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Políticas culturais
no Reino Unido:
revisão bibliográfica
“Counting Culture”
INTRODUÇÃO
Outrora chamadas “artes”, posteriormente
designadas “indústrias culturais”, as políticas
culturais hoje se referem a “atividades
baseadas no talento individual para produzir
conteúdos, serviços ou produtos com valor
cultural e simbólico” como “as indústrias
criativas” (Departamento de Cultura, Mídia
e Esporte (DCMS), 1998, tradução livre). Ao
mesmo tempo, a retórica de políticas públicas
a nível local e nacional tem dado cada vez
mais destaque a importância econômica
e social desse segmento, refletindo uma
transformação significativa no reconhecimento
de sua contribuição para a economia e para a
sociedade. Frequentemente ignorada e malentendida por profissionais, as políticas culturais
são extremamente importantes para entender
como o financiamento é distribuído; quais tipos
de arte e quais níveis de profissionalismo são
vistos como mais importantes; como o Reino
Unido se posiciona no cenário global; e como
as indústrias criativas como um todo legitimam
o recebimento de apoio governamental frente
a outras prioridades. No Reino Unido, há duas
instituições governamentais que estabelecem
os parâmetros para o financiamento público
da cultura, o DCMS e o Conselho das Artes da
Inglaterra (ACE). O ACE é um órgão público que
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apoia uma série de atividades no âmbito das
artes, de museus e de bibliotecas, “incluindo
uma ampla gama de tipos de artes visuais,
cênicas e literárias, música, dança, teatro e
literatura” (ACE, 2010, p. 13, tradução livre). Ele
está subordinado ao DCMS, cuja missão é fazer
“das artes e da cultura de museus e bibliotecas
em geral uma parte integral da vida pública
cotidiana, acessível a todos, e entendida como
essencial para à economia nacional e para a
saúde e felicidade da sociedade (Cebr, 2019,
p. 12, tradução livre). A primeira seção discute
em mais detalhe as origens desses órgãos
governamentais.
Alguns analistas veem no financiamento
público no Reino Unido uma tendência a
favorecer noções mais elitistas de “arte de alto
nível”, apoiando manifestações como teatro,
balé, e artes clássicas de maneira precedente
historicamente. No entanto, o escopo nas
indústrias criativas é agora mais amplo e
pragmático, enfatizando a sua contribuição
para a criação de empregos, impacto social e
crescimento econômico (Throsby, 2008). Se por
um lado este artigo busca contestar definições
de “cultura”, no texto a seguir essa palavra é
usada como um sinônimo de “artes” e, logo, de
“indústrias criativas”, por razões de praticidade.
Formuladores de políticas hoje consideram
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que a contribuição econômica das indústrias
criativas seja maior do que no passado, sendo
elas capazes de atingir objetivos de outras
áreas de interesse de políticas públicas, como
inclusão social, regeneração urbana e bem-estar
(Oakley, 2013). Em discussões contemporâneas
sobre as políticas culturais no Reino Unido, é
impossível não reconhecer os ganhos sociais
gerados pela atividade cultural, de maneira que
hoje as indústrias criativas se definem não só
por seu valor intrínseco, mas também por seu
valor instrumental para a sociedade. Não basta
apreciar uma obra de arte por seu valor estético:
é necessário reconhecer o benefício que leva
à comunidade em termos de coesão social,
regeneração, bem-estar, e uma série de outras
preocupações cujas soluções potenciais eram
anteriormente da alçada dos setores público
e filantrópico. Ainda que isso traga muitas
vantagens às indústrias criativas, a ampliação
do valor da cultura e da atividade cultural
também tem aspectos problemáticos que serão
debatidos na segunda seção. Por último, as
políticas culturais contemporâneas servirão
para pensar o futuro das indústrias criativas no
Reino Unido na última seção.

I. DAS ARTES ÀS INDÚSTRIAS
CRIATIVAS: UMA ANÁLISE HISTÓRICA
Tradicionalmente, as artes no Reino Unido são
associadas a excelência artística e cultural,
mas o estabelecimento do Conselho para o
Encorajamento da Música e das Artes (CEMA),
durante a Segunda Guerra Mundial, mostrou
como as políticas culturais poderiam ser
direcionadas aos benefícios sociais oferecidos
pelas atividades artísticas. O CEMA foi uma
“organização de emergência para o período de
guerra” com “o propósito de manter o emprego
de músicos e atores e oferecer algum tipo de
consolo para os evacuados espalhados pelo país”
(Evans e Glasgow 1949, p. 46, tradução livre;
Belfiore, 2019). Antes desse período, o apoio
governamental era mínimo, ainda que indícios
de como as políticas culturais se constituiriam no
futuro e da importância atribuída ao seu benefício
para a sociedade possam ser encontrados no
“Relatório de 1919”. O documento defendia
primordialmente a educação artística, mas

