. Jia Zhangke se acerca a una ciudad desolada, sumida en un profundo 

proceso de cambio radical, para mostrar más que narrar, el proceso de transformación 

de Fengjie. El trabajo estético es bastante importante en este film, pues crea una 

atmósfera especial en las representaciones de los paisajes de la ciudad de Fengjie, 

situada en la presa de las Tres Gargantas. La presencia de la niebla como elemento 

atmosférico es un rasgo destacado en los exteriores de todo el filme. El ritmo narrativo 

pausado, característico de la tradición del cine oriental (en este caso, chino), ayuda a 

Naturaleza muerta a alcanzar los objetivos de representar fiel y naturalmente la realidad 

de la ciudad y los personajes. La no-narración se convierte en el pegamento del que se 

sirve el director chino para cohesionar el armazón de esta obra de estructura díptica, que 

en el fondo tiene tres historias, las dos de los personajes protagonistas y la historia de la 

ciudad de Fengjie, que atraviesa todo el film. 
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Con Naturaleza muerta, Jia Zhangke certifica su estatus de director plenamente 

consolidado en la nueva cinematografía china y creador de un universo fílmico en el que 

los rasgos de autor son fácilmente identificables. Nuevamente estamos ante dos historias 

de amor. Es el amor o la falta de él, la principal motivación de sus personajes. La 

cotidianidad de la vida, con sus cigarrillos, su té, sus caramelos, sus licores. Y los 

vehículos, sobre todo las motocicletas,  los tránsitos hacia ninguna parte, las 

construcciones en ruinas y los propios actores con los que trabaja, que se convierten en 

importantes aliados en los propósitos del director chino. Como indica Gérard Imbert 

(2010: 650-651), Naturaleza muerta pertenece a lo que él llama “Cine de ruinas”, 

películas que plantean los límites de la mirada cinematográfica contaminada por la 

saturación de imágenes informativas que intentan desmontar estas obras.  

 

3. Ciudad industrial. Datong, provincia de Shanxi. Placeres desconocidos (2002), 

Esta tercera parte del estudio comprende el análisis del  film  Placeres desconocidos (Ren 

xiao yao, 2002), que es una historia de ficción en la que los personajes viven situaciones 

creadas por el ingenio del guionista, aunque su puesta en escena se asemeje en muchas 

ocasiones a la propia del estilo documental. Sin embargo, esta obra tiene su germen en la 

realización unos meses antes del documental In Public (Gong gong chang suo, 2001). Se 

trata de una extraña obra documental en la que no hay diálogos, no existe la narración. 

La cámara vuelve a los orígenes del cine, a las imágenes que rodaban los Hermanos 

                           Figura 6. Fengjie, el no-lugar. 

 

 
 

                              Fuente: Jia Zhangke (2006) 
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Lumière, como la salida de los obreros de la fábrica o la llegada del tren. Una obra de 

treinta minutos de duración en la que la cámara simplemente pretende registrar la 

realidad tal cual es y en la que no importa que las personas a las que filma miren 

directamente hacia el objetivo del dispositivo cinematográfico. 

Nos encontramos en Datong, ciudad industrial de la provincia de Shanxi, en pleno y 

profundo declive económico. Y allí, Jia Zhangke explora a las gentes de la ciudad y sus 

paisajes deslucidos, dirigiendo su mirada a la parada de autobús de la carretera pegada 

a una desolada explanada, la misma por la que transitarán Qiao Qiao, Bin Bin y Xiao Ji en 

la ficción rodada por el director como continuidad de este proyecto, Placeres 

desconocidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acercamiento que hace Jia Zhangke a la ciudad industrial y su decadencia actual, 

provocada por el “progreso” al que no han sabido o no han podido adaptarse y su 

impacto en los habitantes que vivían de sus trabajos en las fábricas, guarda muchas 

similitudes con el resto de sus películas,  que vamos a intentar señalar, así como su 

particular forma de representar tanto el deterioro material de las ciudades como el social 

que produce la destrucción de las fábricas.  

                    Figura 7. Datong bajo la espesa niebla 

 

    
 

                              Fuente: Jia Zhangke (2001) 
 



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

                            ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  568 

 

3.1. Almas errantes en la desolación.  

En Dantong, ciudad industrial de la provincia de Shanxi, dos amigos, Xiao Ji y Bin Bin 

llevan una vida disipada, abocados al desempleo, pasan el rato entre locales de juego y 

discotecas. Xiao Ji conoce a la bailarina Qiao Qiao y pronto se enamora de ella. Pero la 

chica trabaja para un mafioso local, Qiao San, que impedirá los encuentros amorosos de 

los jóvenes, considerando a Qiao Qiao como una posesión material suya. Después de 

luchar por su amor, es la prematura muerte del mafioso la que les permite permanecer 

juntos. Mientras, Bin Bin mantiene algo más que una amistad con Yuan Yuan, que se verá 

amenazada por la marcha de la muchacha a la Universidad, en otra ciudad. Al mismo 

tiempo, presionado por su madre, Bin Bin intenta alistarse al ejército pero es rechazado 

por tener hepatitis. El ritmo vertiginoso de los cambios provocará la toma de decisiones 

radicales por parte del los dos amigos. Planean atracar un banco, con una bomba falsa, 

pero su intento resulta fallido. Xiao Ji huye instintivamente en su motocicleta de gran 

cilindrada mientras Bin Bin es detenido y maltratado por la policía. 

Las relaciones de amistad entre los dos protagonistas y sus respectivas aventuras 

amorosas constituyen  el núcleo de Placeres desconocidos (Ren xiao yao, 2002). Como ya 

hizo en Platform, Jia Zhangke construye el relato mediante dos parejas y sus 

interrelaciones. Xiao Ji y Bin Bin son dos jóvenes amigos, que siempre andan juntos y que 

afrontan la vida en compañía. Fumar y pilotar sus motocicletas son las pasiones 

preferidas de los dos, como podemos comprobar desde el primer plano de la película que 

muestra a Bin Bin llevando a cabo ambas actividades al mismo tiempo. La presentación 

de los personajes tiene lugar en  una sala de billares dónde reaparece el personaje del 

primer film de Jia, Xiao Wu, que les propone a los amigos ir a buscar trabajo como 

actores para Licores del Rey Mongol. En el espectáculo que presencian ambos amigos 

cuando acuden a Licores del Rey Mongol, Xiao Ji quedará fascinado por la bailarían, Qiao 

Qiao y la perseguirá para intentar conseguir una cita con ella. Conocerá así al mafioso 

Qiao San que resulta ser el jefe y el novio de Qiao Qiao al mismo tiempo. El acoso a la 

bailarina dará un giro importante cuando Xiao Ji presta su ayuda a Qiao Qiao, mientras 

su padre está enfermo y ésta, en agradecimiento invita a los dos amigos a comer en un 

restaurante. Después bailarán música tecno en una discoteca dónde los secuaces de Qiao 

San abordarán y agredirán al joven Xiao Ji para que deje en paz a la bailarina.  Jia 

Zhangke introduce en otra secuencia violenta, un guiño irónico a su país, cuando Bin Bin, 

inmediatamente después de ser golpeado, se vuelve hacia un televisor que miran las 

personas que están en la calle y en el que se anuncia que Beijing será la sede de las 

próximas Olimpiadas de 2008, lo que provoca el estallido de alegría de los espectadores, 

excepto los dos amigos que permanecen de pie observando la tele sin decir ni hacer 

nada. La cámara realiza una panorámica que termina con un plano general en el que 
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vemos a dos niños saltando de alegría mientras disfrutan de unas bengalas que arden en 

la calle. 

La relación entre Bin Bin y Yuan Yuan es más convencional. Ella es una estudiante y sus 

encuentros se producen siempre en lugares más normales. El primero se desarrolla en 

una especie de club en la que alquilan habitaciones para ver películas. En la habitación, 

comen y miran una película de dibujos animados mientras hablan de la cotidianidad de 

sus vidas. Yuan Yuan plantea a su novio la posibilidad de irse a estudiar a la universidad. 

El siguiente encuentro tiene lugar en la misma habitación, mientras ven un video musical 

en la tele, Yuan Yuan concreta sus futuros estudios contándole que quiere ir a Beijing a 

estudiar comercio internacional y le pide el favor de no verse durante el tiempo que 

duran los exámenes, para que no tenga ninguna distracción. De nuevo en la misma 

habitación de siempre, Yuan Yuan le recrimina a Bin Bin que no le haya llamado después 

de terminados los exámenes, a lo que el chico le contesta que no se había enterado. 

También ella le hace partícipe de su preocupación al considerar que son muy jóvenes 

para una relación seria. El último momento en la relación tiene lugar en la estación de 

autobuses de Datong, cambiando el  lugar habitual de sus encuentros. Allí, Bin Bin le 

regala un móvil a su novia, para que pueda llamarle cuando esté estudiando fuera. Ella 

se alegra pero él solo muestra indiferencia. La joven, que en esta escena aparece más 

arreglada y guapa que en las precedentes, se marcha en su bicicleta dejando solo a Bin 

Bin, en una secuencia que recuerda la de la ruptura en la muralla de Mingliang y Ruijuan 

en Platform, cuya similitud se refuerza cuando escuchamos por megafonía el aviso de la 

salida de un autobús con destino Taiyuan y otras poblaciones cercanas, muy parecido al 

aviso que escucha Ruijuan en el precedente largometraje de Jia Zhangke. La relación de 

los dos jóvenes es finiquitada sin más por la distancia. 

3.2. Formato digital: nueva estética, mismos temas.  

Placeres desconocidos es el primer largometraje de ficción rodado íntegramente en 

formato digital dentro de la obra cinematográfica de Jia Zhangke. El director chino quedó 

sorprendido por las posibilidades del nuevo formato tras el rodaje del documental de 

encargo, In Public (2001), que acontece también en la ciudad de Datong. A partir de 

entonces Jia Zhangke no ha vuelto a hacer uso del formato fotoquímico en sus obras 

posteriores. Las ventajas que le proporciona el digital tanto a él como a su director de 

fotografía Nelson Yu Lik Wai residen en la posibilidad de realizar más tomas, 

experimentar con los ángulos y posiciones de cámara y conseguir texturas que imprimen 

más realismo a las imágenes que graban. Pero a pesar de las diferencias estéticas y de 

texturas de imágenes con respecto a sus dos primeras películas, la preocupación de Jia 
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sigue siendo la misma, los seres humanos y las consecuencias que los cambios provocan 

en ellos. 

Este film tiene la crudeza estética de su debut, pero supone una vuelta de tuerca a su 

estilo narrativo, como se comprueba en algunos planos de larga duración como el que 

sigue a Xiao Ji en su trayecto en moto justo después de haber huido del frustrado atraco 

al banco. Sin embargo el cambio de formato no altera las inquietudes temáticas de Jia. El 

deambular de los personajes por espacios urbanos desolados también es una constante 

en la filmografía de Jia, tanto Xiao Wu, como Mingliang y Changjun en Platform, y Xiao Ji 

y Bin Bin en Placeres desconocidos, todos los personajes realizan trayectos que sigue la 

cámara del director chino, recorridos en muchas ocasiones, desprovistos de sentido y que 

sirven para mostrar los escenarios por los que transitan, que parecen absorber a las 

figuras en determinadas situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato utilizado ni siquiera es Alta Definición, que en el año de producción de la 

película, 2002, sólo estaba al alcance de altos presupuestos. Jia Zhangke se sirve del DV 

para crear una autentica película de cine independiente. La desolación de la 

antiguamente próspera ciudad industrial de Datong, es usada como marco ideal para 

situar a unos personajes jóvenes, nacidos en la década de los 80, que no han conocido a 

Mao Zedong y que sólo son conscientes de la política de puertas abiertas de Deng 

Xiaoping. Personajes que no tienen ideales, que viven el día a día, muy influidos por el 

dinero y la cultura occidental. En las dos secuencias en las que Qiao Qiao recorre las 

                          Figura 8. Calles de Datong 

 

  
 

                          Fuente: Jia Zhang Ke (2002) 
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calles de Datong protegiéndose la cara del deslumbrante sol, los espectadores somos 

testigos de las malas condiciones en la que se encuentra la ciudad, sobre todo en la 

primera de ellas, que es una secuencia más corta pero en la que se ven claramente 

montones de ladrillos de los edificios derruidos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gran metrópolis. Pekín (Beijing). The World (2004). 

Finalmente, vamos a emprender el análisis del film que sirve a Jia Zhangke para 

representar la gran metrópolis en la pantalla cinematográfica. Se trata del primer 

largometraje que cuenta con todos los permisos concedidos por las autoridades 

comunistas chinas, pero a pesar de esta circunstancia, The World (Shijie, 2004) es un film 

independiente en toda regla, pues inicia una nueva andadura con su propia productora, X 

Stream Pictures. 

En The World abandona el espacio de su trilogía de Shanxi y escoge un parque temático 

de Beijing para localizar la trama. Un universo falso que alberga personajes 

desencantados muy parecidos, a pesar de las diferencias en estatus económico, a los 

personajes de sus películas anteriores. 

Este simulacro de ciudad (más bien, del mundo entero) dentro de la gran ciudad, que 

como destaca Gérard Imbert (2010: 265) es un no lugar por excelencia, todos a la vez y 

ninguno en particular, permite a Jia Zhangke acercarse a las realidades de los personajes 

                       Figura 9. Datong, deterioro urbano. 

 

   
 

                             Fuente: Jia Zhangke (2002) 
 



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

                            ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  572 

 

posmodernos, desplazados de sus lugares de origen y que se convierten en sujetos a la 

deriva, o como los denomina Imbert (2010: 266), sujetos borderline.  

4.1. El mundo simulado dentro de la gran ciudad.  

The World es un gigantesco y fastuoso parque temático situado a las afueras de Pekín, la 

capital de China, en la que hay construidos a escala los monumentos más representativos 

del mundo entero. Es un universo virtual construido para el turista pero habitado por 

trabajadores. Tao es una de ella. Bailarina de los espectáculos que diariamente ofrece el 

parque, mantiene una relación con Taisheng, uno de los responsables de seguridad. Pero 

The World también está habitado por inmigrantes venidos de otros países o del campo, 

que padecerán los terribles dificultades de la explotación laboral y despertarán del sueño 

que les ofrecía la gran ciudad. Uno de ellos, “Hermanita”, un joven albañil venido de una 

zona rural, será el peor parado. Anna, la inmigrante rusa amiga de Tao, se verá obligada 

a ejercer la prostitución para pagar a la mafia que le trajo a Beijing. Vidas rotas, 

esperanzas tiradas por tierra en medio de un mundo artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras tres películas en las que la mayor parte de la trama se desarrolla en ciudades 

pequeñas o medianas de su provincia natal, Shanxi, Jia Zhangke sitúa The World en la 

capital, Pekín, donde reside el director desde 1993. Fenyang y Datong son sustituidas por 

Pekín, símbolo del desarrollo económico chino, de su transición abrupta del comunismo al 

                       Figura 10. The World, parque temático. 

 

   
 

                             Fuente: Jia Zhangke (2004) 
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capitalismo. Mediante varios planos generales, Jia muestra en todo esplendor ese parque 

temático de la globalización. A diferencia de sus primeras películas, The World contó con 

el permiso oficial para rodar y burló la censura, porque las autoridades creían que el film 

serviría para promocionar el turismo extranjero. Lejos de ese propósito, Jia vuelve a 

mostrar las contradicciones de un régimen y una sociedad que no es ni mucho menos 

parecida a la imagen que el gobierno intenta vender. Desde el primer plano secuencia en 

el que vemos a Tao recorrer los pasillos de los camerinos pidiendo una tirita, empezamos 

a palpar la realidad del submundo que se esconde debajo del fantástico parque temático. 

