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Resumo 

O presente trabalho visa compreender a Economia Criativa como política pública 

implementada no 4º distrito na cidade de Porto Alegre para a transformação da identidade 

territorial e para a sua estratégia de projeção internacional. Para isso, o conceito desse novo 

impulso econômico através da geração de valor simbólico cultural é estudado e analisado ao 

perceber sua importância como novo paradigma da globalização e como estratégia de 

desenvolvimento urbano. Além do mais, verificarão os espaços e as conexões em rede que a 

cidade de Porto Alegre se insere para se projetar internacionalmente em alternativas locais de 

desenvolvimento cultural. 
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Introdução 

O processo de decadência através da desindustrialização pela qual muitas cidades, nos 

mais diferentes países, passaram ou continuam passando é uma decorrência direta das grandes 

transformações que vêm moldando a economia internacional desde meados dos anos 90 do 

século passado. A intensificação do processo de globalização – impulsionada pela revolução 

tecnológica decorrente dos avanços na tecnologia digital – resultou numa mudança radical no 

paradigma produtivo internacional: novas formas de produção, novas fontes de geração de 

valor e uma nova geográfica econômica internacional (GOLDSTEIN, 2014). Esse novo 

paradigma produtivo internacional é baseado no investimento em bens intangíveis, como a 
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pesquisa e desenvolvimento (P&D), design, software, capital humano e organizacional e 

marcas e a cultura passou a ter um papel estratégico diferente, como formadora de mão de 

obra, de consumidores e de diferencial. Foi nesse cenário que algumas cidades/países 

perceberam a necessidade de reinvenção, não só para manterem-se atrativos e competitivos, 

mas para amortizarem as tensões que se avolumavam. Desta forma, novos modelos de 

políticas públicas começam a se inventar, articulando caminhos de construção de melhores 

condições pra competição internacional, a qual se intensifica incessantemente.  

Outro aspecto importante dessa transformação à nova economia foram os 

questionamentos à legitimação da organização de poder na redefinição do papel do Estado e 

na emergência de suas unidades subnacionais frente às demandas de níveis locais e regionais, 

sobretudo as cidades. O sistema que desde a década de 90 tornou-se multipolar também levou 

a ação de descentralização gerando múltiplos canais de comunicação e atores interagindo no 

ambiente internacional (KEOHANE; NYE, 2001). A nova agenda mundial tornou-se mais 

complexa, assim como, houve o crescimento da interdependência sistêmica e diminuição da 

diferenciação entre política interna e externa pela transnacionalidade dos temas discutidos. O 

sociólogo Manuel Castells (1999) descreve esse período como a era da revolução da 

informação, na qual avanços tecnológicos conduziram a um decréscimo no custo de 

processamento e disseminação de informação, mesmo que assimetrias do sistema-mundo 

estejam presentes. 

Nesse sentido é que as cidades organizam-se para conseguirem ser competitivas na 

economia global e estabelecerem redes de cooperação que se ligam a setores mais dinâmicos. 

Elas se tornaram pontos de comando da nova organização da economia mundial, atrelada ao 

novo processo de produção de inovações em políticas públicas que consiga promover o 

crescimento local (SASSEN, 1998). Desta forma, o fenômeno da globalização reconfigurou a 

geografia das relações sociais, principalmente no processo de redução de barreiras, tendo o 

espaço territorial como um determinante e também, agora, resultante das novas interações 

transnacionais. Nesse sentido é que a dialética das identidades passa de um processo de 

tradição para tradução, ou seja, atravessa o conjunto de valores e normas de comportamentos 
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repetitivos para a mistura de diferentes culturas interconectadas, que resultam em culturas 

híbridas (HALL, 2004). 

Nesse contexto técnico-científico-informacional, uma alternativa de inovação 

econômica e social que surge de políticas públicas junto da potencialização da sociedade local 

é a economia criativa. A economia criativa pode ser vista como um desdobramento da 

economia do conhecimento, cujos traços cruciais são o saber, a tecnologia e a rede, agregada 

a cultura. Segundo o relatório da Secretaria de Economia Criativa (2011), “os setores criativos 

são aqueles cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador 

de um produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, 

resultando em produção de riqueza cultural, econômica e social.” Desta forma, tudo que 

abarca um processo criativo, seja logística, os produtos que se relacionam à capacidade 

humana de inventar, seja as produções artístico-culturais típicas (música, dança, teatro, ópera, 

circo, pintura, fotografia, cinema) às outras atividades relacionadas às novas mídias, à 

indústria de conteúdo, ao design, arquitetura, dentre outros são os resultados de cultura 

(FLORIDA, 2000).  