também “a importância de oportunidades
culturais onde moram as pessoas”. No entanto,
“a despeito do escopo inovador, ousado e
ambicioso de suas recomendações, ... foi limitada
sua influência sobre o desenvolvimento concreto
de políticas” (Ministério da Reconstrução, 1980
[1919]; Belfiore, 2019, p. 74, tradução livre).
Vinte anos depois, publicou-se o “Relatório
Anual da Fundação Pilgrim (Pilgrim Trust)”,
que argumentava o que “desfrutar das artes é
intimamente ligado à prática delas” (Leventhal
1990, p. 295, tradução livre), e que “pessoas
comuns devem poder viver as artes como
praticantes, não somente como consumidores”,
novamente indicando sua importância social
(Belfiore, 2019, p. 76, tradução livre).
Quando o CEMA foi fundado em 1939, o mundo
enfrentava uma mudança sem precedentes
criada pelas circunstâncias excepcionais da
guerra. O conselho não foi criado com o
objetivo de manter o status quo com foco na
excelência artística, através do financiamento
de artistas e organizações profissionais, mas
sim para encorajar a experiência das pessoas
como praticantes de artes, apoiando o que
no vocabulário contemporâneo se chama
“criatividade cotidiana” ou artes participativas.
Essas “atividades artísticas participativas”
eram o cerne da missão do CEMA, com uma
clara ênfase no investimento em atividades
locais e no fomento ao envolvimento com
arte em diferentes lugares do país, muitas
vezes remotos, onde a moral estivesse baixa
e houvesse poucas oportunidades de lazer e
entretenimento. Apesar de muitos músicos,
artistas e intérpretes terem sido empregados
pelo CEMA, as divisórias entre amadores e
profissionais não eram tão claramente definidas
como hoje, e havia uma forte ênfase no público,
de maneira a utilizar as artes para aliviar o “tédio
do trabalho excessivo na vida civil no contexto
excepcional da guerra (Evans e Glasgow, 1949,
p. 3, tradução livre). Nos seus primeiros meses,
o CEMA financiou principalmente artistas
amadores, priorizando o apoio de atividades fora
de Londres devido ao perigo de bombardeios na
capital. Como resultado, muitos dos principais
estabelecimentos culturais se mudaram para
fora da cidade, democratizando o acesso a
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de união que existiu ocasionalmente no
oportunidades a nível nacional: “... nesse esforço
passado nas grandes eras e vida comunal,
de guerra se estabeleceu, pela primeira vez, o
civilizada. (Keynes 1982, p. 372)
princípio de que o melhor das artes não pode
ser um privilégio de grandes centros, mas sim
um prazer ao qual os muitos que habitam em As ideias de Keynes de “vida civilizada” deram
centros menores devem ter igual acesso” ensejo a um favorecimento de “formas artísticas
e instituições de ‘cultura erudita’ — ópera,
(Landstone, 1953, p. 22, tradução livre).
música clássica, balé, teatro e museus de arte”,
Foi nos primeiros anos do pós-guerra, no sinalizando um afastamento da democracia
entanto, que se deu “o período de formação da cultural e da democratização da cultura — do
infraestrutura de financiamento cultural na Grã- objetivo de “disponibilizar o melhor da arte
Bretanha” em linha com o que existe hoje, por para mais pessoas”, que ainda tem vestígios na
meio de uma regressão ao foco na excelência missão afirmada pelo ACE em 2010, “Grande
artística (Belfiore, 2019, p. 74, tradução livre). Já Arte para Todos”, e na sua estratégia para 2020em 1942, a forma de financiamento do CEMA 30 que ainda separa cultura e criatividade
foi alterada, gerando mudanças na estrutura (debatida abaixo na última seção) (Shaw, 1980,
organizacional
que,
consequentemente, p. 75, tradução livre; Upchurch, 2011; ACE,
causaram um redirecionamento da “criatividade 2010; ACE, 2020). O outro candidato ao cargo
cotidiana” ao que foi visto por alguns como de presidente naquele momento, Tom Jones,
uma “abordagem de bem-estar”, em favor de opunha-se diretamente a Keynes e se recusava
“critérios estéticos” mais elevados (Belfiore, a “separar o mundo do profissional e os critérios
2019, p.82). Em 1947, o ACE (então Conselho mais altos de execução daquele do ator local ou
das Artes da Grã-Bretanha (ACGB)) recebeu o membro de clube [amador]” (McArthur, 2013,
seu Alvará Real com John Maynard Keynes como p. 189, tradução livre). Para ele, a união desses
seu primeiro presidente. O novo Conselho das dois tipos de atores “formava não apenas uma
Artes era muito mais favorável a usar recursos continuidade artística, mas também social e, no
públicos para promover a excelência artística limite, moral”, na qual a participação amadora
com uma visão que via o consumo cultural como era o lastro do propósito social democrático,
uma maneira de “levar as classes trabalhadoras a enquanto que “para Keynes, era um peso
uma vida melhor” (O’Brien, 2015, p.40, tradução morto a ser descartado (McArthur, 2013,
livre). Mais do que enfocar em “programas que p. 189, tradução livre). A escolha de Keynes
visassem refletir as experiências da cultura demonstra, portanto, uma contínua priorização
como vividas pelos cidadãos”, havia uma do foco na excelência. Sob sua liderança, houve
“concepção estreita de excelência através das também um notável e intencional afastamento
‘artes eruditas’” (O’Brien, 2015, p. 41, tradução de um dos principais financiadores do CEMA,
livre; Belfiore, 2002). A escolha de Keynes o Conselho Nacional de Serviço Social (hoje
num momento de instabilidade histórica logo chamado Conselho Nacional de Organizações
após a Segunda Guerra marca, portanto, um Voluntárias), que era mais favorável ao apoio a
significativo afastamento do foco do CEMA na artistas amadores e ao apoio local, mais que à
democracia cultural, ou em “cultivar o trabalho excelência artística centrada em Londres. Keynes
artístico nas bases e encorajar as pessoas a também propunha fazer do ACGB um órgão
se expressarem” (Shaw, 1980, p. 75, tradução com financiamento semiautônomo, “excluindo
a influência de políticos sobre as decisões
livre). Em suas palavras:
de como a arte é produzida”, uma maneira de
O propósito do Conselho das Artes da “distanciar o governo de uma instituição que
Grã-Bretanha é criar um ambiente para criou e financiava” conhecida nos anos 1970
gerar um espírito, cultivar uma opinião, como o “princípio da distância de um braço”,
oferecer um estímulo a que o artista e a ser discutido na próxima seção (Upchurch,
o público possam se sustentar um ao 2011, p. 72, tradução livre; Hewison, 1995).
outro e viver junto ao outro naquele tipo
6
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Esse alinhamento renovado com a excelência
artística, mais do que com os méritos sociais
de uma participação igualitária fez surgir uma
miríade de novas questões ao redor de decisões
sobre quem e como se recebe apoio e da
autoridade cultural. Quando o financiamento
é limitado, há ainda a questão da legitimidade
do conteúdo cultural financiado em relação
a “qualidade”, “excelência artística” e “valor
cultural”, mas quem decide como excelência e
valor são definidos é um debate frequente até
hoje no discurso de políticas culturais, muitas
vezes visto como um ambiente propício à
promoção de desigualdades. À questão de quais
práticas e produtos culturais são mais valorizados,
a resposta é provavelmente “aqueles do grupo
dominante e de tradições passadas às quais
ele se alinha”, de maneira que a “desigualdade
social é legitimada através da cultura” (Jordan
and Weedon 1995, p. 5, tradução livre). A raiz
da autoridade cultural é o poder, o que se vê
em noções do século XIX do acesso à cultura
como uma maneira de “controlar e civilizar a
classe trabalhadora”, uma ansiedade que “fez
que os mecenas e apoiadores celebrassem as
artes como agentes de refinamento”, através da
admiração das “grandes obras da civilização que
incorporam os princípios universais de beleza e
da ordem” (Minihan, 1977, p. 27, tradução livre).
Durante esse período, portanto, o setor cultural
promoveu o status quo em relação ao poder e
a classe no Reino Unido, e o efeito foi excluir o
que fosse visto como “outro”, como a “cultura
popular, muito do trabalho feito por mulheres,
o trabalho de escritores e artistas negros e
asiáticos, e as assim chamadas artes ‘primitivas’
de culturas não-ocidentais”, refletindo relações
de poder mais amplas que favoreciam “interesses
brancos, de classe média e masculinos” (Jordan
and Weedon, 1995, p. 11, tradução livre). Essa
parcialidade não era de forma alguma explícita,
visto que Keynes esperava que “uma maior
oferta de artes profissionais pudesse também
aumentar a receptividade do público às artes
em geral, potencialmente contribuindo para o
futuro emprego de artistas”, abrigando “artistas
qualificados da economia de mercado” (Upchurch
2011, p. 75, tradução livre). Havia ainda então
a suposição de que as artes são valiosas por
si só e “seu valor não era questionado”, em