En The World encontramos multitud de personajes que tienen una historia que contar. 

Aunque el centro de gravedad de la película se localiza en la pareja protagonista, Tao y 

Taisheng, Jia Zhangke introduce personajes secundarios como Anna, la inmigrante rusa 

que sueña con poder reunirse algún día con su marido y su hijo, “Hermanita”, un joven 

procedente del medio rural que trabaja día y noche en la construcción, por un salario 

bajísimo, pero con la esperanza de hacer fortuna, o Erxiao, uno de los vigilantes de 

seguridad del parque, que movido por la codicia, cometerá un robo que provocará su 

expulsión del trabajo.  También tenemos a la otra pareja, Wei y Niu. Los celos y el control 

que ejerce Niu sobre Wei presagian una ruptura lógica de la relación, pero sin embargo, 

terminarán felizmente casados. Todos ellos se mueven en un mundo dominado por las 

tecnologías. La presencia de los teléfonos móviles a lo largo de la película es un síntoma 

de esos nuevos tiempos.  

Como en sus dos anteriores películas, en The World volvemos a encontrarnos con dos 

parejas. Pero aquí el concepto es diferente a las revolucionarias parejas de Platform o las 

desencantas de Placeres desconocidos. Aquí se trata de parejas que viven la 

problemática de la vida moderna en el entorno de la gran urbe,  menos deprimido y con 

expectativas más positivas que las otras, pero que sin embargo siguen teniendo 

problemas, aunque sean de otra naturaleza, para conciliar sus vidas juntos.  

4.1. Globalidad y particularidad.  

En The World, Jia Zhangke vuelve a trabajar en formato digital, pero esta vez en video de 

alta definición, utilizando el formato de Sony, HDCAM. Esta diferencia con respecto a 

Placeres desconocidos se nota sobre todo en las texturas, que en su anterior film 

conseguían transmitir la desolación de los paisajes que veíamos a través de la cámara de 

Yu Lik Wai. En esta película, los planos con profundidad definidos en los monumentos que 

están representados en el parque temático, las coreografías de los espectáculos de 

danza, que están realizados con un gran refinamiento estético, y sobre todo, las 

animaciones que introduce como alegorías de los mensajes de texto de los teléfonos 
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móviles, dotan al conjunto de mayor cuidado estético. Han desaparecido ya los saltos de 

raccord y la nerviosa cámara al hombro de Xiao Wu (1997). Se conservan los planos 

largos y generales pero la cámara ya no toma tanta distancia con el personaje como 

ocurría en Platform (2000) o Placeres desconocidos (2002). Simplemente, el estilo de Jia 

Zhangke ha evolucionado y explora otros recursos del lenguaje cinematográfico como 

herramientas para dibujar a sus personajes sumidos en cambios y tensiones 

permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema que circula por el interior de la película es la globalización. Ese parque temático 

no tiene ningún elemento esencial chino. Podría estar ubicado en cualquier gran ciudad 

del mundo. Para Jia Zhangke, la globalización y en el caso de su país, la vertiginosa 

transformación de su economía, han proporcionado más sombras que luces a la sociedad 

actual. La inmigración explotada en la construcción o en la prostitución, la precariedad 

laboral de estas personas, es un mal endémico de las sociedades modernas, no sólo de 

Beijing, sino de todas las grandes ciudades como París, Nueva York, Londres o Madrid. La 

mirada del director es bastante pesimista al respecto pues muestra que la progresión del 

problema va en aumento. Anna, “Hermanita”, Sanming o Erxiao son víctimas de la 

estructura social creada por los nuevos tiempos. Sus míseras vidas acabarán de una 

forma u otra, pero serán sustituidos por otras víctimas que serán devoradas por la cruel 

maquinaria social. 

                       Figura 11. Pekín, la gran metrópolis. 

 

   
 

                             Fuente: Jia Zhangke (2004) 
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Conclusiones  

Jia Zhangke pertenece a la denominada Sexta Generación del cine chino, o como, la 

autora Zhang Zhen, ampliando el término, llamó Generación Urbana (Miranda, 2007: 

68). Este cine underground, independiente si queremos llamarlo así, tiene la 

característica de tener muy marcada la vertiente autoral de cada uno de los directores 

que englobamos en dicha generación. Nombres como Wang Xiaoshuai, Wang Bing, 

Zhang Yuan, Lou Ye o Jia Zhangke surgieron a la sombra de la Quinta Generación (Zhang 

Yimou, Chen Kaige, Zhang Junzhao…etc.), ya totalmente establecidos y que realizaban 

films dentro del sistema y contando con el apoyo del Estado, así como de la aprobación 

por parte de la censura. Los jóvenes directores empezaron a tratar temas espinosos en el 

contexto del régimen comunista y a echar un vistazo al pasado para extraer una crítica 

sobre el presente de la realidad de su país. Dentro de este grupo de la Generación 

Urbana, Jia Zhangke es una de las figuras destacadas gracias al reconocimiento de sus 

films por la crítica internacional, que ha hecho su obra visible en casi todos los rincones 

del mundo. 

Hay que recordar que dos de los films analizados en el estudio, Platform (2000) y Placeres 

desconocidos (2002) nunca pudieron verse en los cines chinos, pero en cambio, tuvieron 

un enorme éxito en el mercado negro gracias a la venta de copias piratas. Pero a pesar 

de contar con el permiso del gobierno chino a partir de The World (2004), Jia Zhangke no 

ha plegado sus películas a la complacencia del régimen y continúa su crítica basada en su 

voluntad por representar la realidad de la forma más fiel posible. Para ello y como indica 

Gilles Grand (2007: 37), el plano será su arma principal y  debe ser considerado como un 

todo indisociable donde el personaje, el paisaje y los ruidos se mezclan inevitablemente.  

El compromiso del director chino con la realidad, sus paisajes y sus habitantes, se 

concreta en su puesta en escena que articula el tiempo y el espacio cinematográficos en 

pos de transmitir al espectador grandes dosis de realismo desprendidas de la 

representación. El plano-secuencia de larga duración y la profundidad de campo de las 

tomas, hacen de sus películas un estupendo canalizador para trasladar su mirada sobre 

la realidad. El uso del formato digital, a partir de Placeres desconocidos, imprime un look 

especial, estilizado a sus representaciones, más cercana al estilo documental que la 

espectacularidad que proporcionan los formatos de celuloide como el 35mm o los 

panorámicos como el 70mm. Además, el uso del digital, permite a Jia Zhangke el 

abaratamiento de los costes de producción y la posibilidad de poder mantenerse 

apartado del cine comercial que tanto favorecen las autoridades chinas buscando 

ampliar su influencia cultural. 
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Pero no todo es crítica negativa en las películas del combativo cineasta chino. Los 

habitantes de las ciudades y las poblaciones rurales del país, los protagonistas de sus 

films, son retratados de forma amble, propiciando la identificación del espectador con 

sus problemas y las vicisitudes por las que pasan dentro de la sociedad china actual que 

ha pasado vertiginosamente de su inmovilismo tradicional a la velocidad del desarrollo 

económico, que ha dejado atrás tanto a las propias ciudades representadas en sus films 

como a las personas que las habitan.  

En definitiva, pensamos que hemos demostrado gracias a los análisis de los cuatro films, 

que Jia Zhangke, sirviéndose de un estilo propio y consolidado, consigue que sus trabajos 

se conviertan en vehículos ideales para transmitir al espectador la realidad de la China 

actual, de la sociedad, de la economía, de sus ciudades, de sus ciudadanos…etc. Un cine 

de autor que tiene muy claro los objetivos que quiere alcanzar y los medios necesarios 

para llegar a lograrlos.   
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Resumen  

Es común que para lograr dicha experiencia visual los diseñadores y desarrolladores se 

inspiren en estilos arquitectónicos o edificios ampliamente conocidos y que se apoyen en 

las sensaciones y emociones que estos destilan en la personas, tanto por su aspecto físico 

como por su simbología asociada.  

El uso de rasgos medievales como recurso tanto narrativo como plástico ha sido constante 

desde el Romanticismo. A lo largo del S.XX  se ha ido conformando una idea más o menos 

fiel de lo que ha sido la Edad Media a la vez que se ha ido construyendo una idea mítica y 

llena de estereotipos asociada a lo medieval que ha tenido una gran influencia en géneros 

como la Espada y brujería en literatura, cómic o juegos de rol y que también está presente 

en el cine y en los videojuegos. Muchos de los monstruos o criaturas usados en este tipo 

de productos proceden directamente del folklore medieval así como los entornos donde se 

desarrollan, los cuales podríamos decir que son pseudo-medievales, o las historias 

narradas en ellos las cuales rememoran hechos acaecidos en ésta época o reflejan una 

idea más o menos fiel de la sociedad medieval. 

La saga Heroes of Might and Magic nos puede servir para ejemplificar lo anteriormente 

expuesto ya que el uso de la arquitectura de corte medieval así como el reflejo de la 

simbología asociada a la misma está presente en toda la saga.  
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Abstract 

Designers are usually inspired by architectural styles or by widely known buildings in order 

to create the aforementioned visual experience and rely on the sensations and emotions 

that these objects instill in people, due to its physical aspect, as well as its associated 

symbolism. 

The use of medieval elements as a narrative and aesthetic resource has been constant 

since the Romantic Period. During the 20th century, at the same time that historical 

research about the Middle Ages was progressing, a mythical impression, full of 

stereotypes, had been growing in the collective mentality, having a great influence in 

artistic genres as literature, comics, role player games, cinema and videogames. Many of 

the monsters and mythological creatures which appear in these kinds of products come 

directly out of medieval folklore, as well as the scenes where the action takes place, which 

we could say are pseudo-medieval. The stories told  either recall events which happened 

during this time period or they reflect a more or  less accurate idea of medieval society. 

The Heroes of Might and Magic saga can be used to exemplify this idea, considering that 

the medieval style architecture and the symbolism associated with it are present 

throughout the saga. 

 

Key words 

City, Video game, Middle Ages, Heroes of Might and Magic 

 

Introducción / Introdução 

Durante siglos la Edad Media ha sido una fuente inagotable de inspiración dando como 

resultado toda una serie de ideas preconcebidas que ha dado como resultado la 

coexistencia de dos corrientes antagónicas: una romántica e idealizada y otra oscura e 

hiperviolenta.  En la actualidad esta influencia es insoslayable en el medio de los 

videojuegos, siendo fundamental para la ambientación en la que se desarrolla la acción de 

muchos títulos imaginería derivada de esta época, especialmente la ciudad medieval. Tras 
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comentar brevemente la evolución de la influencia medieval a lo largo de la historia en los 

diferentes medios y la elección de la Saga de Heroes of Might and Magic como caso de 

estudio, describiremos los aspectos fundamentales y las características básicas de la 

ciudad medieval. Pasaremos después a analizar la manera en que este sujeto ha sido 

tratado por la industria del videojuego y específicamente en la saga Heroes of Might and 

Magic, para concluir con una comparativa entre ambos puntos, resaltando la necesidad de 

la reinterpretación o de mantenerse lo más fiel posible a la realidad en función de cada 

caso particular. 

  

Objetivos 

Con este artículo pretendemos alcanzar dos objetivos principales: poner de manifiesto el 

importante papel que a lo largo del tiempo ha tenido la Edad Media como fuente de 

inspiración para artistas de muy distinto tipo y realizar una comparativa relativa a los 

distintos tratamientos de los elementos de inspiración medieval, centrándonos 

especificamente en la ciudad medieval, que se han dado en los videojuegos, poniéndolos 

en relación con la tipología de los mismo. 

 

Metodología / Metodologia 

En esta investigación utilizamos como principal procedimento metodológico el análisis de 

los principales elementos que conforman las ciudades medievales y cuales son sus 

características formales y simbólicas para su posterior comparación con las características 

de las ciudades de corte similar que existen en la saga de videojuegos Heroes of Might and 

Magic. A partir de dicha comparación pretendemos observar similitudes y diferencias 

entre la ciudad real medieval y la representación de la misma en dicha saga de 

videojuegos. 

 

1. La Edad Media como inspiración 

La Edad Media ha constituido durante siglos una fuente inagotable de inspiración para 

artistas e intelectuales de todo tipo, dando como resultado toda una serie de tópicos, 

lugares comunes e ideas preconcebidas que en muchos casos poco tienen que ver con la 

realidad de aquella época. La literatura, la pintura, el cine, el teatro y más recientemente 

el mundo del cómic o la industria del videojuego, han hecho que en la actualidad coexistan 
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principalmente dos imágenes totalmente opuestas del medievo: la romántica, llena de 

caballeros andantes, castillos, reyes y torneos, y la oscura, en la que la guerra, la 

enfermedad y la pobreza sirven de telón de fondo a injusticias y abusos de todo tipo. 

Ambas tienen una razón de ser y una parte, aunque mínima, de verdad, pero no podemos 

olvidar que responden a objetivos muy heterogéneos y que son fruto de una sociedad y 

una mentalidad totalmente distintas y distantes en el tiempo a la realidad medieval. 

Un estudio profundo y detallado sobre el origen y evolución de la concepción del medievo 

en el imaginario colectivo actual ocuparía demasiado espacio y nos desviaría del tema 

principal de este artículo. Por ello nos limitaremos a enunciar brevemente algunos puntos 

que creemos indispensables para entender el tema principal de nuestro estudio.  

Podemos buscar el inicio de este proceso de, digamos, deformación del pasado medieval, 

en momentos muy tempranos y por tanto cercanos en el tiempo a la época que 

pretendían retratar. Es el caso, por ejemplo de las novelas de caballería, que gozan de 

gran difusión en la Europa de los siglos XV, XVI y XVII. Este género, fruto de la evolución de 

la tradición de los cantares medievales (ejemplos claros y muy conocidos son El cantar del 

Mío Cid, en España, o la Chanson de Roland, en Francia, entre otros muchos), de las sagas 

nórdicas y de otros ciclos de relatos, como el ciclo artúrico, presentaban una realidad de la 

que Miguel de Cervantes se burlaría abiertamente a través de la figura del Quijote. 

Otro momento importante en la reinterpretación de la Edad Media lo constituye el 

nacimiento del Romanticismo a finales del siglo XVIII en Alemania e Inglaterra. Su 

característica principal será la ruptura con la tradición clasicista imperante en ese 

momento: frente a lo racional se exalta lo instintivo, lo sentimental, la libertad del 

individuo, recurriéndose a nuevos modelos de inspiración. En un momento en el que gran 

parte de las naciones Europeas se encuentra bajo el dominio de las tropas de Napoleón, 

estos artistas exaltan la historia, las costumbres  y los mitos nacionales, y para ello 

recurren a menudo a la Edad Media, que adquiere un papel protagonista respecto a otras 

épocas históricas. La rápida difusión de este nuevo movimiento por Europa y América y su 

influencia en las futuras corrientes artísticas y de pensamiento lo convierten en 

imprescindible para el objeto de nuestro estudio. 

Novelas  como Ivanhoe de Walter Scott (1819), ambientada en la Inglaterra del siglo XII y 

en la que se enlaza con el relato medieval de Robin Hood, o Nuestra Señora de Notre 

Dame de Víctor Hugo (1831), con el París del siglo XV y su catedral como telón de fondo, 

han sido repetidas una y otra vez hasta nuestros días a través de películas, series, cómics, 

obras de teatro y musicales, lo que demuestra el continuo interés de la sociedad en el 

mundo medieval. Podríamos encuadrar también aquí la codificación de cuentos, leyendas 

y relatos populares, como los famosos Cuentos para la infancia y el hogar de los hermanos 
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Grimm (1812-1815), en los que a menudo se describe un mundo atemporal, pero lleno de 

elementos que nos llevan una y otra vez al medievo (castillos, príncipes, caballeros, 

dragones, magos...). 