Essas atividades culturais abarcam a economia do intangível, do simbólico e o seu 

alimento são os talentos criativos, que se organizam individual ou coletivamente para 

produzir bens e serviços criativos, cujo valor ocorre em um processo de economia de trocas 

simbólicas, explicado por Bourdieu (2009) como um conjunto de interesses e identidades 

construídas socialmente numa estrutura objetiva e de percepção de mundo e de disposição. 

Assim, as características da economia criativa e sua vinculação com a cidade posicionam-se 

numa hierarquia de dominação cultural e política atrelada ao capital simbólico de cidades-

globais em países desenvolvidos que impõem uma visão específica de mundo, pela imposição 

de liberalização econômica em contraste a outras políticas públicas culturais como os Pontos 

de Cultura criado em 2005 pelo Ministério da Cultura. Nesse sentido, são geradas diversas 

instâncias de consagração cultural para competir pela sua legitimidade. Esse jogo simbólico 

está atrelado ao conceito de campo de Bourdieu (2008) que na indústria cultural acumula lutas 
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entre as ideologias dominantes, que pretendem manter seu status quo, e a dos dominados, que 

geram estratégias de subversão para acender.  

Porto Alegre é a delimitação regional escolhida pela sua localização ao Sul Global, 

obtendo um novo valor em contraste com as cidades-globais dominantes, além de ter 

apresentado um Plano Municipal de Economia Criativa para desenvolver competências de 

criação, produção, circulação, consumo de bens e serviços criativos. A parte da cidade que 

concentrava grande parte das indústrias esteve sob a influência da falta de planejamento 

urbano com a paulatina desvalorização das edificações antigas – muitas das quais já foram 

inclusive abandonadas pelos próprios proprietários. O chamado 4º distrito, atualmente, sofre 

com diversos problemas urbanos como insegurança e segregação pela degradação econômica, 

ambiental e social.  

Assim, iniciativas da sociedade civil junto de políticas públicas do governo municipal 

se articulam para requalificar esse e outros pontos da cidade na construção de um polo de 

economia criativa. Desta forma, valoriza-se a alteridade: defende-se que todo o grupo tem o 

direito de falar por si próprio e a interação de espaços plurais e superpostos uns aos outros 

está atrelado a essa característica pós-moderna (HARVEY, 1992). Em um mundo no qual os 

ciclos de desenvolvimento de produtos estão cada vez mais curtos e os bens e serviços estão 

crescentemente padronizados, os ativos intangíveis (incluindo a cultura) convertem-se em 

diferenciais econômicos e um programa de atividades culturais ampla projeta-se como uma 

ressignificação do lugar. Ainda que a criatividade individual possa ser copiada, sua fonte não 

pode sê-lo, razão pela qual o talento criativo passa a ser tão cobiçado pelas cidades 

(FONSECA e URANI, 2005) e projetados internacionalmente por suas identidades de 

valoração regional cultural.  

 Nesse contexto, o problema identificado é Qual é o impacto que a política pública 

em Economia Criativa no 4º distrito de Porto Alegre gera na hibridização da identidade 

local e no estabelecimento de redes internacionais entre cidades para o desenvolvimento 

cultural? 
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Metodologia 

A finalidade do trabalho está em explicar resultados particulares do fenômeno da 

Economia Criativa na ressignificação territorial e identitária como estratégia de projeção 

internacional da cidade de Porto Alegre. As variáveis e os conceitos tomados para explicar a 

análise são subjetivos e em processo de mudança. De forma a abarcar todos os tópicos 

relevantes da minha pesquisa, pretendo me concentrar em conceitos e trabalhos de autores 

relacionados aos seguintes temas: imposição da globalização e a cidade como um novo ator 

internacional, as dinâmicas do território urbano e suas interações sociais simbólicas de 

identidade e Economia Criativa como estratégia de desenvolvimento urbano.  

Através das ferramentas de análise dos tópicos propostos, a pesquisa exploratória 

empírica se concentrará em dois eixos. Como forma de analisar as transformações de 

identidade do território, primeiramente, serão feitas entrevistas com os principais atores 

sociais urbanos do 4º distrito, tanto entes públicos, empreendedores de iniciativas 

socioculturais quanto sociedade. E para abarcar a estratégia de desenvolvimento de economia 

criativa para projeção da cidade de Porto Alegre, serão analisados artigos, notícias e eventos 

nas principais mídias internacionais que tratam sobre esse tema.  
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