contraste com discursos de hoje que mostram
que as artes têm de justificar constantemente
sua existência, frequentemente chamando
atenção à sua importância para outros objetivos
governamentais, conforme delineado na
segunda seção (O’Brien, 2015, p. 39, tradução
livre).
Ainda que o foco fosse possivelmente formas
de arte elitistas, “intelectuais” (“highbrow”), havia
ainda a suposição que subjazia a criação do
ACGB de que a arte, seu consumo e sua criação,
devem estar livres das limitações normais
do livre mercado. Através dessas mudanças
nas políticas culturais, distinguia-se uma
divisão entre aquelas amplamente baseadas
em “princípios de mecenato e presunções
iluministas” que presumiam uma “oposição
inerente entre arte e comércio”, por um lado,
e aquelas mais direcionadas à regulamentação
da mídia de massas e da cultura popular, pelo
outro (Garnham, 2005, p. 16, tradução livre).
As principais preocupações dessas indústrias
da “mídia de massas” como cinema, rádio
e televisão eram “liberdade de imprensa e
pluralismo, defesa da indústria cinematográfica
nacional, e a regulamentação da provisão pública
de transmissão”, de modo que eram bastante
diferentes daquelas das “artes” (Garnham,
2005, p. 16, tradução livre). Na segunda metade
do século XX, entretanto, foi difícil para o
governo negar o crescente potencial econômico
das indústrias culturais. Nesse momento,
houve um aumento da prosperidade do Norte
global, permitindo mais tempo para lazer, um
crescimento das taxas de alfabetização, aumento
da popularidade e da tecnologia da televisão e
a crescente importância de “hardware cultural”
(sistemas hi-fi, TV, e mais tarde gravadores de
videocassete e computadores pessoais) na
indústria de bens de consumo (Hesmondhalgh
and Pratt, 2005). Impulsionado pelo governo
Thatcher e posteriormente acelerado pelo
“Novo” Partido Trabalhista (“New Labour”),
deu-se um deslocamento da comercialização
centralizada por entidades públicas em prol
de um escopo mais amplo de oferta pública,
culminando numa grande mudança em 1998
com o lançamento do “Mapeamento das
Indústrias Criativas” do DCMS, o qual assentou

Counting Culture

7

as bases para as estruturas contemporâneas de
políticas culturais no Reino Unido e em muitos
outros países, conforme apresentado na próxima
seção (Garnham, 2005).

gosto pelo superficialmente belo e as práticas
sociais de uma elite”, acreditando em vez disso
que a cultura era “a expressão dos valores
compartilhados mais profundos de um grupo
social” (Garnham, 2005, p. 17, tradução livre).
II. UM NOVO PARADIGMA: DA Quando a cultura é associada à indústria,
ECONOMIA
DA
CULTURA
À sinônimo de “conceitos de mercantilização,
ECONOMIA CRIATIVA
intercâmbio de mercadorias, concentração de
capital e alienação do trabalhador na produção”,
Muitas instituições nas indústrias criativas “têm ela altera a natureza da concepção da arte na
um papel vital de alimentar e fazer avançarem sociedade e nas políticas” (Garnham, 2005, p.
as artes”, mas também de criar valor para a 17, tradução livre). Nessa instância, a cultura é
sociedade, atuando num ambiente desafiador usada como um sinônimo para “as artes”, uma
no qual têm de “reavaliar consistentemente visão moderna da cultura como “realização e
suas estratégias de negócio de maneira a produção criativas do trabalho artístico, em
garantir que ainda são capazes de cumprir seus contraste com noções aristocráticas de posição
objetivos artísticos e culturais fundamentais” ao social expressas como boas maneiras” (O’Brien,
seu propósito (Bakhshi and Throsby, 2009, p. 1, 2014, p. 2, tradução livre).
tradução livre). Nas indústrias criativas, o valor
é “criado no encontro entre uma pessoa (ou A transição das indústrias “culturais” para as
várias) e um objetivo (que pode ser tangível ou “criativas”, isto é, “atividades baseadas no talento
não, como uma ideia ou atividade)”, “sem estar individual para produzir conteúdos, serviços ou
completamente formado no objeto, e tampouco produtos com valor cultural e simbólico” (DCMS,
sendo produzido inteiramente no olho de quem 1998; Granados et al., 2017) teve implicações
vê — mas sim produzido no encontro entre os ainda mais amplas sobre as políticas, muito
dois” (ACE, 2014, p. 8, tradução livre). Ainda que presentes até hoje. A definição de “indústrias
houvesse tensões e críticas na política para as criativas” agora inclui publicidade, arquitetura,
artes desde a fundação do ACE, as mudanças artes e mercados de antiguidades, artesanato,
mais significativas nas políticas culturais design, moda autoral, softwares interativos
contemporâneas se deram desde 1998, quando de lazer, artes cênicas, editoração, software
o DCMS lançou seu mapeamento cultural, e serviços computacionais, e televisão e rádio
alterando a terminologia das política para as (DCMS, 1998). Indústrias tradicionalmente mais
artes de “indústrias culturais” para “indústrias comerciais, como a de moda, de jogos, de design
criativas” (Garnham, 2005; DCMS, 1998). ou de artesanato, por exemplo, nas quais havia
Essa mudança não foi “uma mera mudança de produtos tangíveis cujo valor pode ser medido
rótulos”: houve “tanto questões teóricas como com menos dificuldade, agora são classificadas
de política envolvidas” nela (Garnham, 2005, junto a setores como balé, ópera, teatro e artes
p. 15, tradução livre), e levou muitos outros visuais, cujo valor monetário não é atribuído
países a realizarem mapeamentos de suas tão facilmente (Throsby, 2008; Banks, 2006).
economias criativas (Potts et al., 2008). Então, Muitas entre o último grupo estão associadas a
em 1998 nasceu o termo “indústrias criativas”. noções mais elitistas, de “arte erudita”, focadas
Usar a palavra “indústria” para descrever o setor na excelência artística, e ainda recebem uma
artístico, não obstante, data de 1979, quando grande quantidade de subsídios públicos, ao
o conceito de “indústria cultural” foi cunhado contrário daquelas vistas como mais comerciais
por dois acadêmicos como crítica a seu uso para
as artes, enfatizando o forte contraste entre (Throsby, 2008). Muitas das indústrias como
cultura e indústria (Adorno and Horkheimer, software e design de bases de dados pareciam
1979). Eles questionaram a maneira em que ter pouco em comum com atividades mais
o termo “cultura” é frequentemente usado tradicionalmente subsidiadas, de modo que a
para descrever uma nação civilizada, ou “o sua integração num mesmo grupo foi justificada
8
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através da definição de aspectos econômicos da
cultura relacionados à propriedade intelectual:
“...aquelas indústrias que têm sua origem na
criatividade individual, habilidade e talento, que
têm o potencial de gerar empregos e riqueza
através da geração e exploração da propriedade
intelectual”’ (O’Brien, 2014; DCMS, 1998).
A dificuldade de monetizar alguns aspectos
dos tipos de arte financiados pelo ACE pesou
para que fosse necessário justificar o valor que
produziam de outras maneiras, tais como a
sua contribuição para a geração de empregos,
impacto social e crescimento econômico, ou
instrumentalização (Throsby, 2008). Dessa
maneira, elas foram vistas por muitos como uma
solução para que o governo britânico pudesse
usar as indústrias criativas para atingir outros
objetivos de políticas públicas: “financiamento
cultural para ajudar a cumprir outras prioridades
políticas” (Crossick and Kaszynska, 2016).
As indústrias criativas dão agora uma maior
contribuição econômica que no passado, e
se posicionaram como o caminho para atingir
outras iniciativas políticas tais como aquelas
associadas à inclusão social, regeneração urbana
e bem-estar, embasando o uso de recursos
públicos (Oakley, 2013). Portanto, mais do que
a cultura ser avaliada por seu valor intrínseco,
também houve a necessidade de acompanhar
esse juízo de valor com uma ideia que poderia
beneficiar outras iniciativas políticas. Por um
lado, havia benefícios no fato da cultura estar
incluída em discussões mais amplas de política
governamental, nas quais anteriormente não era
considerada; mas, por outro lado, havia também
aspectos problemáticos nessa classificação.
A seguir se discutem seus prós e contras, com
base na afirmação de Oakley (2006, p. 271,
tradução livre) de que “a mistura singular entre
presunções culturais, econômicas e sociais” na
retórica de políticas culturais “deve ser analisada
e criticamente examinada se queremos progredir
no desenvolvimento econômico das indústrias
criativas ou entender o papel das atividades
criativas na sociedade de maneira mais ampla”.
Assim, um breve resumo dos pontos positivos
e desafios do novo paradigma das indústrias
criativas será delineado a seguir, em três
categorias principais: econômica, cultural e
social.