La pintura también se interesó enormemente por esta temática, con paisajes llenos de 

elementos medievales como castillos, catedrales y ruinas de monasterios. Incluso la 

arquitectura se ve influenciada por esta corriente de pensamiento, surgiendo la conocida 

como arquitectura historicista, desarrollada entre los siglos XIX y XX y con la que se 

pretendía recuperar elementos arquitectónicos del pasado. Entre los muchos estilos que 

constituyen esta nueva moda, el neogótico fue uno de los que alcanzó más éxito, 

sobretodo en las islas británicas y Centroeuropa, con ejemplos tan conocidos como el 

Parlamento de Londres, la universidad de Bristol o el castillo bávaro de Neuschwanstein. 

1.2 La Edad Media en los Videojuegos 

La continuidad en el uso de esta fuente de inspiración llega hasta nuestros días a través de 

un sin número de películas, series de televisión, novelas o cómics, lo que da lugar a un 

paso más en la reinterpretación del pasado o en la adaptación del mismo a los objetivos 

específicos de cada medio. Lo que no podemos soslayar es la enorme influencia que han 

tenido ante todo las películas como fuente visual que ha configurado parte del imaginario 

actual que se tiene sobre épocas anteriores, véase por ejemplo Robin de los Bosques 

(Curtiz, M. y Keighley, W., 1938), Excalibur (Boorman, J., 1981) o la oscura Los señores del 

acero (Verhoeven, P., 1985), y que en la actualidad recogen las series de televisión como 

las recientes Los pilares de la tierra (Mimica-Gezzan, S., 2010) o Juegos de tronos (Benioff, 

D y Weiss D. B., 2011-presente). 

Obviamente el medio de los videojuegos ha recogido esta fascinación por la Edad Media y 

los videojuegos inspirados o ubicados en esta época son uno de los más demandados por 

los jugadores en las últimas décadas, independientemente del género al que pertenezcan, 

entre otras cosas por la cada vez mayor mejora de la jugabilidad y de los gráficos. Las dos 

guerras mundiales, sobre todo la II Guerra Mundial, serían otro de los periodos históricos 

con más tirón a la hora de servir de fuente de inspiración. 

Algunos de los mayores hitos del medio pueden enmarcarse en esta inspiración, con 

títulos tan míticos como las sagas de Assassins Creed (Ubisoft Entertainment, 2007-2011), 

Medieval: Total Wars (The Creative Assembly, 2001-2011), Stronholds (Fireflay Studios, 

2001-2013), The Elder Scrolls (Bethesda Softworks, 1994-2012) o Los Sims Medievales (EA, 

2011) son un buen ejemplo al igual que la saga Heroes of Might and Magic (The 3DO 

Company, 1995-2003 y Ubisoft Entertainment, 2006-2013). 

Describir pormenorizadamente todos los puntos de inspiración rastreables excede el 

espacio disponible de este artículo. Nos parece suficiente con que los lectores sepan que 
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desde los títulos que tienen un trasfondo histórico como los que se basan en ucronías o 

los que pertenecen al género de la fantasía, todos ellos comparten una inspiración en las 

que la fidelidad histórica se mezcla en mayor o menor grado con ideas preconcebidas y 

estereotipos, como los expuesto anteriormente, y que, debido al predominio cultural, 

gran parte de las idea que se tiene de la Edad Media, y que se refleja en los relatos de 

cualquier medio, tiene raíces anglosajonas (los ciclos artúricos, los relatos celtas, el paisaje 

que recuerda la campiña anglo-irlandesa … etc).  

1.3 Heroes of Might and Magic 

La saga Heroes of Might and Magic (HoMM en adelante) (The 3DO Company, 1995-2003 y 

Ubisoft Entertainment, 2006-2013) es una de las sagas más conocidas de turn-based 

strategy (estrategia por turnos) para PC pertenece al género denominado (estratégia por 

turnos) y se desarrolla en el mismo universo ficcional de fantasía heroica, con toques de 

ciencia ficción, de inspiración medieval que la saga de rol en primera persona Might and 

Magic (MM en adelante), de la cual es una spin off. HoMM toma la trama general y las 

historias de los personajes principales de MM y va completando o añadiendo diversas 

subtramas al relato principal. Lo mismo sucede  con los escenarios donde se desarrollan 

los diferentes videojuegos. 

Resumir cerca de una quincena larga de títulos sin contar la saga de MM (ver bibliografía) 

es harto complicado por la cantidad de información que dejamos al margen. Pero para el 

propósito de este artículo podemos decir que, a grandes rasgos, la historia gira sobre la 

guerra que se sucede entre el orden y el caos en el universo alternativo de Ashan donde 

los diferentes planetas son supervisados por los denominados Ancianos y a las que se 

añaden las diversas guerras por las conquistas de los diferentes mundos y/o continentes 

entre las distintas facciones (razas) que componen dichos lugares y entre las que se 

encuentran versiones de elfos, enanos, orcos, demonios, muertos vivientes y humanos, así 

como diversos espíritus y criaturas mitológicas.  

La mecánica de juego del HoMM consiste en que un jugador tiene que controlar un 

ejercito compuesto por un héroe y una variedad de criaturas con los cuales tiene que 

cumplir una condición de victoria (diferente según escenario o campaña a terminar) y/o 

controlar un escenario. Dicho ejercito se consigue reclutando a las diversas criaturas que 

lo componen en las ciudades o en edificios/estructuras dispersos por todo el escenario. 

Las ciudades son los lugares donde se recaudan impuestos para tal efecto y/o que son 

canjeados junto a diferentes materias primas, recolectadas por todo el escenario o 

producidas regularmente tras la conquista de minas o edificios para tal fin, por mejoras en 

la ciudad, nuevos edificios o defensas, que permiten reclutar dichas criaturas para el 

ejercito o nuevos héroes. Cuanto más poderoso es un héroe, mediante puntos de 
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experiencia y aprendizaje de hechizos, y su ejercito, más fácil conquistar las diferentes 

minas o ciudades que permiten que la recaudación de impuestos y materias primas y la 

contratación de nuevas criaturas para el ejercito hasta conseguir completar la misión de la 

campaña. 

Pese a que HoMM se desarrolla en un universo ficcional inexistente compuesto de 

diferentes planetas o mundos visualmente sigue las directrices típicas del género de 

fantasía del tipo espada y brujería sito en una mítica Edad Medieval. Personajes, criaturas 

imaginadas, edificios y paisajes así como la organización social que se deja entrever en los 

videojuegos son asimilables en términos generales al modo de vida y visión del mundo de 

la Edad Media Europea a los que hay que añadir el exotismo de algunas razas/facciones 

inspiradas en otras culturas como la musulmana, la vikinga o la japonesa, por poner 

algunos de los ejemplos más reconocibles. Otro tanto sucede con la historias narradas en 

los diferentes juegos y campañas, ya que son reconocibles las temáticas asociadas a esta 

época: historias al estilo ciclo artúrico, sagas con regusto celta, germano o escandinavo, 

intrigas por la sucesión de un trono, relatos épicos de conquista, alquimia y magia, 

cruzadas religiosas… etc. 

Es por esta razón que en este artículo nos centraremos específicamente en la facción de 

los Caballeros, la cual ejemplifica ampliamente lo expuesto hasta ahora ya que dicha 

facción está basada directamente en un imaginario reino medieval europeo y que ha ido 

denominándose de diferentes formas a lo largo de la saga: Caballeros (HoMM I y II), 

Castillo (HoMM III), Haven (HoMM IV y V) y Santuario (HoMM VI). 

Independientemente de cómo queramos llamarla, la facción de los caballeros es la que 

mejor encarna la imaginaría medieval tanto visualmente como narrativamente hablando. 

Los caballeros corresponde a la idea que normalmente te puedes hacer de un reino 

medieval europeo a nivel político, social y religioso, aunque contenga elementos de otras 

épocas como estructuras militares al estilo Imperio Romano según un videojuego u otro 

de la saga.  

El Sacro Imperio, como se autodenominan en la saga, es una teocracia surgida de la 

asociación entre los humanos y los Ángeles que adora y está al servicio de el Dios Dragón 

de Luz Elrath, el cual les proporciona a cambio poderes mágicos basados en Magia de la 

Luz. Pretenden que cada mundo sea a imagen de Elrath extendiendo su luz por todo Ashan 

en la medida de lo posible. En el Sacro Imperio el poder absoluto lo ostenta, aunque sea 

nominalmente, el Emperador en la Capital Nido de Halcón. Se subdivide a su vez en seis 

Ducados e innumerables baronías en las que es frecuente que haya alguna revuelta o 

conflicto debido a diferentes causas externas o internas.  
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A parte de los Nobles otras castas que nos podemos encontrar en esta sociedad feudal son 

la sacerdotal con toda su parafernalia religiosa y con un poder que rivaliza con  los nobles 

y los caballeros del ejercito a sí como diferentes lacayos y siervos y gentiles hombres 

dedicados al comercio, las manufacturas o la agricultura. 

En las diferentes encarnaciones de la facción de los Caballeros hemos visto que 

básicamente las tropas eran un compendio del tipo de tropas que te podías encontrar a lo 

largo de la Edad Media en los reinos de Europa Occidental, desde diferentes clases de 

arqueros y espadachines a diferentes tipos de caballeros armados tipo paladines o 

cruzados y una sección de monjes-guerreros estilo los templarios, más un compendio de 

criaturas mágicas asociadas al imaginario de dichos reinos medievales. O lo que es lo 

mismo grifos, unicornios, dragones o diversas gradaciones de ángeles. 

En el siguiente punto describiremos extensamente como es la ciudad medieval así como la 

ciudad de esta facción para poder comparar el rigor con el que ha sido diseñada y el 

funcionamiento de la misma. 

 

2. La ciudad real frente a la imaginaria 

No tiene sentido explicar que función y sentido tiene tanto la arquitectura como el 

urbanismo en la vida real. Pese a no ser un experto en estos ámbitos cualquier persona es 

capaz de hacerse una idea muy básica de la importancia de estos ámbitos y como 

configuran los entornos para hacerlos habitables a la vez que traducen como la sociedad 

se ve así misma y que es lo que quiere llegar a ser, por simplificar en exceso. 

En el plano de los videojuegos estas simplificaciones no son del todo exactas ya que el 

espacio y la arquitectura en un videojuego tiene muchas más funciones. Hay que destacar 

que el espacio siempre ha sido una parte esencial de los videojuegos. La jugabilidad de un 

videojuego viene en gran medida definida por el espacio y los movimientos que permiten 

dentro de la pantalla1. Es decir, el espacio en un videojuego hay que entenderlo como 

espacio navegable y como una representación conceptual del espacio con diferentes 

dimensionalidades y configuraciones, incluidas algunas no-euclidianas (Wolf, M. J. P., 

desconocido, p. 1). La otra gran función principal es la de ofrecernos el tono visual y la 

atmósfera de la historia que vamos a jugar (García, R., 2010). El aspecto visual de los 

videojuegos ha ido mejorando con el paso del tiempo gracias a las mejoras en los motores 

gráficos. Esto ha permitido que el grado de detalle en la recreación/simulación de los 

                                                 
1 Como punto de partida para una aproximación más completa a la cuestión del espacio en los videojuegos se recomienda consultar: 
Inventing Space: Toward a Taxonomy of On- and Off-Screen Space in Video Games y Space in the Video Game de Wolf, M. J. P.  y 
ALLEGORIES OF SPACE. The Question of Spatiality in Computer Games de Aarseth, E. 
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espacios urbanos o arquitectónicos o y los espacios abiertos o naturales se hay ido 

incrementando exponencialmente hasta lograr un grado de mímesis espectacular.  

2.1 La ciudad medieval 

Antes de comenzar a hablar sobre las características fundamentales que definen a la 

ciudad medieval, es necesario que especifiquemos qué ciudad medieval es la que estamos 

a punto de describir. La Edad Media2 es un periodo que, si atendemos a las fechas fijadas 

por los historiadores como referencia para distinguirla de otros periodos históricos (476 

d.C.-1453 d.C.), abarca casi mil años de historia durante los cuales las cosas no siempre 

fueron igual, sino que sufrieron una evolución considerable hasta el punto de que 

principio y fin no tienen absolutamente nada que ver. Por ello, hemos decidido centrarnos 

en la que quizá sea la fase más atractiva y utilizada en los videojuegos y en otros medios 

como inspiración, es decir, la conocida como Baja Edad Media (siglos XII-XV). 

La Baja Edad Media es un momento en el que Europa vive un proceso de recuperación 

económica, demográfica y política que culminará en el siglo XIV, caracterizado entre otras 

cosas por un importante aumento de la población, la reactivación de la red comercial y la 

consolidación del estado como elemento organizador de la sociedad. Europa parecía 

recuperarse al fin de la grave crisis sufrida en la fase final del Imperio Romano, y con ella 

las ciudades. Esta prosperidad sufrió un duro revés cuando, a mediados del siglo XIV, la 

gran epidemia de la Peste Negra llega al continente. 

¿Pero cómo eran estos lugares? ¿Cómo vivía la gente qué las habitaba? Sus calles, sus 

casas, sus mercados, sus gentes... Para alguien nacido en el siglo XX, resulta muy difícil 

imaginarse el aspecto y la atmósfera de una ciudad medieval por lo que, si queremos 

acercarnos mínimamente a esa realidad, debemos ayudarnos de toda una serie de fuentes 

de información, ya sean documentales como arqueológicas e iconográficas. 

Muchas veces se ha intentado enunciar una tipología que sirviera para clasificar las 

ciudades y facilitar así su estudio, pero siempre ha resultado imposible, ya que cada una 

de ellas constituye un tipo en sí mismo, tanto por su forma como por su función. Por ello, 

a continuación describiremos los elementos más característicos de las mismas y en 

general comunes a todas ellas. 

Lo primero que se encontraba el viajero que llegaba a una ciudad eran sus murallas. 

Construidas en madera en un momento más antiguo o en las poblaciones pequeñas, con 

                                                 
2 Creemos imprescindible recordar que cuando utilizamos el término Edad Media, nos estamos refiriendo a una periodización de la 
historia llevada a cabo por historiadores europeos y referida al ámbito europeo. Por tanto, no podemos hablar de Edad Media cuando 
nos referimos a territorios y culturas situados fuera de Europa, ya que tuvieron una evolución distinta. De esta forma, la ciudad medieval 
de la que hablaremos a continuación en términos generales es concretamente la ciudad europea bajomedieval. 
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el tiempo fueron sustituidas por imponentes estructuras en piedra y ladrillo, dotadas de 

puertas, torres y voladizos. Con el crecimiento que experimentaron las  

ciudades a partir del siglo XI, las murallas se amplían para poder englobar a los nuevos 

barrios surgidos fuera de los recintos amurallados. Por eso no es raro encontrar casos de 

poblaciones con más de un recinto amurallado. Estos barrios extramuros son el resultado 

de la saturación del espacio urbano. Dentro de las murallas ya no hay sitio suficiente para 

albergar a toda la población, y además es más caro vivir bajo la protección de las murallas. 

Así que muchos deciden instalarse fuera, normalmente entorno a monasterios o zonas 

donde se celebran mercados y ferias comerciales, donde hay grandes oportunidades de 

negocio. 

Entrando en la ciudad nos topamos generalmente con una calle principal, relativamente 

amplia a la que se asoman edificios de cierta importancia: residencias de notables, sedes 

de asociaciones comerciales, iglesias parroquiales, talleres y negocios de cierto lujo, etc. 

Este tipo de vías son una excepción, ya que por lo general las calles son estrechas y 

tortuosas, dando como resultado una red laberíntica de callejuelas y callejones sin salida. 

Hay algunas plazas, aunque pocas, debido al ya mencionado problema de la falta de 

espacio. A veces éstas consisten simplemente en un ligero ensanchamiento de la calle 

principal. En ellas se sitúan los edificios más importantes de la ciudad, la catedral o iglesia 

principal y el ayuntamiento. En ellas se llevan a cabo las principales ceremonias de la 

ciudad, tanto religiosas como civiles, así como mercados, festejos o castigos públicos. 

Hay que señalar que las calles pavimentadas son raras en esta época. Sólo a partir del siglo 

XIII las avenidas y plazas de las ciudades más importantes se cubren con adoquines, cantos 

rodados o ladrillos, pero la gran mayoría de calles continúan siendo de tierra que se 

convierte en barro cuando llueve. Recordemos también que los servicios sanitarios son 

por lo general muy deficientes. En muchos casos no existen ni redes de alcantarillado ni 

recogida de residuos, por lo que deshechos de todo tipo se acumulan en la vía pública, con 

el consecuente riesgo sanitario. El olor debía de ser continuo y desagradable, por todas 

partes sería fácil ver insectos y ratas corriendo y las enfermedades e infecciones eran 

frecuentes, como atestiguan las fuentes. El continuo tráfico de animales por las calles 

contribuiría a empeorar la situación. 

Un elemento que llamaría mucho la atención del hombre moderno que se paseara por 

una ciudad medieval sería la gran altura de los edificios. Esto se debe, de nuevo, a la falta 

de espacio disponible, que obliga a construir en altura. En las grandes capitales, las casas 

solían alcanzar los tres o cuatro pisos, y en muchas ocasiones un piso sobresalía respecto 

al inferior para así ganar más superficie, de forma que a veces la distancia entre una casa y 

la de enfrente era mínima. Siempre esta falta de terreno hace que incluso se construya en 
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los puestos, que aparecen franqueados a ambos lados por casas, tiendas, talleres e 

iglesias. La gran mayoría han desaparecido pero sobreviven algunos ejemplos, como el 

Ponte Vecchio en Florencia o el Rialto en Venecia.  

Había muchos tipos de vivienda, desde las más humildes, construidas con materiales 

reutilizados, madera y techo vegetal, hasta grandes mansiones de piedra y cubierta de 

teja, pasando por casas de entramado de madera y muros de tapial o ladrillo. Por lo 

general, este tipo de construcciones era muy frágil, y al ser la madera el material principal 

usado en su construcción, los incendios eran frecuentes y a veces alcanzaban 

proporciones muy importantes. Muchas veces, estas casas contaban con un pequeño 

patio trasero, dedicado al cultivo de huertos y a la cría de pequeños animales cuyos frutos 

complementaban la economía familiar e incluso aportaban sustento a las familias en 

épocas de crisis, como asedios o carestías. 

Las instituciones públicas y religiosas, así como las familias más importantes, también 

buscaban la altura en sus edificios pero por un motivo distinto, el prestigio social. Cuanto 

más alta era una torre, mejor simbolizaba el poder de una familia o institución, así como el 

número de torres de una ciudad indicaba su importancia. Este fenómeno alcanzó su 

máximo desarrollo en Italia, donde las ciudades aparecían a la vista del viajero como “un 

gigantesco cañaveral” y donde los gobernantes tuvieron que dictar normas específicas 

para limitar la altura de estas construcciones y que no sobrepasaran la de torre del 

ayuntamiento. 

Las sedes de gobierno de la ciudad ocupaban siempre un lugar principal, en lugares 

céntricos o bien visibles, dominando la población. A veces eran fortalezas, palacios o 

monasterios, otras palacios comunales o ayuntamientos. Solían estar separadas de las 

catedrales, resaltando la distinción entre poder civil y religioso (exceptuando los casos en 

los que el señor de la ciudad era a su vez miembro de la Iglesia, como un obispo o un 

abad). La existencia de una catedral era un hecho importante, ya que esta constituía la 

sede desde la que un obispo gobernaba su diócesis y por tanto la situaba a un nivel 

superior al de otras poblaciones de la zona. Con el desarrollo del estilo románico, pero 

sobretodo del gótico, estas impresionantes moles empiezan a nacer en el corazón de las 

ciudades, destacando sobre las calles y los tejados y para cuya construcción se requiere el 

trabajo de cientos de personas durante décadas. 

Las catedrales no eran las únicas construcciones religiosas dentro o en las proximidades de 

la ciudad: conventos, monasterios, iglesias parroquiales, albergues, hospitales... Todos 

ellos asignados a distintas órdenes religiosas o dependientes de cleros seculares, y en los 

que se oficiaban los oficios religiosos, se hospedaban peregrinos, etc. Este tipo de 

instituciones religiosas cumplía un importante papel como motor económico y 



 
 

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas 

                            ISBN  978-84-15816-05-8  - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid  590 

 

demográfico de una ciudad. La existencia en ellos de reliquias sagradas hacia que los 

peregrinos, en ocasiones decenas de miles, viajaran cada año con el objetivo de adorarlas, 

lo que favorecía la creación entorno a los monasterios de albergues, tiendas, posadas, 

burdeles, etc. Ciudades como Canterbury en Inglaterra, Santiago de Compostela en España 

o cualquier otra con reliquias relativamente populares, basaban gran parte de su 

prosperidad económica en ellas y por tanto en las comunidades que las albergaban. 

Algo parecido ocurría con las universidades. Instituciones que empiezan a cobrar 

importancia en toda Europa hacia finales del siglo XII y que los gobiernos se encargan de 

potenciar, tanto como elemento que dota de cierta fama y prestigio a las ciudades en las 

que se asientan como por su importante económica. Cientos de alumnos, profesores y 

otros trabajadores se trasladan a las poblaciones y empiezan a demandar alojamiento, 

servicios, etc. 

Pero sin duda, la actividad que más ingresos procuraba a las arcas municipales era el 

comercio, y los impuestos derivados de él. La existencia de un puerto, un río navegable, 

una feria anual, un mercado o una importante vía de comunicación, era suficiente para 

generar a su alrededor una población de relativa importancia. A la ciudad no sólo llegaban 

mercancías sino que además se producían manufacturas que a su vez se vendían. Este es 

una de las muchas diferencias entre el campo y la ciudad: el campo produce alimentos y 

materias primas, las ciudades los reelaboran los convierten en bienes de consumo. Existen 

por tanto talleres y tiendas, concentrados por lo general en función del tipo de actividad 

que realizaran o la mercancía que vendieran, y almacenes en las zonas portuarias o cerca 

de las ferias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Los efectos del buen gobierno (detalle). Ambroglio Lorenzetti. Palazzo 

Vecchio, Siena (Italia), 1339. <http://vicoequenseonline.blogspot.com.es/2011/04/il-

buongoverno-non-e-un-sogno.html> 
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Todos estos elementos nos hablan de una realidad dinámica y compleja, muy alejada de lo 

que a veces se nos quiere hacer ver. Si pudiéramos recorrer una calle de una ciudad 

medieval nos encontraríamos con un torbellino de colores, olores y personas diferentes. 

Comerciantes que vienen y van conduciendo arreos de mulas y carros, hombre y mujeres 

gritando las mercancías que venden, campesinos cargados con los frutos de sus huertos o 

con animales vivos que han traído al mercado, peregrinos, grandes señores a caballo 

seguidos de su séquito y escoltas, soldados, obreros, funcionarios del gobierno local, 

criados, mendigos, prostitutas, predicadores... y así una procesión infinita de personajes. 

Una fuente documental muy útil para acercarnos a este mundo lo constituye la 

iconografía. Son numerosas las representaciones de ciudades realizadas durante la Edad 

Media y que nos presentan, aunque de manera parcial e interesada, como siempre, el 

aspecto que estas podrían tener. Entre todas ellas destaca por su calidad y originalidad el 

conjunto de frescos de una de la salas del Palazzo Vecchio (ayuntamiento) de la ciudad 

italiana de Siena conocido como Los efectos del buen y el mal gobierno. Dos escenas 

aparecen enfrentadas. En cada una de ellas se representa una ciudad, pero mientras que 

en una se observan las ventajas derivadas de un gobierno justo, en la otra aparecen las 

consecuencias de la tiranía y la injusticia. Ambas son imágenes ideales y exageradas pero 

si tenemos esto en cuenta, podemos apreciar en su justa medida las escenas que nos 

presentan. El panel correspondiente al buen gobierno es el que ha llegado mejor 

conservado hasta nosotros y en el que podemos ver una ciudad próspera, formada por 

bellos edificios, algunos de los cuales en construcción, con gente ricamente vestida por las 

calles, tiendas abiertas, escuelas... Es un claro ejemplo de propaganda política pero 

extremadamente útil para un historiador, un dibujante o, por qué no, un diseñador de 

videojuegos. 

2.2 La ciudad caballera 

En Architecture, Space and Gameplay in World of Warcraft and Battle for the Middle Earth 

2 Georgia Leigh (2010) analiza dos formas de concebir y usar la arquitectura y el espacio 

en los videojuegos que nos sirve de modelo de análisis de la forma en que se produce la 

arquitectura y el espacio abierto en la saga de HoMM. Los ejemplos escogidos por Leigh 

son World of Warcraft (WoW) (Blizzard Entertainment, 2004) y Lord of the Rings: Battle 

for the Middle Earth II (BFME II) (EA, 2006) y ambos títulos tratan sobre los conflictos y las 

guerras que ocurren entre diferentes culturas y/o razas de un universo alternativo, entre 

las que nos volvemos  a encontrar versiones de las razas típicas que pueblan los mundos 

de fantasía épica: enanos, elfos, orcos..etc, al igual que ocurre en HoMM. 

Leigh describe como aunque ambos videojuegos ocurren universos fantásticos ricos en 

arquitectura arcaica se incluyen numerosos ejemplos de ciudades y elementos de estilo 
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medieval similares al HoMM pero de una manera diferente que revela la dicotomía en la 

que la arquitectura es concebida y producida en este medio. Por un lado nos encontramos 

la arquitectura, o el entorno urbano si se prefiere, concebida como un espacio 

completamente explorable y transitable, lo que sucede en el WoW y en la mayoría 

videojuegos de rol multijugador masivos en línea3, y por otro lado tenemos la concepción 

de la arquitectura como algo objetual ya que no se puede explorar o deambular por ella, 

que es lo que sucede en BFME II (Leigh, 2010, p. 2) y en otros juegos como los de 

estrategia. Si nos atenemos a la saga del HoMM, la concepción de la arquitectura se 

corresponde con el segundo ejemplo explicado por Leigh, mientras que la saga original del 

MM sería un ejemplo del tipo WoW. 

Al igual que ocurre en HoMM, tanto en BFME II como en WoW se utiliza la arquitectura y 

la ecología para diferenciar espacios y razas. Cuando nos enfrentamos a jugar una partida 

en alguno de los títulos de HoMM vemos que cada raza y/o cultura tiene asociada una 

arquitectura y ecología asociada y predeterminada rápidamente diferenciable en los 

mapas por los que nos desplazamos y en el que nos encontramos minas, recursos, 

ejércitos neutrales y otro sinfín de elementos más. Cualquier de estos elementos tiene un 

icono invariable al igual que ocurre con el avatar de los héroes, de los que hay un numero 

finito de diseños según facción, y por supuesto con los edificios y ciudades4 dispersas por 

el mapa. 

Sea cual sea el número de ciudades pertenecientes a una facción observamos que todas 

ellas comparten el mismo icono, que va evolucionando según se va mejorándola. El diseño 

del mapa por el cual nos desplazamos, modo de visualización exploración del escenario, no 

nos permite tener una idea precisa de la escala tanto del mapa o del tamaño real de los 

entornos urbanos desplegados, únicamente nos podemos guiar por el aspecto de los 

iconos para recabar el grado de desarrollo de la ciudad. Los otros dos modos de 

visualización del juego5 son las batallas y la administración de las ciudades. Este último 

modo es el que más nos interesa para el propósito de esta artículo ya que es donde 

podemos observar mejor el diseño arquitectónico. 

                                                 
3 Los videojuegos de rol multijugador masivos en línea, o MMORPG (por sus siglas del inglés), son aquellos videojuegos que permiten a 
miles de jugadores jugar e interactuar en un mundo virtual de forma simultánea a través de una conexión a internet con el servidor del 
juego.  
4 Hemos preferido utilizar en el artículo el término ciudad para indicar los entornos urbanos donde se reclutan a las criaturas o héroes 
aunque también son conocidos comúnmente como Castillos. 
5 En este punto hay que recordar que hablamos de cerca de una quincena de títulos que componen la saga de HoMM y que pese a que 
en todos ellos se mantienen los tres modos de visualización los detalles de cada uno de ellos han ido modificándose según los diferentes 
cambios de jugabilidad introducidos con la aparición de cada nueva edición u expansión. Debido a esta circunstancia las descripciones 
entendemos que son de carácter general y que describir las particulares específicas de cada edición o expansión excede el tamaño y 
propósito de este artículo. 
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En dicho modo de administración de las ciudades podemos ampliar nuestros castillos con 

diferentes defensas y edificios únicos que nos permitan conseguir a más criaturas y/o 

recursos, héroes o bonificaciones únicas. Es especialmente espectacular en las últimas dos 

últimas ediciones del HoMM ya que el paso del 2D al 3D ha permitido mejorar las vistas 

por los nuevos movimientos de cámara incorporados así como los zooms tanto en el modo 

combate como en de administración, aunque en el HoMM VI se haya vuelto a una ventana 

con una animación en 2D.  

Si bien en la última entrega la arquitectura pública se asemeja más a lo que entendemos 

por estilo gótico, a lo largo de la saga son reconocibles una amalgama de elementos 

arquitectónicos y visuales de todo el periodo medieval, más diversos añadidos de cosecha 

propia. La ciudad tipo caballera suelen estar rodeadas por una muralla alta y gruesa con 

torres de vigilancia, lugares para las máquinas de asedio y otras funciones defensivas. 

Entre la lista de edificios únicos de cada edición para esta facción podemos encontrarnos 

entre otros: pallozas o chozas, la galerías de tiro con arco, herrería, armería, campo de 

justa, cofradía de magos, diversos tipos de cuarteles, establos, barracones de caballeros, 

monasterios, la catedral y el castillo, más algunas míticas como torres de grifos. A los que 

hay que añadir diversas fortificaciones, el mercado y la taberna que comparten con el 

resto de facciones.  
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Este 

listado nos deja entrever como la inspiración en la Edad Media va más allá del visual ya 

que la elección de los edificios y el orden de mejora en el que vamos ampliando y 

reforzando nuestra ciudad es un reflejo de la estructura social típica del feudalismo de la 

época. Los motivos utilizados tales como unicornios, grifos o leones también son símbolos 

típicos de la iconografía y narraciones que nos ha llegado y que permanecen en el 

imaginario colectivo de la gente gracias a las películas, series o comics como ya hemos 

dicho anteriormente. 

Figura 2. Composición de Imágenes de la facción caballera del HoMM I, II, III, 

IV,V y VI (de arriba abajo y de izquierda a derecha). Fuentes: 

<http://www.giantbomb.com/> , <http://www.heroesofmightandmagic.es/> y 

<http://tartarus.rpgclassics.com/> 
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3. Verosimilitud frente a ficción 

En la  figura 2 podemos ver la evolución gráfica específica de la facción de los caballeros 

con la que nos podemos hacernos una idea aproximada de lo que acabamos de describir. 