Econômica
A transição da ênfase das indústrias culturais em
direção às criativas e o seu foco subsequente
no crescimento da economia criativa coincidiu
com outras mudanças políticas e econômicas
do momento (Belfiore, 2002). O movimento
em direção a uma sociedade menos inclusiva
nos anos 1980 e 1990, marcado pela
“redução do mercado laboral primário e pela
expansão do mercado secundário, intensivo
em conhecimento”, reestruturou a economia
de uma maneira que causou um aumento do
desemprego e, depois, a “criação de uma classe
baixa estruturalmente desempregada” (Belfiore,
2002, p. 93). No Reino Unido, a vitória do Novo
Partido Trabalhista em 1997 sinalizou uma
ênfase renovada na economia criativa e em seu
papel, não somente de gerar receitas para a
economia britânica mas também de justificar o
gasto de recursos públicos com sua capacidade
de tratar de questões sociais, particularmente
a exclusão social e a regeneração urbana,
com forte apoio do DCMS. Baseado no assim
chamado “princípio da distância de um braço”
(“arm’s length principle”), o ACE deveria ter
autonomia para decidir sobre a alocação de
recursos, sendo imune a considerações políticas.
No entanto, o órgão é regulado por um acordo
de financiamento com o DCMS, de modo que
a concretude do “princípio da distância de um
braço” é discutível (Belfiore, 2002). Ainda que
a essa política tenha se mantido no que tange
a autonomia da alocação de recursos frente aos
objetivos governamentais, houve também uma
ênfase na mercantilização. Mais do que confiar
num pequeno grupo de pares para decidir o quê
seria considerado culturalmente valioso para
validar as decisões de gasto, o valor de mercado
da atividade cultural foi sendo crescentemente
destacado. Nesse caso, “produções viraram
‘o produto’, o público ‘os consumidores’, e a
linguagem do subsídio tornou-se a linguagem
do ‘investimento’” (Hewison, 1995; Belfiore,
2002, p. 95, tradução livre). Houve ainda o forte
argumento da criação de empregos através da
economia criativa para justificar investimento
— ainda que raramente esses trabalhos sejam
reconhecidos como principalmente de meio
período, inseguros, mal pagos e que, portanto,

Counting Culture

9

estão longe de ser uma solução para os
problemas contemporâneos de desemprego
estrutural (Belfiore, 2002, p. 95, tradução livre;
Lorente, 1996). Ademais, reivindicou-se o poder
econômico das artes em prol da renovação
urbana para “trazer vida nova para os centros
das cidades” (Hewison, 1995, p. 258, tradução
livre). Isso se deu muitas vezes na forma de
“projetos-piloto” que, na superfície, regeneravam
comunidades, mas que frequentemente pouco
investiram na infraestrutura local, de modo que
muitos dos que anteriormente viviam nessas
comunidades regeneradas tiveram que deixalas (O’Brien, 2015).
Houve benefícios na medida em que políticas
para as indústrias criativas que normalmente
estavam à margem de discussões políticas
passaram a ser vistas a nível urbano, regional e
nacional como economicamente relevantes por
políticos e assessores (Hesmondhalgh and Pratt,
2005). Também, cresceu a impressão entre
alguns de que a nova política para as indústrias
criativas era mais “democratizante e antielitista”
, distanciando-se da desigualdade percebida por
muitos como sendo inerente à política para as
artes que subsidiava a “produção cultural que não
poderia superar seus custos através do mercado”
(Hesmondhalgh and Pratt, 2005, p. 7, tradução
livre). Não há dúvidas a respeito da importância
das indústrias criativas, com uma contribuição
total para o PIB na casa dos 3% a nível global e,
num momento de queda da indústria doméstica
e de suas exportações, um grande potencial
foi visto nelas especialmente em termos de
emprego e exportação. Delas se esperava que
“[viriam] muitos dos empregos e muito da riqueza
do próximo século” (Cebr, 2019; Smith, 1998,
p. 25, tradução livre). Abraçando o maior foco
na indústria que se deu a partir da substituição
do termo “cultural” pelo “criativo”, o setor
pode argumentar que, sem apoio público, não
haveria suficientes trabalhadores criativos para
sustentar seu avanço e maximizar seu potencial
competitivo internacional. Essa expansão das
atividades incluídas nas “indústrias criativas”
também serviu para inflar — talvez de maneira
excessiva — a importância econômica do setor
(Hesmondhalgh and Pratt, 2005). De acordo
com os infográficos produzidos pelo Conselho
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das Indústrias Criativas britânico em 2018, o
setor das indústrias criativas representou um
total de valor adicionado bruto (VAB) de £111.7
bilhões e 3,2 milhões de empregos (Creative
Industries Council, 2018). Esses números têm
uma relação ambígua com as Estimativas de
Emprego dos Setores Econômicos do DCMS
que, por um lado, registram um VAB de £32,3
bi para os setores artístico e cultural somados a
£111.7 bi gerados pelas indústrias criativas e, por
outro, registram números mais modestos para o
emprego, que ficou respectivamente na casa dos
659 mil e um pouco acima de 2 milhões. Se, por
um lado, há um enorme potencial nessa área, a
mercantilização das artes é também um desafio
no sentido de que integra essas indústrias a
“cadeias de valor complexas nas quais o lucro é
extraído em alguns pontos específicos, através
do controle da produção, do investimento e
da distribuição, em que o trabalho ‘criativo’ é
explorado” (Garnham, 2005, p. 20, tradução
livre; Caves, 2000). A exploração potencial do
mercado laboral é também atravessada por
argumentos de propriedade intelectual como
“contratos determinando a distribuição de
lucros a vários detentores de direitos”, que são
frequentemente “negociados entre partes com
poder altamente desigual” e tremendamente
problemáticos no que tange a mensuração da
criação de riqueza por indivíduos (Garnham,
2005, p. 20, tradução livre; O’Brien, 2013). Na
verdade, em muitas instâncias é incomum que
indivíduos detenham sua própria propriedade
intelectual, de modo que o poder é retirado de
criadores e produtores culturais e transferido
para entidades corporativas de maior porte
(O’Brien, 2013).
Outra maneira de encorajar a geração de
riqueza em relação à propriedade intelectual
está relacionada a políticas de promoção do
empreendedorismo
cultural,
incentivadas
tanto pelo DCMS quanto pelo ACE (O’Brien,
2013). Ao passo que o governo britânico
conduziu a transição de uma economia focada
em manufaturas para uma mais intensiva em
conhecimento, também deu ensejo para um
boom de cultura empreendedora, apoiado pela
política econômica. Isso foi visto com bons olhos
pelo governo, na medida em que fomentava
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propriedade intelectual que poderia gerar
vantagens econômicas a nível internacional,
também sendo uma forma de produção menos
intensiva em trabalho, requerendo, portanto,
muito
menos
regulação
governamental
(O’Brien, 2013). Nesse conjunto de conceitos
de empreendedorismo, que carregavam consigo
“a ideia de meritocracia”, empreendedores na
economia do conhecimento podem ser vistos
como “potenciais substitutos para o tipo de
trabalhador massivamente produzido para
trabalhar na produção em massa, num contexto
de renovação do estado-nação” (O’Brien, 2013, p.
81, tradução livre). Nas entrelinhas dessas ideias
de indivíduos livres independentes do estado
e de grandes instituições e velhas estruturas
sociais, o empreendedorismo foi associado com
a “vantagem comparativa das indústrias criativas
e, portanto, algo que poderia ser exportado” e
os próprios empreendedores aos trabalhadores
que “vão ser a vanguarda e modelo de uma nova
economia” (O’Brien, 2013, p. 81, tradução livre).
Se por um lado o empreendedorismo cultural é
visto com suspeita por alguns, particularmente
quando é usado como justificativa para a
ausência de uma política cultural mais inclusiva
e para o decrescente financiamento público para
as artes, ele também traz amplas oportunidades
para ir além das restrições do financiamento
público (Bilton, 2010). Empreendedores culturais
podem encontrar “um equilíbrio entre valores
culturais e econômicos” e podem, inclusive,
ser uma ferramenta para mudanças sociais e
sistêmicas mais amplas (Hagoort, 2009, p. 21;
Ratten and Ferriera, 2017). Essa visão valoriza
que as indústrias criativas sejam um bem comum
apoiado por subsídios públicos; entretanto,
a realidade é que artistas e organizações à
frente dessas indústrias estão enfrentando
financiamento decrescente, de modo que
empreender é uma forma de se adaptar a isso
(Mateos-Garcia e Bakhshi, 2016). Alguns podem
argumentar que a falta de financiamento está
empurrando artistas e líderes culturais que
trabalham nas indústrias criativas a se tornarem
mais empreendedores, quando não é de sua
natureza e nem de seu interesse fazê-lo. Contudo,
ser empreendedor é cada vez mais necessário
para a sobrevivência das indústrias criativas
e pode até ser visto como uma oportunidade