Como hemos especificado anteriormente, el aspecto visual de los videojuegos ha ido 

mejorando con el paso del tiempo lo que ha permitido que el grado de detalle en la 

recreación/simulación de las ciudades sea en la actualidad impresionante como podemos 

ver en la última celda de la figura 2:  es una recreación bastante verosímil de una versión 

idealizada de una ciudad medieval. 

En comparación con la ciudad bajomedieval tipo, por denominarlo de alguna manera y ya 

que no existen dos ciudades medievales iguales, que hemos descrito en el primer 

apartado de este punto podemos observar que la ciudad caballera del HoMM comparte 

en lo esencial los edificios y estructuras más reconocibles. Debido a la jugabilidad del 

HoMM la ciudad es concebida en gran medida de forma objetual a través de iconos, al 

igual que ocurre con los “edificios“ con los que podemos mejorar nuestra ciudad y reclutar 

las diferentes unidades de tropa. Iconografía que está muy influenciada por la 

representación gráfica proveniente de esa época. 

Como la trama de HoMM no tiene una ubicación geográfica real, recordemos que sucede 

en un universo ficcional alternativo, el grado de fidelidad histórica realmente carece de 

importancia, lo importante es el grado de credibilidad que nos ofrezca. Y en este caso, 

HoMM cumple ampliamente con las expectativas ya que podemos reconocer, en el caso 

específico de la facción de los caballeros, todos los elementos básicos asociados a la Edad 

Media. 

 

Conclusiones  

Hablar de fidelidad histórica y estética en la recreación de un periodo histórico solamente 

tiene sentido si el relato que queremos contar, independientemente del medio elegido, 

tiene un trasfondo histórico real tanto geográfica como temporalmente hablando, sobre 

todo si hablamos de periodos históricos tan amplios y heterogéneos como lo es la Edad 

Media europea. 

En el caso de la saga de videojuegos Heroes of Might and Magic no tiene cabida hacer una 

crítica en este sentido ya que se desarrolla en un universo fantástico que muestra muchas 

influencias aunque la Edad Media sea la principal y más reconocible de ellas. Muy al 

contrario, podemos concluir que en la facción de los caballeros, la parte más 

marcadamente medieval, son reconocibles la mayoría de los elementos asociados a esta 

época. 
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Más allá del disfrute estético o el placer que puede obtenerse de jugar en una recreación 

de este ambiente, esta tipo de juegos pueden ser una herramienta bastante útil para 

acercarnos a este periodo histórico mediante acercamientos comparativos como el que 

acabamos de hacer. 
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Resumen  

La cultura, en su más amplio sentido, como el conjunto de las artes, la educación, la 

creatividad humana y las industrias culturales se configura como un recurso y activo clave 

para afrontar los retos del desarrollo urbano sostenible y asegurar la competitividad, el 

prestigio y el futuro próspero de las ciudades. Muchas ciudades empiezan a apostar por la 

cultura como un hilo conductor de sus estrategias de gestión, planificación y regeneración 

urbana. La atracción y retención del talento, el acceso al conocimiento, el estímulo de la 

creatividad y la innovación de los ciudadanos se convierten en apuestas prioritarias para 

gestores urbanos en todo el mundo. Experiencias de las ciudades como Bilbao, Curitiba o 

Glasgow que han conseguido vertebrar el desarrollo urbano sostenible alrededor de una 

apuesta firme por la cultura en sus más variadas manifestaciones, ha tenido un impacto 

muy positivo en los diferentes ámbitos urbanos.   

El Titulo de la Capitalidad Europea de la Cultura es una herramienta excepcional creada por 

la Unión Europea en 1985 que reafirma el protagonismo de la cultura urbana como 

catalizador de la identidad europea, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible 

en Europa.   

El objetivo de la investigación se ha centrado en la identificación del impacto de las 

diferentes iniciativas culturales puestas en marcha por seis ciudades españolas, finalistas al 

título de la Capitalidad Europea de la Cultura 2016, en sus principales dinámicas urbanas.   
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Palabras clave  

Cultura, industrias creativas, urbanismo, competitividad, regeneración urbana, Capitalidad 

Europea de la Cultura. 

  

Abstract 

The culture, in its broadest sense such as the arts, education, human creativity and cultural 

industries, is one of the key tools and resources in addressing the challenges of a 

sustainable urban development and assuring the competitiveness, prestige and a 

prosperous future of our cities.  Many cities start to invest in culture as a driving force of its 

urban management, planning and regeneration strategies. Among the priority areas of 

urban managers around the world are the talent attraction and retention, the access to 

knowledge as well as the creativity and innovation incentives for citizens.  

The best practices in this area of the cities of Bilbao, Curitiba and Glasgow which succeded 

in articulating their sustainable urban development around a strong commitment to culture 

in all its manifestations, have had a very favourable impact on different urban areas.  

The European Capital of Culture programme is an excepcional tool created by the European 

Union in 1985 that reaffirms the leading role of urban culture as a catalyst of the European 

identity, the international cooperation and sustainable development of Europe.  

The purpose of the research has been focused on the assesment of the impact of different 

cultural initiatives developed by six Spanish cities, finalists for the European Capital of 

Culture programme 2016, on their main urban dynamics.  

Key words 

Culture, creative industries, urbanism, urban competitiveness, urban regeneration, 

European Capital of Culture.  

Introducción  

Desde el año 1985 más de cuarenta y cinco ciudades europeas han ostentado el prestigioso 

título de la Capital Europea de Cultura, creado por iniciativa de la ex-ministra de Cultura de 

Grecia Melina Mercouri y su homólogo francés Jack Lang. Su propósito consistía en la 

organización de una serie de eventos culturales para situar en el mapa europeo a las 

ciudades europeas, destacando su contribución a la cultura del continente desde la 

perspectiva de su riqueza histórica y su evolución contemporánea. Actualmente el título de 

la Capitalidad Europea de la Cultura es un galardón de gran prestigio y relevancia, por el  

que compiten cada año un gran número de ciudades aspirantes. Landry (2011), Palmer 

(2004), Olins (2003), García, Melville y Cox (2010), Prado et al (2010) destacan el 

significativo impacto que produce en la imagen urbana y sus diferentes ámbitos funcionales 

el título de la Capitalidad Europea de la Cultura. Refiriéndose a las ciudades finalistas como 
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Liverpool 2008, Lille 2004 o Glasgow 1990, los autores destacan el valor del evento como 

un impulso a la proyección internacional urbana, el catalizador de la confianza interna, la 

influencia positiva en la percepción interna y externa de la ciudad por sus principales 

públicos de interés, así como el estímulo para la regeneración urbana.  

Para la edición del titulo de la Capitalidad Cultural Europea 2016, que por orden 

cronológico corresponde a una ciudad española y a una polaca, se presentaron al concurso 

en España quince ciudades. Después de la primera ronda de selección, quedaron seis 

finalistas – Burgos, Córdoba, Donostia-San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia y 

Zaragoza. Las seis finalistas presentaron sus respectivos proyectos culturales a la selección 

final cuya ganadora resultó ser Donostia-San Sebastián.  

El proyecto de una Capital Cultural Europea empieza a gestarse entre diez y siete años 

antes del año de la celebración del título. Aunque sólo una ciudad resulta ser la ganadora, 

el trabajo desarrollado por el resto de las aspirantes en el período de diseño del proyecto 

es muy significativo y afecta las principales dinámicas urbanas.  

En este contexto, el propósito de la investigación ha consistido en la identificación del 

impacto en los diferentes ámbitos urbanos del proyecto cultural desarrollado por seis 

ciudades españolas para conseguir el título de la Capitalidad Europea de la Cultura 2016.  El 

contenido de la investigación es el análisis de las dinámicas culturales experimentadas por 

seis ciudades españolas en el contexto de su competición por el título de la Capital Europea 

de la Cultura 2016.  

Objetivos 

El objetivo general de la investigación consiste en la identificación del impacto en los 

diferentes ámbitos urbanos de los proyectos culturales desarrollados por seis ciudades 

españolas finalistas al titulo de la Capital Europea de la Cultura 2016.   

Metodología 

Las protagonistas de esta investigación son seis ciudades finalistas al título de la Capitalidad 

Europea de la Cultura 2016, así como las personas clave de los equipos de trabajo de cada 

una de estas ciudades. La investigación ha consistido en la observación y análisis de los 

hechos, de la experiencia y del impacto en la ciudad del proceso de su participación en el 

concurso nacional por el título. En este contexto, las técnicas de investigación cualitativa 

como la entrevista en profundidad y el análisis de los contenidos se consideraron los más 

idóneos para cumplir el objetivo de la investigación. Para asegurar la recogida completa de 

la información, se plantearon, por un lado, las entrevistas en profundidad con los máximos 

responsables de cada uno de los proyectos urbanos, y por el otro, se llevó a cabo el análisis 

de contenidos de las principales fuentes de información sobre los proyectos presentados.  
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La muestra de la investigación está formada por seis ciudades finalistas: Burgos, Córdoba, 

Donostia-San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia y Zaragoza, seleccionadas 

para la fase final de la competición el 30 de septiembre del 2010 por el Comité de Selección 

Internacional, formado por trece expertos en gestión cultural, comunicación y arte 

designados por las instituciones de la Unión Europea y el Ministerio de Cultura de España. 

Para recabar la información relevante sobre los proyectos de cada una de las ciudades, se 

contactó con los máximos responsables de los proyectos finalistas: director/a del proyecto 

y su equipo más cercano. A excepción del equipo gestor de la candidatura de Las Palmas de 

Gran Canaria, que no pudo confirmar la disponibilidad de agenda de ninguno de sus 

expertos debido a los cambios producidos en el Gobierno local después de las elecciones 

municipales de mayo del 2011, todos los demás equipos sí confirmaron su disponibilidad e 

interés en la investigación. Antes de cada entrevista se remitió por correo electrónico al 

entrevistado la presentación del proyecto de investigación junto con el cuestionario de 

preguntas abiertas.  Las preguntas formuladas en el cuestionario reflejaban los objetivos de 

la investigación y abarcaban los siguientes ámbitos:  

1. Los retos de la estrategia de gestión y desarrollo de cada ciudad candidata. La función de la 

cultura en la estrategia urbana. 

2. El papel de la candidatura de la Capitalidad Europea de la Cultura 2016 en el contexto de 

esta estrategia de gestión y desarrollo urbano. 

3. El proceso de elaboración del proyecto de la candidatura. La idea central, los valores, los 

contenidos y el target de las diferentes iniciativas de la ciudad candidata.  

4.  El proceso de implementación del proyecto de la candidatura, su repercusión e impacto 

 en los diferentes ámbitos urbanos.  

5. La estimación de la repercusión del proyecto de la candidatura a corto, medio y largo 

 plazo para la ciudad. La continuidad o no del programa presentado en el caso de no ser 

 designada ganadora del título.  

Las entrevistas individuales a los interlocutores relevantes de los equipos de Córdoba, 

Donostia-San Sebastián, Segovia y Zaragoza se realizaron de forma presencial.  

Por otro lado, se llevó a cabo el análisis de contenido de los dossieres finales de las  

ciudades con el objetivo de enriquecer la recogida de la información identificando  nuevos 

datos sobre la visión, objetivos y contenidos de cada uno de los proyectos.  

 

1. Cultura: factor clave de la competitividad y la regeneración urbana.  

La cultura, en su perspectiva más abstracta, puede interpretarse como la forma en la que 

una sociedad o un lugar expresa sus significados y valores a través de códigos, rituales, 

actitudes, tradiciones y comportamientos. Su manifestación se produce a través de las 

artes, el conocimiento acumulado, la creatividad humana y las industrias culturales (Landry, 
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2011). Las ciudades son escenarios únicos para la generación y acumulación del legado 

cultural de la humanidad, crean arte y son arte, afirma Mumford (1937). En las primeras 

ciudades egipcias y sumerias se inventó el calendario, la escritura y la división del tiempo 

vigentes en la actualidad. A través de la escritura y la religión la ciudad expresa la “calidad 

humana”, es el lugar de origen de las libertades civiles, ciencias y las normas del derecho 

(Novak, 2007). Al mismo tiempo, el futuro de las ciudades depende de la utilización del rico 

conocimiento de sus ciudadanos, de la educación, la  innovación y de la gestión del talento. 

(Girardet, 1999; Rogers y Gumuchdjian, 1997; Vergara y De las Rivas, 2004; Le Gates y 

Stout, 2011). 

Para el visionario arquitecto Richard Rogers, la ciudad ideal es una ciudad donde la riqueza 

se genera gracias a la creatividad de los ciudadanos y la innovación es impredecible y 

espontánea. Los problemas a los que se enfrentan las ciudades contemporáneas como 

contaminación, criminalidad y segregación social sólo pueden solucionarse a través de una 

participación activa de los ciudadanos junto con su gobierno en la creación de un nuevo 

entorno urbano sostenible en todas sus vertientes. Una ciudad bella, justa, creativa, 

ecológica, compacta, comunicativa y diversa es el paradigma de la gestión y planificación 

urbana (Rogers y Gumuchdjian, 1997). 

La organización internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) que representa 

a más de 1000 ciudades, coordina desde el 2005 la difusión e implementación a nivel 

mundial de la Agenda 21 de la cultura para la integración de las políticas culturales en la 

gestión urbana. Una de las propuestas más relevantes de CGLU consiste en considerar la 

cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible urbano, además de los tradicionales 

pilares de crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio medioambiental 

(www.agenda21culture.net). 

En el contexto de la economía globalizada se acentúa la competencia entre las ciudades 

para consolidar su prestigio y relevancia para atraer el mejor talento, inversores y grandes 

corporaciones. Frente al núcleo reducido de las capitales mundiales como Londres, Nueva 

York, Tokio, París o Shanghai que definen la agenda económica, política y cultural mundial, 

el resto de las ciudades luchan por consolidar sus ventajas y valor estratégico en el mapa 

mundial. Muchas ciudades se encuentran en el proceso de la transición de su economía 

dejando atrás el pasado industrial y definiendo nuevos valores que posibiliten su engranaje 

en la economía globalizada de las tecnologías de la información y aseguren un futuro 

próspero a sus ciudadanos. La cultura, en su sentido amplio, como las artes, la creatividad 

humana y las industrias culturales se perciben como un recurso y activo clave en este 

proceso. Su protagonismo asegura una transformación profunda y una evolución en la 

economía y la sociedad urbana (Landry, 2011).   

García (2008, citando a Bianchini, 1993, 1999) afirma que en los años ochenta del siglo XX 

comienza la etapa que marca el comienzo del uso de la cultura como elemento principal de 
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las políticas urbanas, dotando al centro de las ciudades del protagonismo en la formación 

de la identidad cívica y haciendo hincapié sobre el potencial de la política cultural como 

activo clave para el desarrollo urbano y su regeneración. Anteriormente, la actitud 

predominante de los gestores urbanos fue considerar a la cultura como algo separado y 

opuesto a la producción material y actividad económica. Los años ochenta y noventa del 

siglo XX se caracterizan por el incremento de la inversión en las infraestructuras de la 

producción cultural; la organización de eventos a gran escala en el centro de las ciudades; 

el resurgimiento de espacios públicos en la ciudad y el aumento de la participación pública 

y privada en la gestión de los proyectos culturales urbanos (García, 2008, citando a Kong, 

2000). El espacio urbano es redescubierto y empieza a ejercer su magnetismo gracias a sus 

instituciones culturales, su vibrante vida artística, sus infraestructuras y sus activos. La 

ciudad emerge como un acelerador de nuevas oportunidades. En este contexto comienza la 

regeneración a través de las implantación de políticas culturales en las antiguas ciudades 

industriales como Bilbao, Essen, Ruhr, Liverpool, Lille, Londres, Helsinki, Bruselas y 

Birmingham, entre otras (Landry, 2011).  