para transformar sistemas e formas de trabalho,
até como uma extensão da prática criativa
(Albinsson, 2017). O empreendedorismo pode
ser problemático especialmente quando é usado
para justificar cortes e para governos estarem
menos envolvidos politicamente, ainda que,
“historicamente, muito poucos artistas tenham
trabalhado como assalariados”, e pesquisas
já demonstraram que artistas e organizações
que abraçaram a necessidade de se tornarem
empreendedores se beneficiaram a longo prazo
(Woronkowicz and Noonan, 2017, p. 2, tradução
livre). Geralmente, isso envolve não somente
uma mudança de práticas, mas também de
pensamento, incentivada por estratégias da arte
contemporânea (ACE, 2020). Essas questões
da economia da cultura não são mutuamente
excludentes e incorporam também aspectos de
valor cultural e social, abordados nas próximas
duas seções.
Cultural
O uso de uma concepção mais ampla da
cultura nas indústrias criativas teve um impacto
profundo não só na economia da cultura,
mas também sobre como o valor cultural é
entendido. Conforme falado anteriormente, o
valor cultural é, nesse sentido, o valor de bens,
serviços e produtos enraizados na criatividade,
sendo os conceitos de valor intrínseco e
instrumental críticos para o seu entendimento.
A “ideia de que o envolvimento cultural, como
uma prática com suas próprias recompensas
internas, mais do que compensações externas
em termos monetários ou de status, pode levar
a uma orientação guiada pelo valor intrínseco foi
defendida desde o mundo antigo por filósofos
e teóricos” (Crossick and Kaszynska, 2016, p.
15, tradução livre). Apesar de noções de valor
intrínseco das artes, ainda subsiste uma ênfase
na geração de consequências econômicas e
sociais e em manter muito de sua posição de
que a excelência artística é separada de artes
mais engajadas e participativas (Crossick and
Kaszynska, 2016). Muito se fez para justificar
o valor cultural das indústrias criativas para a
sociedade em geral. No entanto:
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tanto as políticas culturais quanto
econômicas continuaram a reforçar a
crença arraigada de que a criatividade é
algo que (somente) indivíduos talentosos
e artísticos fazem. Essa concepção
individualista da criatividade se estende
à definição das indústrias e da economia
criativas, nas quais a criatividade é
tratada como uma quase-mercadoria ou
algo reservado à assim chamada ‘classe
criativa”. (Wilson, 2010, p. 367)
Isso está relacionado à priorização de certos
tipos de arte sobre outros, bem como
a entendimentos sobre quais tipos são
considerados mais valiosos, dependendo de
quem os faz ou participa. O DCMS e o ACE
priorizam a excelência artística no sentido de
que atribuem valor a indústrias nas indústrias
criativas, ainda que deixem em aberto questões
sobre de onde vem esse valor e por quem ele
é gerido. Parte da justificativa para o fomento
público vem da viabilidade econômica através
do valor de mercado, ainda que julgamentos com
base na qualidade mais do que na popularidade
parecem se tornar cada vez mais fluidos e difíceis
de articular durante a expansão das indústrias
criativas. O chamado “teste de mercado”,
isto é, quanto êxito comercial uma indústria,
organização ou um artista tem, é considerado
por alguns como o teste de excelência mais
rigoroso, ainda que não seja claro como a
excelência deve ser adequadamente mensurada
se, por exemplo, audiências ou consumidores
não conseguem apoiar a expressão criativa de
um artista. A maioria dos estudos sobre o valor
nas indústrias criativas se relaciona a esse teste
de mercado ou “valor de uso”, o “valor que os
consumidores ganham [diretamente] a partir
do uso de um bem ou serviço” similar ao de
recursos tangíveis, mais do que o valor de troca
que leva em conta o valor intangível que, sem
ser um valor de uso, normalmente pode ser
mais significativo (Baden-Fuller et al., 2017, p.
3, tradução livre; Scott, 2006). Particularmente,
devido a que as indústrias criativas têm
recebido atenção crescente como agentes de
impacto social e mudança comunitária, valores
intangíveis ou não-valores de uso se tornam
cada vez mais importantes, já que eles não são
12

devidamente contabilizados através do valor de
mercado (Bakhshi and Throsby, 2009). Através
de avaliações e estudos de impacto, tentativas
foram feitas para medir o valor social, como
no trabalho de Matarasso, por exemplo. No
entanto, em vários casos falta rigor (Belfiore,
2012). Como afirmado por O’Connor:
A discussão especializada sobre o “valor”
ou “benefícios” da cultura é um dos
principais temas no universo da arte
e da cultura financiadas com recursos
públicos, desde a crescente ameaça de
cortes orçamentários nos anos 1980
(ainda que essa sempre tenha existido).
Alegações sobre os benefícios externos
da cultura — entre os quais o emprego,
como defendido pelas indústrias
culturais — tem encontrado na mesma
medida ataques fervorosos à atentada
redução da arte e da cultura ao seu
valor funcional (nesse caso, econômico).
(O’Connor, 2009, p. 1, tradução livre)
Claramente, há uma “contradição no coração
da política atual entre o foco no acesso e na
educação e a ênfase na excelência” que afeta
como o valor é mensurado, de modo que se há
um esforço para se distanciar da popularidade
como indicador de excelência, o que resta é a
tarefa difícil de articular e medir a excelência, e
até os seus benefícios sociais (Garnham, 2005,
p.28, tradução livre; Selwood, 2000).
O ACE trata de mitigar essa tensão através de um
processo revisado por pares entre organizações
e artistas que apoia. Nesse sentido, há um
quase inevitável direcionamento em direção
à exclusividade onda há uma “hierarquia de
formas e atividades em oposição aos produtos
culturais correntes normais produzida pelas
indústrias culturais/criativas e consumidos
pelo público consumidor” (Garnham, 2005, p.
28, tradução livre). Até os anos 1990, critérios
sobre como o financiamento era alocado
estavam baseados em larga medida somente
no valor cultural, ou que se conhece como “a
arte pela arte”, expressão associada à “arte não
tendo nenhum propósito além do estético” e
a ideia de que “artistas têm mais criatividade
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e juízo estético que o resto da sociedade...
imunes a política, economia ou moral”, de modo
que fazer arte é parte de um “propósito social
maior” (O’Brien, 2015, p. 7, tradução livre;
Luxford, 2010). Para muitos, as artes devem
viver fora dos constrangimentos do mercado
e de sua gestão, a qual frequentemente busca
“torcer a urgência da cultura pela exploração/
experimentação de maneira a fazê-la encaixar no
quadro da racionalidade criada pelos gestores”
(Bauman, 2004, p. 65, tradução livre). A arte em
si mesma e as instituições culturais enfrentam
um desafio no que tange colocar valor em si
mesmas, na medida em que “expressam valores
que vão além do mercado”, sem negar a natureza
integral do mercado às artes mas mostrando
como certos “aspectos da cultura transcendem
a estrutura do mercado” (O’Brien, 2014, p. 13,
tradução livre). Atribuir valor cultural é algo,
portanto, bastante complexo, visto que “para
entender preços e valor econômico, temos
que poder fazer julgamentos sobre como dado
objeto ou atividade vai contribuir para nosso
bem-estar, ou utilidade, o que é expresso na
forma de preço” (O’Brien, 2014, p. 13, tradução
livre). A suposição toca, então, a questão de
como o nosso bem-estar é medido, requerendo
uma visão de como seria uma vida ideal e como
a experiência cultural individual vai contribuir
para tal imagem. No caso de como o apoio às
artes é administrado pelo ACE, um pequeno
grupo num painel revisado por pares decide o
quê seria a cultura de alta qualidade e o quê
deve ser financiado baseado na “excelência de
qualidade e valor artístico” (Belfiore, 2002, p. 94,
tradução livre). O princípio do acesso também
passou a sofrer cada vez mais escrutínio, na
medida em que a noção de que o foco do ACE
em “levar arte de alto nível para as pessoas —
baseado no pressuposto de que ‘lhes faria bem’
— era produto de uma atitude paternalista e
condescendente que já não era mais aceitável”
(Belfiore, 2002, p. 84, tradução livre). Esse tipo
de abordagem sobre o acesso e a priorização
da cultura também se relaciona diretamente
a como a política cultural afeta o valor social,
tema discutido a seguir.
Social

Datada de milhares de anos atrás, a tradição
“positiva” do pensamento sobre os impactos das
artes inclui uma série de diferentes categorias
de alegações, que vão desde “o efeito catártico
das artes até os seus impactos positivos na
saúde e bem-estar, sua força progressista e
política” (Belfiore and Bennett, 2007, p. 143,
tradução livre). Contudo, a mudança na política
em direção à instrumentalização das indústrias
criativas, afastando-se do valor intrínseco
da cultura impactou profundamente nos
últimos anos como o governo as utiliza como
ferramenta para atingir objetivos políticos,
em direção a uma abordagem mais baseada
em evidências (O’Brien, 2015). Junto com a
necessidade crescente de justificar as indústrias
criativas a partir de uma perspectiva econômica,
veio também a necessidade das artes tratarem
de outras preocupações políticas como a
regeneração urbana, a inclusão social e o bemestar, tanto em termos de participação cultural
(como com a produção ativa de arte) e de acesso
a experiências culturais, tais como assistir a
peças de teatro e visitar galerias de arte (Belfiore
and Gibson, 2019). Essa instrumentalização das
artes coincide com a busca por legitimidade nas
políticas públicas, sua redefinição atravessada
pela necessidade de justificar crescentemente
a utilização de recursos públicos. Desse
modo, os benefícios inerentes às artes já
não são suficientes para satisfazer o apoio
público, havendo uma necessidade crescente
de alinhar os benefícios do setor com outras
iniciativas políticas (Oakley et al., 2013). Essa
abordagem para a política cultural foi chamada
instrumentalismo defensivo, ou “recorrer a
argumentos instrumentais par defender as artes
e sua utilidade”, sem a qual o seu valor para a
sociedade não teria fundamento (Belfiore,
2012, p. 103, tradução livre). De acordo com
o DCMS, artes de alta qualidade devem estar
“disponíveis para muitos e não só para poucos”,
trabalhando para “promover o papel dos setores
do Departamento na regeneração urbana e rural,
em buscar a sustentabilidade e em combater
a exclusão social, promovendo regeneração”
(DCMS, 2000). Autoridades locais também
passaram a ter um papel crescente no gasto
com artes — excedendo, desde 1988, o gasto do
governo central — cuja preocupação principal é o
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impacto social das artes nas comunidades, mais
do que as preocupações estéticas e econômicas
do ACE, de maneira similar ao início do CEMA
(Belfiore, 2002).
Medir o valor social das artes posicionando
as indústrias criativas na posição de tratar de
objetivos políticos tais como bem-estar, inclusão
social e regeneração foi inicialmente uma ideia
recebida com desdém, percebida como uma
forma de desvalorizar a missão de muitos artistas
e organizações caracterizados por sua “arte de
alta qualidade e [por oferecerem] experiências
culturais significativas” (Holden, 2004, p. 14,
tradução livre). Essa rejeição à mensuração do
valor social da cultura amainou desde então. Isso
pode ser atribuído, em parte, ao reconhecimento
crescente da interseção entre o valor intrínseco
num sentido social, ou “o conjunto de valores
que se relacionam à experiência subjetiva da
cultura, intelectualmente, emocionalmente e
espiritualmente” (Holden 2004, p. 15, tradução
livre), e o valor instrumental, isto é, os “efeitos
auxiliares da cultura, através dos quais a cultura
é usada para atingir propósitos sociais ou
econômicos” (Holden, 2004, p. 16, tradução
livre). Mensurar o valor num contexto social é
uma prioridade importante nas políticas culturais
atuais, vista como essencial para a sobrevivência
das artes, especificamente onde impactos
sociais são usados para atribuir valor. Para
isso, não obstante, requer-se frequentemente
estudos longitudinais nos quais a causalidade
é extremamente dificultosa e os custos de
avaliação são altos (ACE, 2014).
Um estímulo fundamental para a mudança
em direção a uma política mais baseada em
evidências, senão o seu catalisador mais
influente, foi o livro de Matarasso “Uso
ou Ornamento?” que, publicado em 1997,
delineou detalhadamente uma pesquisa sobre
os benefícios sociais das artes. O estudo
proveu uma série de insights sobre estatísticas
quantitativas muito importantes para apoiar
os benefícios sociais (que anteriormente eram
mais anedóticos), numa pesquisa conduzida
internacionalmente: ao redor de noventa projetos
foram estudados, incluindo mais de 1000
entrevistas e questionários tipo survey, e outras
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observações etnográficas. A maioria dos projetos
e das pessoas que contribuíram para a pesquisa
eram parte de projetos artísticos participativos,
mais do que espectadores de shows, eventos
ou exposições, e o relatório reconheceu que,
ainda que “audiências possam ser consideradas
participantes no processo criativo, projetos nos
quais as pessoas estão ativamente engajadas na
construção de seu próprio trabalho artístico (a
sós ou em parceria com artistas profissionais)
são fundamentalmente diferentes” (Matarasso,
1997, p. 99, tradução livre; Belfiore, 2019). Foi
o primeiro estudo a larga escala de seu tipo,
concluindo que “ajustes marginais nas prioridades
das políticas culturais e sociais podem gerar
reais benefícios socioeconômicos às pessoas
e comunidades” e recomendando “um quadro
para desenvolver o papel de iniciativas artísticas
participativas nas políticas públicas” (Matarasso,
1997, p. 1, tradução livre). O autor argumenta
que, se por um lado as políticas públicas
refletiram a importância econômica das artes,
ainda falta seu papel de ajudar a lidar melhor
com os recursos de uma maneira que beneficie
a sociedade e contribua para uma “sociedade
mais estável, confiante e criativa” (Matarasso,
1997, p. 1, tradução livre). O trabalho mostrou
descobertas muito importantes em seis áreas
temáticas: desenvolvimento pessoal, coesão
social, empoderamento e autodeterminação
comunitários, identidade e imagem locais,
imaginação e visão, e saúde e bem-estar. Apesar
de os resultados terem sido impressionantes,
concluiu-se que mais pesquisas se faziam
necessárias na área e advertiu-se contra a
criação de indicadores universais que pudessem
ser aplicados em todos os casos. No entanto,
cinquenta resultados sociais possíveis foram
listados e sugeridos como pontos de partida
para avaliar o impacto social de projetos futuros.
O impacto de “Uso ou Ornamento?” foi
abrangente, moldando a política cultural
posteriormente e sendo citado amplamente pelo
então Secretário de Estado de Cultura, Chris
Smith, logo antes das mudanças políticas em 1998.
A crescente instrumentalização levada adiante
pelo relatório de Matarasso não foi, entretanto,
imune a críticas, e muitos o questionaram a
legitimação de suas metodologias de pesquisa
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e alertaram para a possibilidade de depender
demais de “políticas baseadas em evidências”
que contasse muito com a “contribuição das
artes e das indústrias culturais para a agenda
governamental socioeconômica” (Belfiore,
2009, p. 350, tradução livre). Dependendo
tanto da comprovação do valor da cultura para
atingir objetivos sociais, implica-se que as artes
não têm valor algum ademais de seus impactos
sociais, e um fardo pesado é colocado sobre as
costas das artes para chegar a fins tais como
“mitigar a pobreza de aspiração” que, mesmo
que alcançáveis, são quase impossíveis de
serem atribuídas exclusivamente à participação
cultural (Jowell, 2002; Belfiore, 2009). Há
ainda um tom inerentemente condescendente
nessa abordagem para as artes participativas
como um meio de aprimorar a aspiração: as
artes, assim, contribuiriam para uma sociedade
estável em que, se “os ricos estão fazendo as
coisas ‘corretas’, os pobres devem ser aliviados
através de atividades artísticas terapêuticas”
(Dewinter, 2020, p. 97, tradução livre). Ainda
que esses objetivos terapêuticos estivessem
sendo atingidos, comprovar tal feito era
complicado. Através de uma maior ênfase
no valor social da cultura, houve um maior
foco nos resultados finais, mais do que em
consequências ligadas ao processo — as quais,
ainda que promissoras, muitas vezes tardam
mais em se materializar e cujas relações causais
são mais difíceis de identificar (Belfiore, 2002).
Curiosamente, o mérito artístico não é citado
com frequência como uma consideração central
para o financiamento às artes para a participação
cultural, e também não é avaliado com a mesma
ênfase que as consequências sociais. Com
efeito, o foco é no processo criativo, mais do
que na qualidade do resultado final artístico.
Boa parte da crítica à instrumentalização das
artes não diz que a arte como ferramenta para
mudança social seja negativa, senão que, se
há uma alegação de benefício social, deveria
haver também uma maneira rigorosa de avaliar
seu impacto social, à altura de políticas sociais
mais tradicionais, e alertam contra o uso da
arte como mera ferramenta para atingir outros
objetivos (Belfiore, 2002). Essas questões não
são novas, visto que “as artes foram usadas
como ferramenta para impor poder em relações