Entre las posibles razones que pueden explicar la proliferación de acciones culturales en 

diferentes territorios, Anholt (2010) destaca el fondo de una transacción placentera entre 

el público y el territorio. A cambio de una atención y un reconocimiento hacia el lugar por 

parte del público, éste recibe un estímulo artístico o intelectual relevante. El autor afirma 

que los gobiernos de todo el mundo empiezan a reconocer el increíble y eficaz alcance de la 

cultura como el soft power  de la diplomacia contemporánea. 

Desde finales del siglo XX, se refuerza la convergencia entre la cultura y la economía de las 

ciudades. García (2008) afirma que, aunque las ciudades siempre han desempeñado 

funciones culturales, la evolución de la economía global orientada hacia los servicios ha 

posicionado a la cultura como el eje central de la agenda urbana, considerándola como un 

activo económico y un productor de espacios urbanos de carácter comercial. La renovación 

de una ciudad es, en gran medida, un proyecto cultural dado que no sólo implica la 

transformación física del aspecto exterior y las infraestructuras urbanas, sino, 

principalmente, requiere un cambio de creencias y percepciones de sus ciudadanos. La 

participación ciudadana es clave en cualquier proyecto de regeneración urbana. La cultura 

cuenta con recursos narrativos y visuales poderosos para explicar la visión del cambio, crear 

motivación e involucrar activamente a los ciudadanos en el proceso. (Landry, 2011).   

Para Sudjic (2007), la regeneración urbana a través de la cultura es una estrategia clave de 

planificación de las ciudades contemporáneas. Las ciudades adoptan diferentes enfoques 

estratégicos en su apuesta por la cultura como motor de desarrollo urbano. 

Barcelona, es un ejemplo de referencia de la regeneración urbana a través de la cultura. La 

celebración de grandes eventos culturales como los Juegos Olímpicos del 1992 o el Foro de 

las Culturas del 2004 son hitos claves de este modelo que ha combinado la reestructuración 
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física de la ciudad con la reafirmación de su identidad catalana y mediterránea a través de 

múltiples acciones de carácter cultural y empresarial (García, 2008). 

Los casos de Curitiba y Bilbao ofrecen dos perspectivas diferentes a la estrategia de 

regeneración urbana a través de la cultura. El enfoque holístico de las políticas de gestión y 

planificación urbana centradas en la sostenibilidad económica, medioambiental, social y 

cultural  de Curitiba frente a una estrategia de planificación urbana con participación de 

grandes estrellas mundiales de arquitectura y urbanismo de Bilbao.  

Sudjic (2007) destaca como otro caso paradigmático la transformación de la ribera sur del 

Támesis, de un espacio post-industrial abandonado en un próspero barrio residencial 

gracias al desarrollo del museo Tate Modern y el Millenium Bridge. 

 

2. La Capitalidad Europea de la Cultura, una herramienta excepcional para la 

consolidación del prestigio y la ventaja competitiva de una ciudad a través de la 

cultura.  

El  origen de la Capitalidad Europea de la Cultura surge en 1985 como una iniciativa cultural 

promovida por la ex-ministra de cultura griega Melina Mercouri y su homólogo francés Jack 

Lang. Los ex-ministros de cultura de Grecia y Francia idearon una serie de eventos anuales 

para situar en el mapa europeo a las ciudades europeas, destacando su contribución a la 

cultura del continente y al acercamiento de los pueblos.   

Los objetivos iniciales del programa consistían en dotar de una dimensión cultural los 

proyectos de la Comunidad Europea que no tenía definido un programa de acción cultural. 

Por otro lado, se pretendía celebrar la cultura europea como el medio para acercar 

diferentes comunidades (García, 2008). Destacar la riqueza y la diversidad de las culturas 

europeas, celebrar los vínculos culturales europeos, unir a los ciudadanos europeos a través 

de la cultura y fomentar su mutuo entendimiento figuran entre los principales retos de la 

iniciativa (http://ec.europa.eu/culture). 

La presentación de las ciudades candidatas al título se realiza en función del orden 

cronológico establecido por la Unión Europea para sus estados miembros. Los dos 

principales criterios que rigen la selección de las candidaturas son la Dimensión Europea y la 

Ciudad y sus Ciudadanos. El criterio de la Dimensión Europea implica la necesidad de 

enfocar el programa de la ciudad candidata hacia la cooperación cultural y el diálogo entre 

los países europeos, destacando los aspectos comunes y la diversidad de las culturas. En 

cuanto al segundo criterio, la Ciudad y sus Ciudadanos, el proyecto de la ciudad candidata 

tiene que estimular una participación activa de los habitantes de la ciudad y sus 

alrededores. Otro aspecto de este criterio tiene que ver con la sostenibilidad del proyecto y 

su repercusión en el ámbito cultural y social de la ciudad a largo plazo (Official Journal of 

the European Union 03.11.2006, L 304/3). La designación final se realiza por el Consejo de 

http://ec.europa.eu/culture
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Ministros de la Unión Europea a propuesta de la Comisión Europea y su comité de expertos 

aproximadamente cuatro años antes del evento. 

Desde 1985 más de 45 ciudades europeas fueron designadas Capitales Europeas de la 

Cultura, convirtiéndose durante un año en un escenario y contenedor único de arte, 

cultura, creatividad y talento urbano. La competencia por ostentar el título se hace cada 

vez más fuerte. Doce ciudades británicas lucharon por el título en el 2008, ocho ciudades 

francesas y nueve eslovacas presentaron sus candidaturas para el título del 2013, mientras 

que la convocatoria del 2016 contó con dieciséis candidaturas en España 

(http://ec.europa.eu/culture). 

Los proyectos estratégicos y culturales de las Capitales Europeas de la Cultura elegidos 

desde 1985 han tenido enfoques diferentes. Desde programas puramente divulgativos en 

el caso de Atenas, la primera ciudad ganadora del título, hasta proyectos centrados en la 

integración de minorías étnicas de Weimar, la colaboración intercultural de Luxemburgo, o 

la regeneración urbana de Glasgow.  

El proyecto de Glasgow en 1990 se convirtió en un caso de referencia por la envergadura de 

las iniciativas emprendidas y la repercusión del título de la Capitalidad Cultural en la 

identidad y percepción de la ciudad en Europa. García (2008) destaca que Glasgow fue la 

primera ciudad en aprovechar el título como catalizador de la regeneración urbana. El 

énfasis de su programa se centró en el uso amplio de la cultura, más allá de las expresiones 

artísticas. El diseño, la arquitectura, religión, deportes y el resto de elementos que 

configuran la identidad cultural de la ciudad fueron protagonistas en los diferentes eventos. 

El programa se desarrolló tanto en el centro de la ciudad como en sus zonas periféricas, 

involucrando a amplios segmentos de la población. Glasgow movilizó todas sus fuerzas para 

crear una conexión con el resto de Europa en el contexto de un mayor entendimiento de la 

historia y cultura europeas. Los eventos culturales programados tuvieron una temática 

europea y contaron con una participación activa de los ciudadanos. Como resultado del 

año, Glasgow dejó atrás su imagen violenta post-industrial y reafirmó significativamente su 

posición en Europa, convirtiéndose en un nuevo destino ideal para grandes eventos, 

congresos y convenciones, así como en un lugar de grandes iniciativas culturales y artísticas 

Aprovechando el legado del 1990 y continuando con el ambicioso plan de reconversión de 

la ciudad, Glasgow fue nominada Ciudad de Arquitectura y Diseño del Reino Unido en 1999 

y será sede de los Juegos del Commonwealth en el 2016 (http://ec.europa.eu/culture). 

La ciudad de Weimar aprovechó la capitalidad europea en 1999 para dejar atrás su oscuro 

pasado relacionado con los crímenes de la Alemania Nazi y posicionarse como un nuevo 

modelo de la convivencia europea. La programación cultural tuvo como un hito destacado 

el concierto conjunto de Daniel Barenboim, Yo-Yo Ma y Edward Said que dio origen a la 

Orquesta internacional Diván de Oriente y Occidente que reúne a músicos israelíes, 

palestinos y árabes. 
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La capitalidad europea de Brujas en 2002 puso a la ciudad en contacto con las vanguardias 

artísticas de todo el mundo, dejando un importante legado arquitectónico como el nuevo 

auditorio de la ciudad o el pabellón de agua de Toyo Ito.  

Antes de la celebración de la Capital Europea de la Cultura en Lille en el 2004, los 

habitantes de la ciudad solían destacar como los lugares más interesantes para visitar a las 

ciudades cercanas belgas Brujas y Gante. Después del 2004 la percepción del atractivo de la 

ciudad y el orgullo de sus habitantes ha cambiado significativamente 

(http://ec.europa.eu/culture). El evento actuó como un catalizador para unir las fuerzas y  

cambiar las percepciones internas y externas sobre la ciudad y su potencial como un 

atractivo destino turístico, que ha dejado atrás su pasado industrial (Landry, 2011). El 

esfuerzo realizado por los organizadores para motivar e involucrar a la población en la 

celebración de fiestas populares y grandes conciertos tuvo un efecto muy potente. A la 

fiesta de apertura del Año Cultural tenían previsto asistir, según las previsiones más 

optimistas de los organizadores, 10.000 personas. El recuento final contó con 700.000. El 

año se caracterizó por integrar en todos los eventos la cultura de los inmigrantes polacos, 

una de las diásporas más relevantes de la zona. Otro legado destacado del año fue la 

reconversión de los espacios industriales antiguos y abandonados en Maisons Folies, 

nuevas sedes de encuentro artístico y popular y escenarios para la expresión creativa de los 

jóvenes.  

Luxemburgo fue la primera ciudad europea en repetir el protagonismo de la Capital 

Cultural en el 2007. La edición anterior del 1995 había sentado las bases del éxito del 

segundo proyecto centrado en destacar la riqueza e importancia del intercambio cultural, el 

papel de las migraciones en el desarrollo y difusión de la cultura. Artistas de Alemania, 

Francia y Polonia participaron en la mayoría de eventos y exposiciones, aportando un 

enfoque multi-cultural. Otro hito destacado fue la reconversión de antiguos espacios 

industriales como cocheras de locomotoras y fábricas de acero y fundición en escenarios 

artísticos.   

Los estudios de evaluación realizados por la Unión Europea sobre el impacto de la 

Capitalidad Europea de la Cultura reconocen el poder de la cultura como una herramienta 

potente para la regeneración urbana, incremento del prestigio de la ciudad tanto a nivel 

interno como a nivel internacional, impulso a la vitalidad del espíritu cultural y estímulo al 

turismo (http://ec.europa.eu/culture). El título de la Capital Europea de la Cultura se ha 

convertido en uno de los recursos culturales de mayor prestigio que incorporan las 

ciudades en sus estrategias de gestión y planificación urbana, catalizador de la confianza 

interna y la proyección internacional (Landry, 2011). Robert Palmer, autor del informe 

sobre las Ciudades y Capitales Culturales Europeas 1985-2004, afirma que se trata de “una 

herramienta poderosa que opera en una escala sin precedentes ofreciendo oportunidades 

de acción y convirtiéndose en el catalizador de cambio de la ciudad” (Palmer, 2004, p.188). 

http://ec.europa.eu/culture
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La celebración de la Capitalidad Europea de la Cultura supone un importante legado 

artístico, económico, cultural y social para la ciudad. Los principales efectos del programa 

suelen manifestarse en mejoras en infraestructuras culturales, una mayor consistencia en 

el desarrollo de las iniciativas culturales y las industrias creativas, la creación de nuevas 

redes artísticas a nivel local e internacional, así como la mejora del perfil cultural y la 

imagen de la ciudad (Palmer, 2004).  

Una conclusión similar encontramos en el estudio sobre el Impacto de la Capitalidad 

Europea de la Cultura llevado a cabo por la Asociación de las Ciudades Candidatas que 

destaca que sólo el hecho de ser candidata, aunque no finalista, ya deja una huella 

importante en la ciudad debido a que se trata de ”una marca de prestigio, por lo que 

cualquier ciudad que una su nombre a dicho acontecimiento aumenta automáticamente su 

“estatus cultural” tanto a nivel local como nacional, y su potencial turístico” (Prado Alegre, 

Rodríguez Merinero, Alvarez Barrientos, Marco y Otero, 2010, p.6). El estudio afirma que el 

trabajo en la candidatura produce un impacto real y tangible tanto en las ciudades 

candidatas como en sus ciudadanos. Entre los beneficios más importantes de la 

candidatura, independiente del resultado del concurso, el estudio destaca la inversión en 

las infraestructuras y la renovación urbana. Por otro lado, el trabajo en el marco de la 

candidatura afecta positivamente la imagen de la ciudad y el desarrollo del turismo 

cultural.  

Las ciudades candidatas suelen realizar acciones de cooperación internacional como 

hermanamientos, intercambios culturales, visitas institucionales y acciones culturales 

conjuntas. Según Parado et al (2010), un 21% de las ciudades españolas y polacas 

candidatas se han hermanado con otras ciudades europeas y el 62% de las ciudades 

candidatas han realizado acciones de cooperación cultural internacional. Lo significativo de 

estos datos es que ambas acciones no están ligadas directamente a la adjudicación del 

título, sino tienen un carácter permanente e influyen en la imagen y proyección cultural de 

la ciudad a largo plazo.  

 

3. El impacto del proyecto de la Capitalidad Europea de la Cultura 2016 en seis 

ciudades españolas finalistas al título.  

 

Burgos  

El proyecto de Burgos 2016 surgió como parte central del Plan Estratégico de la Ciudad 

2001-2015 qué había sentado las bases para convertir a Burgos en “una ciudad vital y 

revitalizada, inspiradora de la nueva Europa de las ciudades, de la creatividad y de los 

valores humanos” (Burgos 2016, 2010, p.22). La candidatura se planteó como una 
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oportunidad de regenerar la ciudad e impulsarla hacia un nuevo status en el mapa europeo, 

apostando por la cultura como el principal motor de cambio urbano.  

La idea central del proyecto Burgos 2016 fue R-evolución. Esta idea global reflejaba la 

necesidad de reposicionamiento de la ciudad para afrontar los nuevos retos en el contexto 

de la economía global para “gestionar una transición desde una economía manufacturera, a 

una economía de conocimiento y las industrias creativas” y “para pasar de atraer empresas 

a atraer y retener el talento de las personas” (Burgos 2016, 2010, p.24). 

El programa cultural de la candidatura se estructuró en cuatro temas centrales: La Ciudad 

Auténtica, compartir el espacio público y los valores humanos; La Ciudad Elocuente, El 

Problema de la Belleza y Viajes en Busca de la Verdad. El desarrollo de cada uno de los 

temas estaba previsto a través de tres fases temporales: Re-descubrir (2011-2015), Re-

inventar (2016) y Re-editar (2017-en adelante). 

Uno de los aspectos más destacados del proyecto de Burgos 2016 fue la amplia 

participación ciudadana tanto en la fase de diagnóstico inicial y elaboración de la propuesta 

a la puesta en marcha de diferentes iniciativas culturales. Más de 2.500 personas 

participaron en debates sobre el estado actual de cultura en la ciudad.  

El programa R-evolucionarios se convirtió en una plataforma de acceso e involucración 

ciudadana en los eventos y actividades culturales. Más de 15.000 personas participaron en 

acciones de voluntariado de la candidatura para la puesta en marcha de diferentes 

proyectos de la fase de pre-selección. Por otro lado, es significativo el apoyo incondicional 

al proyecto de las principales instituciones políticas, financieras y culturales, así como del 

tejido empresarial de la ciudad. La Fundación Burgos 2016, gestora de la candidatura, ha 

contado desde su fundación con el apoyo de las principales instituciones políticas, 

financieras y culturales de la ciudad: Ayuntamiento de Burgos, Caja de Burgos, Patronato de 

Turismo de Burgos, Caja Círculo, Universidad de Burgos, Diputación de Burgos, Asociación 

Plan Estratégico, Grupo Mahou San Miguel, Promecal y Fundación Atapuerca. A través del 

plan de patrocinio empresarial se obtuvieron más de 300.000 euros para la presentación y 

promoción de la candidatura, lo que suponía una aportación mayor que la del 

Ayuntamiento de la ciudad. Según el experto en gestión pública, Ignacio Niño, los altos 

índices de participación empresarial en Burgos 2016 es uno de los rasgos más 

diferenciadores del proyecto (Niño, entrevista personal, 2.12.2011).  

El impacto de la elaboración y presentación de la candidatura se ha manifestado, por otro 

lado, en la intensificación de la relación entre la ciudad y su tejido empresarial, estímulo al 

orgullo de pertenencia y autoestima de los burgaleses, una mejora de la imagen de la 

ciudad y su proyección internacional. Otro legado del proceso de la candidatura se 

manifiesta en el creciente número  de centros artísticos de formación y creación en la 

ciudad (Deloitte, 2011). Para Niño, la participación de Burgos en la competición por el título 

ha sido una experiencia muy positiva: “la ciudad mostró que bien organizada y movilizada 
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puede jugar un papel mucho más importante que el que juega hoy en el mapa de las 

ciudades españolas y que además tiene recursos para hacerlo” (Niño, entrevista personal, 

2.12.2011). 

La estrategia de Burgos después del proceso de participación en la selección de la 

Capitalidad Cultural Europea está orientada a la atracción de la innovación y talento a la 

ciudad, así como a la consolidación de su perfil como sede de congresos y convenciones 

relacionados con las ciencias de la evolución humana (Seisdedos, entrevista personal, 

1.12.2011).  

 

Córdoba 

El proyecto nació a raíz del Segundo Plan Estratégico de Córdoba y siguiendo los principios 

de la Agenda 21 de la cultura. Un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para 

el desarrollo cultural. El objetivo principal del proyecto consistió en asegurar que “Córdoba 

centrase en la cultura el eje fundamental de su desarrollo urbano y socio-económico de 

futuro” (Lucena, entrevista personal, 15.06.2011). La apuesta por la cultura como el vector 

principal del desarrollo de la ciudad es contundente en la presentación de la candidatura:  

“La industria cultural será el motor económico sostenible, necesario e imprescindible para 

Córdoba como ciudad del siglo XXI. Creará empleo, generará agentes y tejido cultural, 

acogerá creativos externos y promoverá un turismo cultural activo. Surgirán nuevas pro-

fesiones vinculadas al sector terciario o de servicios, como la gestión cultural, que anidarán 

en la ciudad fortaleciendo, a su vez, a otros sectores profesionales” (Córdoba 2016, 2011, 

p.48).  

El título del proyecto final El futuro tiene raíces. Celebrando la diversidad reflejaba la 

aspiración de Córdoba de aportar su visión de futuro de la cultura europea partiendo de la 

riqueza muticultural de la ciudad y su evolución histórica como una ciudad de diálogo y 

tolerancia (Alvarez Basso, entrevista personal 25.05.2011). El Paradigma de Córdoba, de 

tolerancia y entendimiento entre los pueblos ha sido la definición de este papel simbólico 

de la ciudad. El papel de la cultura, en este contexto, cobra un especial protagonismo en la 

propuesta al plantearse como “un vehículo de diálogo y entendimiento” y  “el eje de una 

profunda transformación socioeconómica sostenible de la ciudad” (Córdoba 2016, 2011, 

pp.12-13).  

El proyecto cultural de la candidatura ha sido desarrollado bajo el concepto de Constelación 

Sur que se presenta en tres ejes Paradigma de Córdoba; Euroconectores: Celebrando la 

diversidad; La ciudad y los días cuyos principales objetivos son “la construcción del legado 

de Córdoba como una narración actualizada, la construcción de la cultura desde la 

diversidad en y desde Europa, y la construcción de la ciudad y de la condición urbana” 

(Córdoba 2016, 2011, p.55).  
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Los eventos más destacados a escala nacional e internacional de la programación cultural 

de Córdoba 2016 y que siguen en la cartelera anual de la ciudad son el certamen 

internacional de poesía Cosmopoética; el Festival Internacional de Animación de Córdoba 

Animacor; el festival internacional La Noche Blanca del Flamenco; el Festival Internacional 

de la Creación Joven Eutopía, así como el  Festival de Guitarra de Córdoba.  

Uno de los rasgos más destacados de Córdoba 2016 fue el apoyo popular a la candidatura y 

la participación activa de los ciudadanos, empresas e instituciones en sus diferentes 

proyectos: “En los últimos nueve años, la candidatura se ha convertido en el principal 

catalizador de las iniciativas ciudadanas, elemento de consenso social indiscutible y 

activador de las ilusiones de la ciudadanía cordobesa” (Propuesta de candidatura Córdoba 

2016, 2011, p.11). Desde la primera convocatoria pública en el 2009 para la presentación 

de proyectos e iniciativas ciudadanas, los gestores de la candidatura recibieron 494 

propuestas, 157 de las cuales fueron seleccionadas para el dossier final (Córdoba 2016, 

2011, p.5).  

En la recta final de la selección en el 2011, toda la ciudad lució banderolas azules de la 

candidatura en sus balcones. Como comentan los responsables del proyecto, las banderas 

colgadas por los ciudadanos para manifestar su apoyo a la candidatura fueron una muestra 

de orgullo de pertenencia y compromiso con la ciudad con un impacto visual y simbólico sin 

igual (Alvarez Basso, entrevista personal 25.05.2011). Además del apoyo masivo popular, el 

proyecto contó con 2.230 voluntarios activos Otro ejemplo de la participación popular ha 

sido la convocatoria de una foto popular en el Puente Romano de Córdoba a la que 

acudieron más de 10.000 personas, con las camisetas azules en apoyo de la candidatura 

urbana. El evento se convirtió en una marea azul que colapsó el puente y sus accesos, 

demostrando el poder de la energía ciudadana y su compromiso incondicional con la 

ciudad.  

A pesar de no seguir adelante para el 2016, el proyecto Córdoba ha dejado una importante 

huella en la vida de la ciudad y sus habitantes: “el legado ya está muy consolidado con 

nuevas infraestructuras, nuevos programas y nuevos hábitos culturales” (Pérez, entrevista 

personal, 15.06.2011). 

Además del legado material y una mayor presencia en medios a nivel nacional, el proyecto 

desempeñó un importante papel unificador entre las principales fuerzas políticas y las 

diferentes administraciones de la ciudad. “Esta unión en torno a un proyecto colectivo no se 

había producido nunca. Esta capacidad de unir a toda la ciudad en torno a un proyecto y 

ponerlo en marcha, generando ilusión e implicación, ha sido inédita” (Lucena, entrevista 

personal, 15.06.2011). Para Manuel Pérez, el Director de la Oficina Municipal de la 

Capitalidad se trató de un hecho sin precedentes en la vida política de la ciudad porque “se 

han creado nuevas formas de trabajo conjunto entre Ayuntamiento, Diputación, 
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Universidad, empresarios, asociaciones, entidades, es en realidad un nuevo modelo de 

trabajo colectivo y común” (Pérez, entrevista personal, 15.06.2011). 

Otro logro destacado del proyecto es una mejora significativa de la oferta cultural de la 

ciudad. “Los hábitos de consumo cultural de los cordobeses también han mejorado 

sensiblemente y el consumo cultural es irreversible, una vez empiezas ya no puedes parar” 

(Alvarez Basso, entrevista personal 25.05.2011). 

 

Donostia – San Sebastián 

La propuesta de Donostia-San Sebastián se elaboró partiendo del Plan Estratégico 2020. El 

plan define la visión de Donostia-San Sebastián como “una ciudad cohesionada, sin 

exclusiones sociales, sin violencia, que cuenta con una ciudadanía activa, participativa en lo 

público y preparada para intervenir en un mundo global y cambiante” (Donostia-San 

Sebastián 2016, 2011, p.16). Los cuatro ejes principales del Plan Estratégico 2020, Diseñado 

en Donostia-San Sebastián, Personas y Valores, Ciudad Conectada, Vivir y Disfrutar, se 

habían definido respetando la filosofía del plan territorial Gipuzkoa +20 y el plan 

autonómico EcoEuskadi que apuestan por consolidar la economía cultural-creativa de la 

ciudad.  

La elaboración del proyecto para la presentación final se realizó bajo el mandato del último 

alcalde socialista de la ciudad, Odón Elorza. La situación particular de la ciudad como 

escenario del conflicto permanente desencadenado por ETA, así como la división de la 

sociedad como consecuencia de este conflicto tuvo un especial protagonismo en la 

propuesta de la candidatura. El gran reto que definió el proyecto para la ciudad y el País 

Vasco para los próximos años era “alcanzar la paz y crear un modelo de convivencia que 

compartir con las demás ciudades europeas, basado en el respeto a los Derechos Humanos, 

la cultura de paz, la educación en valores y la diversidad lingüística y cultural, todo lo cual 

enriquece e identifica la construcción ciudadana de Europa” (Donostia-San Sebastián 2016, 

2011, p.3). En este contexto, la ciudad se ofreció como laboratorio de convivencia y de 

cohesión social a través de la cultura. Apostando por la creatividad como una herramienta 

de innovación, el proyecto se propuso ofrecer soluciones y nuevos puntos de vista a los 

problemas y fisuras sociales.  

Olas de energía ciudadana. Cultura para la Convivencia es la idea central de la candidatura 

que apostó por la energía, la creatividad y la capacidad de los ciudadanos para generar 

innovación, progreso y bienestar social a través de su implicación en proyectos artísticos y 

culturales. Los tres valores clave del proyecto se sintetizaron en tres palabras: 

transformador, transversal y transfronterizo que reflejaban la apuesta por la cultura como 

un impulso multidisciplinar revulsivo para las experiencias, actitudes y percepciones de los 
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ciudadanos y que actúa tanto en la ciudad como en todo el litoral, los pueblos del interior y 

los territorios cercanos a Gipuzkoa.  

El enfoque innovador para la elaboración de los contenidos, metodologías de trabajo y 

escenarios es una característica muy destacada de la candidatura de Donostia-San 

Sebastián frente al resto de las finalistas. El propósito de los gestores fue crear un proyecto 

que pueda servir como paradigma cultural sin dejarse influenciar por las dinámicas de la 

sociedad del espectáculo y de consumo masivo de la cultura. La cultura en este contexto se 

considera una fuente de conocimiento e intercambio que asegura diferentes visiones, 

poniendo en escena contradicciones y antagonismos (Donostia-San Sebastián 2016, 2011, 

p.22). 

Los contenidos del programa cultural se estructuran en torno a cuatro faros temáticos: Faro 

de la Paz, Faro de la Vida, Faro de las Voces y Faro del Mar y de la Tierra que recogen los 62 

proyectos. Todos los proyectos surgen de cinco metodologías transversales de trabajo que 

pretenden transformar la realidad socio-cultural y estimular la creatividad: los laboratorios 

de energía ciudadana, Auzolab; los laboratorios transmedia, Hirikia; los laboratorios de arte 

y creatividad, Pagadi; los laboratorios de lenguas, h(e)izkuntza; y los laboratorios de 

Parques Culturales. 

La participación ciudadana ha sido la base y la forma de desarrollo de todo el proyecto de la 

candidatura que pretendía iniciar una transformación social a partir de la cultura. A través 

de las consultas populares y la puesta en marcha de los innovadores laboratorios sociales 

se ha asegurado una amplia participación de los ciudadanos, agentes culturales, empresas e 

instituciones en todas las iniciativas de la candidatura.  

El proyecto contó desde el principio con el respaldado por el Ayuntamiento, el Gobierno 

Vasco, la Diputación de Gipuzkoa, a nivel institucional y contó con el apoyo de las empresas 

vascas locales. 

 

Las Palmas de Gran Canaria 

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria surgió a raíz del Plan Estratégico de la Ciudad 

Proa 2020, que articuló cuatro ejes de desarrollo urbano: Una Ciudad de Mar, Un Enclave 

estratégico en el Atlántico, Una Ciudad líder en Canarias y Una Ciudad que respira Cultura. 

El dossier final de la candidatura destaca el papel clave de la cultura para el desarrollo 

económico, social y la estrategia de reinvención de la ciudad. “Con este proyecto 

pretendemos transformar los tejidos que componen nuestra esfera social, cultural y 

económica; esto es redireccionarlos hacia un nuevo paradigma de Ciudad Innovadora y 

Sostenible” (Las Palmas de Gran Canaria 2016, 2011, p.282). El proyecto de la Capitalidad 

contó desde su puesta en marcha con el apoyo incondicional del Ayuntamiento, el Círculo 

de Empresarios de Gran Canaria, el Gobierno autonómico, así como con una amplia 

representación del tejido empresarial de la ciudad.  
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La idea central de la candidatura se articuló como Ciudad-Isla del color, una luz en el océano 

reflejando el propósito de la ciudad de convertirse en un faro cultural en la zona 

ultraperiférica de Europa. Desde su posición geográfica como nexo Atlántico entre Europa, 

África y América, la Ciudad-Isla se ha propuesto aportar una nueva visión a la Capitalidad 

Cultural a través de la convivencia de múltiples culturas en el territorio, así como su 

estrecha relación histórica relacionada con la evolución económica y socio-cultural de 

Europa. Entre los grandes objetivos del proyecto de la capitalidad, el dossier final refleja la 

apuesta por el rediseño del modelo de la industria cultural; la diversificación y recuperación 

de espacios como núcleos de acción cultural;  la integración de la ciudadanía en los 

procesos de creación cultural y el refuerzo de carácter europeo con vocación tricontinental 

de la ciudad. Por otro lado, los cinco fundamentos de la candidatura son creatividad, 

innovación, desarrollo (del sector cultural, del turismo, social, urbano y sostenible), 

educación y cooperación. El programa cultural de la candidatura se desarrolló a través de 

siete líneas temáticas: Puerto de la luz y las ideas; Arrecife de Huellas; Paralelo 28: Jardín 

Volcánico; Engánchate al Risco; El Río del Azúcar; Cultura a 22° y + 6 Ciudades-Isla. Los ejes 

del programa pretendían reflejar el carácter multicultural de la ciudad, la convivencia de 

historias y tradiciones con las últimas tendencias, así como su rico patrimonio natural y 

artístico.  

La participación ciudadana fue muy significativa en la elaboración del proyecto de la 

candidatura. La ciudad tiene arraigada la cultura de participación a través del Consejo Social 

de la Ciudad, que cuenta con la representación de todas las organizaciones sociales, 

vecinales, empresariales y culturales. Por otro lado, cada distrito urbano cuenta con su 

Consejo de Participación Ciudadana. Esta tradición participativa garantizó el apoyo de todos 

los grupos demográficos y sociales en el proyecto. Por otro lado, la elaboración de la 

candidatura contó con la participación de agentes culturales locales y extranjeros, centros 

de formación y difusión artística, colectivos culturales, la Universidad, así como creadores 

individuales de diferentes sectores. En el marco de la candidatura se creó la Asociación de 

Voluntarios Somos Las Palmas GC-2016. Como destaca el dossier final, el voluntariado ha 

sido el germen de unión e ilusión para un conjunto de ciudadanos comprometidos con el 

futuro de la ciudad. 