sociais desde que elas existem” (Belfiore and
Bennett, 2007, p. 140, tradução livre). Esperase, no entanto, que o futuro possa aprender do
passado, conforme se discutirá em seguida.

III. OLHANDO PARA O FUTURO
O debate entre as dimensões intrínseca e
instrumental das políticas culturais adquiriram
mais nuances nas discussões contemporâneas
no campo, de modo que seus atores deixaram
de somente instrumentalizados e passaram
a ser agentes ativos que lidam com a
instrumentalização para seus próprios fins
(Belfiore and Gibson, 2019). Existiram muitos
modelos para diferenciar o valor nas indústrias
criativas, muito dos quais controversos e
complexos, levando em conta o alto grau de
subjetividade de vários deles (Banks, 2006).
A presente discussão apresenta uma seleção
de abordagens fundamentais, junto com
temas críticos do passado que ainda afetam as
políticas culturais contemporâneas. Desafios
espreitam quando se tenta traduzir a inovação
artística ou até o impacto social para formas
monetárias. Portanto, articular como e qual
tipo de valor é criado é, nas indústrias criativas,
algo delicado na melhor das hipóteses, visto
que muitos dos conceitos relevantes, tais
como conteúdo cultural, inovação artística e
criatividade “não têm nenhuma métrica óbvia”
(Throsby, 2008, p. 150, tradução livre). Assim, é
relevante a classificação nas indústrias criativas,
particularmente devido às implicações de como
o valor é atribuído nas várias indústrias dentro
do setor, cada classificação tendo suas próprias
oportunidades e armadilhas. Analisando o teatro,
setor que tradicionalmente recebe mais recursos
públicos, em conjunto com a mais comercial
indústria dos jogos digitais, por exemplo, faz
surgir questões de viabilidade econômica que
inevitavelmente afetam a maneira em que a
sociedade vê esses dois setores criativos muito
diferentes entre si (Oakley, 2009). Por um lado,
esse tipo de questão pode evidenciar o impacto
econômico das indústrias criativas; contudo,
por outro, pode parecer desonesta, torcendo
dados para o setor e, em última instância,
fazendo com que seja mais difícil generalizar
conexões entre os setores (Henry, 2007).
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Colocar tantas indústrias amplas dentro de uma
única categoria de “indústrias criativas” pode
ser problemático. Ainda que todas elas estejam
relacionadas a produtos e serviços criativos,
elas podem ter necessidades muito diferentes
em termos operacionais, especialmente no que
tange modelos de negócio — diferenças sobre
as quais ainda se sabe muito pouco (Culture
Label Agency, 2014). Essas dificuldades, no
entanto, não tornam menos válidos os aspectos
intangíveis das indústrias criativas que são mais
difíceis de quantificar: talvez eles tenham ainda
mais potencial futuro, já que o valor intangível
criado ainda não é devidamente entendido.
Como esses valores intangíveis relacionados
a benefícios sociais, culturais, públicos e
comunitários podem ser captados de uma
maneira que faça jus a como esses programas
operam é particular e urgentemente relevante
para o indivíduo, organização ou a comunidade
criativa mais ampla e, talvez, outros setores e
negócios numa escala global (ACE, 2014).

das artes como “cultura” por parte da política
governamental (Belfiore and Bennett, 2007, p.
136, tradução livre; ACE, 2020). Há a promessa
de continuar diversificando essa estratégia, em
relação a etnia, classe socioeconômica e pessoas
com deficiência. Percebe-se, nesse sentido,
progresso, apesar de o setor artístico financiado
com recursos públicos ainda está longe de ser
representativo da sociedade no Reino Unido
(ACE, 2020).

De uma perspectiva econômica, o ACE é ciente
de que os modelos de negócio de muitas
organizações estão ultrapassados e poderiam ser
mais empreendedores e focados em inovações
tecnológicas, de modo que há a intenção de
investir nesses objetivos (ACE, 2020). Querse, ainda, voltar a direcionar recursos para as
regiões, de modo a seguir descentralizando o
financiamento em Londres, ainda que quatro das
cinco organizações principais financiadas têm a
capital como base. No entanto, um foco no local
está presente na nova ênfase estratégica no
Na estratégia do ACE para o período 2020- investimento em bibliotecas pelo país, visto que
2030, “Vamos Criar”, “cultura” e “criatividade” elas são os espaços culturais mais frequentados
são duas áreas focais separadas, consideradas e inerentemente carregam um potencial de
pelo ACE como “intimamente conectadas, mas democratização — são espaços livres nessas
diferentes” (ACE, 2020, p. 15, tradução livre). regiões, visitados regularmente por aqueles que
A criatividade é definida como “o processo atualmente são mais sub-representados em
pelo qual, seja de maneira individual ou com boa parte da atividade artística financiada com
outros, criamos algo novo: uma obra de arte, recursos públicos, mulheres e pessoas negras e de
ou re-imaginar uma obra já existente”. Cultura minorias étnicas (Crossick and Kaszynska, 2016).
é “o resultado desse processo criativo: nós Com efeito, o comparecimento a bibliotecas
o encontramos no mundo, em museus e apresenta a menor disparidade entre pessoas
bibliotecas, teatros e galerias, carnavais e salas de alta e baixa posição socioeconômica, com
de concerto” (ACE, 2020, p. 15, tradução livre). 36% e 31%, respectivamente, comparecendo ao
Resumidamente, essas definições se traduzem longo de um ano, segundo um estudo de 2015
num foco no processo criativo e na criação e do DCMS (2015). Em outras áreas do escopo do
no consumo de produtos feito por profissionais, ACE, os números não foram tão próximos, com
visando a ampliação de oportunidades para “a proporção de adultos do grupo com maior
ambos. A estratégia reconhece que muitas condição socioeconômico que comparecera
pessoas já têm vidas culturalmente ricas, ainda ou participara em atividades nas artes no ano
que muito dessa atividade possa estar fora do anterior” situando-se em 82%, comparando com
escopo do ACE e, por isso, não foi financiada 62% para os de estratos inferiores, disparidade
com recursos públicos. Isso se relaciona ao fato similar à encontrada para patrimônio, museus
de que muito da maneira em que “as artes” se e galerias, e participação digital (DCMS, 2015).
definiram até o dia de hoje é “essencialmente a De acordo com uma pesquisa feita pelo ACE no
cultura europeia de alto nível”, com discussões país no âmbito do programa “Vamos Criar”, ainda
de culturas étnicas ainda situadas em “formas subsiste uma ampla diferença socioeconômica e
específicas de etnia”, ainda classificadas dentro geográfica no engajamento com cultura — muitos,
16
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na verdade, veem os termos e a terminologia
do engajamento como elitistas. Existe também
compromissos com o aumento da colaboração
com outras organizações fora das artes, com
o incentivo ao empreendedorismo, e com uma
maior dedicação a construir relacionamentos
com autoridades locais, as quais ainda alocam
mais financiamento às artes do que o ACE. Se
por um lado há claros benefícios resultantes
do envolvimento cultural — tanto em termos
de produção quanto de consumo de cultura —
delineados nesta discussão, há também, por
outro, a necessidade de mostrar respeito àqueles
que decidem não se envolver, provavelmente
devido a restrições relacionadas a estilo de
vida, acesso, desconexão, ou até mesmo pelas
formas culturais nas quais eles se engajam não
serem consideradas “cultura” no discurso de
políticas públicas. Aqueles que não se envolvem
com cultura nos termos das políticas culturais
britânicas não são, portanto, incluídos nessas
discussões, senão que são vistos através das
lentes do modelo de déficit, como se faltasse
algo nas vidas daqueles que não participam da
cultura conforme definida pelo DCMS e pelo
ACS:
O discurso político sobre a desigualdade
nas artes e na cultura tende a enfatizar
o consumo sobre a produção, sendo
frequentemente impelido pelas questões
distributivas que rodeiam o fomento
público. Conforme observamos, focar
nas barreiras à participação ou no
modelo do déficit — no qual a ausência
de certos tipos de engajamento cultural é
o que importa — pode desviar a atenção
das práticas culturais que podem ser
encontradas entre aquelas populações
e comunidades supostamente excluídas.
(Crossick and Kaszynska, 2016, p. 32,
tradução livre)

criatividade cotidiana” (Crossick and Kaszynska,
2016, p. 32, tradução livre). O ponto de partida
para essa mudança, primordialmente, não
deve ser a “presença ou ausência de grupos
sociais em formas específicas de cultura”, senão
qual medidas “deveriam ser expandidas para
captar as práticas cotidianas entendidas mais
amplamente” (Crossick and Kaszynska, 2016,
p. 32, tradução livre). Incluindo mais dessas
práticas na maneira como o valor cultural é
entendido a nível individual e social, poderse-ia lograr uma discussão mais democrática e
ampla a respeito de quem decide como o valor
é entendido e como o financiamento é alocado.
Tal feito se somaria ao “potencial das políticas
culturais de fazer sua (muito necessária) parte
na promoção da criatividade não só como um
fenômeno individual, a reserva dos poucos
talentosos, mas também como um conceito
social ... que carrega a promessa de uma
economia genuinamente criativa” (Wilson,
2010, p. 367, tradução livre). O que falta nas
políticas culturais atuais não é só a questão
de como a cultura pode ser democratizada
através do acesso, ou mesmo vislumbrar como
a democracia cultural pode ser demonstrada
através de uma maior participação, mas
também a de como mais vozes das pessoas que
atualmente não estão incluídas nesses debates
podem ser fortalecidas para fazer decisões a
respeito de como os recursos são distribuídos
e como as políticas são moldadas. Até isso
acontecer, restará uma “relação turbulenta entre
a criatividade e a economia” (Wilson, 2010, p.
374, tradução livre). As políticas culturais podem
permitir isso “cruzando fronteiras”, “aprendendo
da diferença”, e estendendo seu escopo “muito
além de seu mercado-alvo habitual daqueles
trabalhando nas indústrias criativas, incluindo
aquelas vozes que de outra maneira seriam
excluídas e marginalizadas” (Wilson, 2010, p.
374, tradução livre).

Através dessa abordagem expandida sobre
o quê se entende por participação cultural,
pode ser que “não nos livremos da questão
da desigualdade, mas ela pode nos ajudar a
entender as realidades mais complexas que
incluem o que um importante projeto de
pesquisa chama de ‘participação cotidiana’, ou
Counting Culture
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