Aunque finalmente, la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria no fue elegida finalista, 

el proyecto contribuyó significativamente a la activación de la conciencia ciudadana y dio 

un impulso importante al desarrollo de la ciudad: “habernos iniciado en el proceso de 

selección Capital Europea de la Cultura 2016 ha contribuido a que Las Palmas de Gran 

Canaria se haya vuelto a sentir viva y a reubicarnos ante el resto de Europa como una 

ciudad que posee una estrategia de futuro” (Las Palmas de Gran Canaria 2016, 2011, p.285). 

Según las declaraciones del alcalde de la ciudad, Juan Cardona, recogidas por el diario 

www.laprovincia.es  “Las propuestas de Las Palmas de Gran Canaria 2016  seguirán vivas 
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en Proyecto ON, que canalizará todas las ideas y colectivos que surgieron a raíz de la 

candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura” (www.laprovincia.es, 

14.07.2011). 

 

Segovia  

El proyecto de Segovia 2016 surgió a raíz del Plan Estratégico de Segovia y su Área de 

Influencia del 2005 que había apostado por la cultura como el motor de su desarrollo. 

Desde el 2005 Segovia contaba con un nuevo enfoque para su futuro, con la aprobación en 

el 2006 del Plan Estratégico de Cultura, la revisión en el 2008 del Plan General de 

Ordenación Urbana y en el 2010 del Plan Especial de Áreas Históricas. La revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana del 2008 hizo un especial hincapié en sus objetivos en el 

desarrollo del ámbito cultural y turístico para insertar Segovia en las grandes redes de 

comunicación que eviten su aislamiento; favorecer la difusión de la centralidad cultural; 

asegurar un entorno favorable a la creación y revitalizar el casco histórico (Segovia 2016, 

2011). 

Siendo una ciudad relativamente pequeña y sin grandes infraestructuras culturales, Segovia 

2016 presentó una propuesta que destacaba el valor de sus aparentes debilidades. La idea 

central del proyecto pretendió convertir la ciudad en el laboratorio de cultura para la 

innovación social en Europa (Segovia 2016, 2011, p.12). Este concepto nació a raíz de una 

reflexión sobre el papel que desempeñan las pequeñas y medianas ciudades europeas en el 

fomento de la cultura, la innovación, el desarrollo integral y sostenible de la sociedad, el 

bienestar de sus ciudadanos, así como su conexión con Europa. El dossier final de la 

candidatura destaca que la mitad de la población europea habita este tipo de poblaciones y 

por lo tanto se puede hablar de una red de pequeñas ciudades europeas que comparten 

unas características similares, como modelo a analizar y tener en cuenta. Amiens y Avignon 

(Francia), Brujas (Bélgica), Canterbury (Inglaterra), Covilhã (Portugal), Eger (Hungría), 

Ferrara (Italia), Görlitz (Alemania), Kardzhali (Bulgaria), Limerick (Irlanda), Linköping 

(Suecia), Matera (Italia), Mechelen y Mons (Bélgica), Nitra (Eslovaquia), Siena (Italia), Tours 

(Francia) y Trensi (Eslovaquia) son ejemplos de este tipo de ciudades, según los 

responsables de la candidatura.  

El programa cultural desarrollado para implementar la idea central del proyecto contó 

entre sus principales objetivos con la generación del territorio creativo en la ciudad y el 

trabajo en red con Europa. El programa se estructuró en tres ejes: Una nueva centralidad, 

Ciudad Laboratorio de Patrimonio e Innovación social. Los tres ejes  sustentaron los cuatro 

programas del proyecto: Konexionex, Paisajes, Bravo! y Convergentes. La implementación 

de cada uno de los programas se asoció a una estación del año. 

Los gestores del proyecto involucraron de forma activa a los segovianos en todas las 

actividades de la candidatura. Desde el 2007 se creó la Plataforma de Voluntariado Cultural 
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que en la fecha de la presentación final del proyecto contaba con 300 miembros activos. 

Otro proyecto relevante en el marco de la colaboración ciudadana fue el Programa de 

Bienvenida que centró su actividad en tres acciones: la creación de bolsa de alojamientos 

en hogares segovianos; el programa Greeters (coordinación de guías voluntarios de la 

ciudad) y el programa de perfeccionamiento de idiomas para la gente involucrada en los 

proyectos de la candidatura. El tejido empresarial de Segovia y su provincia constituyeron el 

Club 16 formado por sesenta empresas que colaboraron económicamente en el desarrollo 

del proyecto e iban a ser participantes activos del programa marco Convergentes. 

Segovia no pasó la selección final, pero el impacto del trabajo de la candidatura resultó ser 

muy significativo. Las diferentes acciones de los cuatro programas marco del proyecto 

cultural iban a formar parte con una revisión puntual del Plan Estratégico de Cultura de la 

Ciudad 2011-2017 para garantizar su puesta en marcha, declara el dossier final. Los dos 

criterios definidos para seleccionar las acciones tenían como objetivo la regeneración del 

territorio, la innovación social y el diálogo con otras ciudades europeas.  

Además de las importantes infraestructuras como La Cárcel Segovia, Centro de Creación; el 

Palacio de Quintanar Centro de Diseño de Castilla y León; el Teatro Cervantes, El Centro de 

Innovación y Desarrollo Empresarial; la Biblioteca Pública y la ampliación de Museo de Arte 

Contemporáneo Vicente Esteban, entre otras, un efecto significativo del proyecto fue el 

cambio de la percepción externa e interna de la ciudad. La marca de Segovia 2016 ocupó, 

según Nuria Preciado (entrevista personal, 04.05.2011), el espacio de marca de Segovia y 

unió a toda la población en torno a ella. Según los responsables de la candidatura, la ciudad 

se posicionó con fuerza en los medios artísticos y culturales en los que no había estado 

presente anteriormente. A nivel internacional, se consolidó la percepción de Segovia como 

ciudad destino. A nivel interno, la ciudad recibió el impuso de ilusión y confianza:  

“Antes de la pre-selección la ciudad ya estaba crecida y capaz de todo y después de pasar, 

ya la autoestima fue total, yes we can! Y es algo que se mantiene y ha marcado un antes y 

un después y se va a mantener pase lo que pase ahora. Toda la ciudad ya sabe que hemos 

podido llegar y estar junto a las grandes ciudades culturales independientemente de 

nuestro tamaño” (Preciado, entrevista personal, 04.05.2011). 

 La colaboración entre las diferentes administraciones y organismos para la creación del 

proyecto creó nuevos modelos de trabajo: "Se han cambiado las formas de pensar, las 

estructuras. Antes la gente trabajaba de forma más independiente. Ahora hay una marca 

común Segovia 2016 bajo la cual trabajan todas las organizaciones culturales” (Deva, 

entrevista personal, 04.05.2011). 

El éxito de los eventos culturales internacionales celebrados en los años previos a la 

presentación final de la candidatura como La Muestra de Cine Europeo o la Noche de Luna 

Llena crearon nuevos hábitos culturales entre la población y marcaron, según los 

responsables del proyecto, un hito en la vida cultural de la ciudad. 
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El informe final de la selección realizado por el Jurado valoró la estructura del programa 

cultural, la sostenibilidad de los proyectos presentados, así como el apoyo unánime de los 

diferentes organismos y administraciones públicas. 

 

 

 

Zaragoza   

Zaragoza 2016 se enmarcó dentro de la estrategia ZaragozaCultura 2010-2020, que define 

la política cultural de la ciudad como su eje vertebrador y transformador esencial (Zaragoza 

2016 Utopía Europa, 2011, p.31). El plan estratégico de ZaragozaCultura 2010-2020 se 

definió como resultado de un proceso consultivo con 350 profesionales de todos los 

ámbitos de la cultura y 172 entidades ciudadanas y sociales. Las consultas se realizaron en 

torno a las siguientes temáticas: Identidades Locales y Europeas e Interculturalidad; 

Creatividad, Movilidad y Cooperación Cultural; Accesibilidad; Nuevos Públicos y Nuevos 

Polos de Atracción; Innovación y Tecnologías; Sostenibilidad de programas y proyectos; 

Educación para la cultura; Industrias Culturales y Ocio, Cultura y Territorio. 

El proyecto de Zaragoza 2016 se presentó con el propósito de hacer una reivindicación del 

papel de las ciudades en la creación de una identidad europea común. La candidatura 

planteó la necesidad de revisar los fundamentos del proyecto de la Capitalidad Cultural 

Europea para que tuviera un mayor alcance, visibilidad y continuidad entre sus diferentes 

ediciones anuales.  

Partiendo de la premisa de que la capitalidad europea se había convertido en una cadena 

de celebraciones autónomas, sin un hilo conductor común ni legado compartido para las 

siguientes nominadas, Zaragoza optó por el proyecto inspirado en la importancia del legado 

cultural de las ciudades europeas. Apostando por el desarrollo participativo y creación de 

experiencias culturales a compartir con otras ciudades, el proyecto propuso la construcción 

de la nueva Europa de la Cultura: “Queremos convertir a Zaragoza en fuente dinamizadora 

de procesos, en un nexo donde todas las ciudades europeas puedan verse acogidas y 

animadas a mostrar, a compartir y a construir. Queremos generar circulación de ideas y de 

proyectos reales” (Fundación Zaragoza 2016, 2011, p.13). 

La Utopía fue el eje central de la candidatura de Zaragoza. Utopía entendida como un 

sueño lejano pero posible, que inspira y da sentido al trabajo de la creación de la identidad 

común europea. El concepto se manifestó en el programa cultural a través de cinco temas: 

Memoria y Celebración, La Europa Diversa, Ciudad y Cultura urbana, La Ruta de la Utopía y 

el Vínculo con Latinoamérica. Como destaca el dossier final, Europa con toda su 

complejidad  multicultural no puede ser resumida en un año. Todas las ciudades que han 

sido Capitales Culturales, están nominadas para serlo o luchan por la nominación, aportan 

ideas y proyectos de mucho valor para la construcción de la identidad cultural europea. 
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Zaragoza 2016 quiso poner en valor el legado común europeo, convirtiéndose en el 

contenedor, escenario y laboratorio de sus manifestaciones más significativas. En este 

sentido, se propuso la creación de un proyecto piloto de la Oficina para la Capital Europea 

de la Cultura (European Capital of Culture Office, ECCO), como herramienta de mejora del 

impacto del proyecto de la Capitalidad (Fundación Zaragoza 2016, 2011).  

Los tres valores clave de la candidatura, según su director artístico César Falo, fueron la 

participación, el europeismo y la sostenibilidad (Falo, entrevista personal, 30.05.2011). 

La participación ciudadana fue la base para la creación de los programas y proyectos de la 

candidatura. En la primera fase de la elaboración de la propuesta más de 500 personas 

participaron en los grupos de trabajo que sentaron las bases del proyecto. 3.400 personas 

formaron parte del programa de voluntariado de la candidatura, apoyando al equipo gestor 

del proyecto. La gestión participativa del proyecto estaba consolidando, según la 

presentación final, los nuevos modos de gestión de la cultura de la ciudad.  

Los contenidos del programa cultural de Zaragoza 2016 se articularon en torno a cinco 

temas: Memoria y Celebración; Ciudad y Cultura Urbana; La Europa Diversa; La ruta de la 

Utopía y El Vínculo con Latinoamérica. Partiendo de la cultura como el eje central y 

transversal de las políticas de desarrollo integral urbano, el proyecto Zaragoza 2016 nació 

con el propósito de desencadenar profundos cambios en el ámbito cultural, social, político 

y urbano. Entre otros, el dossier final destacaba la consolidación de un modelo 

transparente en la gestión de la cultura; el incremento de la autoestima e integración 

ciudadana en la definición de las políticas culturales, el impulso a proyectos educativos, el 

fomento de la cooperación cultural, el aumento del consumo y de la producción cultural 

local, un mayor reconocimiento interior y exterior de Zaragoza, la creación de nuevos 

modos de relación con el espacio urbano y la consolidación de la calle como espacio de 

producción y consumo cultural (Fundación Zaragoza 2016, 2011).  

Conclusiones  

En el contexto de la globalización económica mundial, basada en las tecnologías de la 

información y el acceso al conocimiento, la cultura, en su sentido más amplio como el 

conjunto de las artes, la educación, la creatividad humana y las industrias culturales, se 

configura como un eje prioritario para gestores de muchas ciudades alrededor del mundo. 

Los gestores urbanos apuestan por la cultura como un hilo conductor de sus estrategias de 

gestión, planificación y regeneración del territorio. Estas estrategias se manifiestan en 

implementación de políticas activas para la atracción y retención del talento; en el fomento 

de las iniciativas empresariales ligadas a la cultura, a la educación y el acceso al 

conocimiento; en el estímulo de la creatividad y la innovación social, así como en la 

cooperación cultural internacional.  
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El título de la Capitalidad Europea de la Cultura es una herramienta excepcional para las 

ciudades europeas que apuestan por la cultura como el eje central de su desarrollo urbano. 

La visibilidad, notoriedad y protagonismo tanto a nivel nacional, como internacional que 

proporciona el año de celebración del título de la Capital Europea de la Cultura a una 

ciudad tiene una intensidad que sería muy difícil y costoso de conseguir en otras 

circunstancias. A medio y largo plazo, la adjudicación del titulo contribuye a la actualización 

de la identidad cultural de la ciudad en el contexto interterritorial, provoca la regeneración 

de las infraestructuras culturales y de las prácticas culturales urbanas, así como consolida la 

involucración activa de los ciudadanos en proyectos culturales y artísticos. En definitiva, es 

una oportunidad de oro, que no pueden desaprovechar las ciudades cuya estrategia de 

desarrollo urbano está ligada a la cultura. El título de la Capitalidad Europea de la Cultura 

define claramente el papel de una ciudad en el mapa y se convierte en un trampolín 

extraordinario para su inclusión en redes de conexiones internacionales.  

La ciudad española de Donostia-San Sebastián que ostentará el título de la Capital Europea 

de la Cultura en el 2016, seguramente, será la que más beneficio sacará de su apuesta por 

la cultura. Sin embargo, el impacto del proyecto cultural en el resto de las candidaturas ha 

sido valorado muy positivamente por los gestores urbanos. Cada uno de los proyectos 

supuso un antes y un después en la forma de ver y vivir la ciudad. Los gestores de todas las 

candidaturas destacaron el carácter revulsivo de los proyectos para fomentar la 

participación, el compromiso y el orgullo ciudadano. Por otro lado, la implicación de 

amplios segmentos de la población en el proceso de consultas y creación de proyectos 

comunes, supuso la instauración de nuevos modelos de trabajo y actitudes positivas hacia 

de colaboración público-privada. Las ciudades candidatas han experimentado importantes 

cambios en todos los ámbitos relevantes: nuevas infraestructuras e instalaciones artísticas; 

la expansión de iniciativas culturales y proyectos artísticos de los ciudadanos; la 

consolidación de la agenda cultural anual permanente de la ciudad; el incremento de 

intercambios culturales con otras ciudades en España y el extranjero; el incremento de la 

notoriedad de la ciudad tanto en España como en el extranjero; la implementación de 

nuevos métodos y modelos de colaboración público-privada e involucración activa de los 

ciudadanos en los debates y foros sobre el futuro urbano. Otra característica relevante del 

legado cultural adquirido por las ciudades se refleja en la activación de la  participación 

ciudadana, así como en el impulso al sentimiento de orgullo de pertenencia y el 

compromiso de los residentes con la ciudad.  
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