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Policy Briefing
LONDRES
Counting Culture é um projeto liderado por Leandro Valiati e Paul Heritage como parte da bolsa
British Academy Newton Advanced Fellowship. Ao longo da última década, o modelo britânico de
indústrias criativas influenciou fortemente as políticas realizadas no Brasil. Elaborou-se esta
pesquisa para levantar questões sobre quão exitoso foi esse modelo comum em relação à mitigação
de desigualdades em termos de distribuição de renda, gênero e etnia nos setores econômicos da
indústria criativa desses países. O foco do processo de pesquisa foi tentar caracterizar como o
modelo em evolução da política das indústrias criativas é visto no Reino Unido, bem como identificar
os impactos de sua influência no Brasil.
Como parte do projeto, oficinas foram realizadas em Glasgow, Cardiff, Londres e Manchester de
modo a explorar as percepções a respeito da política britânica para as indústrias criativas e sua
relevância para as atividades artísticas e culturais, em contextos variados pelo Reino Unido. Em
cada oficina participaram acadêmicos locais, elaboradores de políticas e profissionais da cultura,
assim como jovens.
Este relatório é baseado numa conferência que se deu no dia 2 de outubro de 2019 como parte do
evento Política para as indústrias criativas: desafios para o século XXI, organizado por Prof. Morag
Shiach da Universidade de Londres Queen Mary (QMUL) e Rede: Centro para a Economia Criativa
e Cultural da QMUL. Contribuíram elaboradores de políticas públicas ingleses, profissionais e
acadêmicos da universidade.
O resumo, as afirmações e as recomendações a seguir foram baseados em notas feitas por relatores
escolhidos pelo People’s Palace Projects na QMUL, a instituição organizadora.
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RESUMO

à sua distribuição desigual de financiamento
para a cultura, favorecendo Londres em relação
Londres é o epicentro das indústrias criativas a outras regiões da Inglaterra. Ainda que tal
do Reino Unido. Ainda que esforços tenham polêmica tenha sido parcialmente mitigada
sido feitos, através de políticas públicas e na através do foco do ACE no financiamento fora
prática, para realocar recursos para outras de Londres com algum sucesso, segue existindo
cidades pelo país, Londres segue sendo o ponto uma forte concentração na capital através das
focal para cultura e as indústrias criativas. De organizações que são regularmente financiadas
acordo com a Estratégia Cultural da Cidade por ele – ou Organizações do Portfólio Nacional
de Londres 2018-2022, “a Cidade tem hoje (NPOs) – além de outros financiamentos para
a mais vibrante ecossistema de organizações projetos menores. No entanto, apesar de que
culturais, negócios criativos e profissionais do há possivelmente mais acesso à cultura para
Reino Unido”, com uma definição de cultura aqueles que moram em Londres, haja vistas
que é “ampla e inclusiva”. Sua visão é a de que as atividades e pontos culturais que existem
a cultura “existe tanto nas construções e no pela cidade, subsiste uma disparidade entre
patrimônio das grandes instituições e nas ruas e aqueles que participam da atividade cultural
nos espaços culturais informais no meio disso”. (seja como produtores/participantes ou como
Portanto, a cultura “é para todos, não somente espectadores) e aqueles que não o fazem. Isso
para uma elite restrita, e é uma alavanca ocorre por uma série de razões, tais como falta
poderosa de mobilidade social”. Enquanto o de acesso a recursos, desconexão, e muitas
Conselho das Artes da Inglaterra (ACE) contribui vezes a percepção de pessoas de que a arte
significativamente para a atividade cultural em não é para elas. A atividade cultural é também
Londres, a Corporação da Cidade de Londres frequentemente associada à regeneração de
(CLC) também ajuda com financiamento: com comunidades — conhecida como gentrificação
investimentos de mais de £100 milhões por — que leva aqueles que moram em tais
ano, é o quarto maior financiador da cultura comunidades a serem expelidos devido a custos
no Reino Unido. A CLC foca seu financiamento crescentes em relação a moradia e à destruição
primordialmente na Square Mile, uma área de prédios velhos para liberar espaço para a
central de Londres que atrai milhões de construção de novos. Os potenciais e os desafios
visitantes britânicos e internacionais todos os que as indústrias criativas londrinas enfrentam
anos (incluindo londrinos de outras partes da serão delineados na próxima seção.
cidade) que buscam experimentar um pouco
da cultura britânica. Ela é fundamental para a
economia dos espaços culturais e ao ar livre do
centro de Londres.
Há uma concentração das indústrias criativas em
Londres, coincidindo com uma concentração dos
recursos em Londres e no Sudeste da Inglaterra
que cria “um desequilíbrio entre contextos
urbanos e rurais” (Warwick Report, 2015). Este,
por sua vez, faz da economia criativa um dos
componentes mais desigualmente distribuídos
da economia britânica. Barreiras para a
superação dessa situação são frequentemente a
falta de infraestrutura e o esgotamento do banco
de pessoas talentosas que potencialmente
encontram mais oportunidades na capital.
Se por um lado Londres é um centro global para as
artes, controvérsias tem rodeado o ACE devido
Counting Culture
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Resumo de dados sobre as indústrias criativas e sobre inclusão social no mercado laboral
Taxa de crescimento do Valor Adicionado Bruto (VAB) (%)
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Nota: Dados com estimativas econômicas do Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte (DCMS,
2019), ajustado pelo índice de preços ao consumidor (CPI) do Reino Unido (World Bank, 2019).

Taxa de crescimento do VAB (Indústrias criativas (IC) vs. economia) (%)
Ano

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Inglaterra

Gales

Escócia

IC

Total país

IC

Total país

IC

93.69
93.59
93.55
93.58
93.60
93.73
93.87

84.64
84.97
85.02
85.38
85.78
85.95
85.87

1.44
1.44
1.29
1.29
1.19
1.13
1.10

3.48
3.49
3.48
3.41
3.42
3.43
3.42

3.67
3.69
3.95
4.02
4.10
4.08
3.95

Irlanda do Norte
Total país

7.74
7.75
7.82
7.84
7.68
7.63
7.60

IC

Total país

1.20
1.27
1.21
1.11
1.10
1.06
1.07

2.18
2.20
2.17
2.14
2.14
2.18
2.18

Nota: Dados para estimativas econômicas do DCMS (2018), ajustadas pelo CPI (World Bank).
Mercado de trabalho – inclusão social (2018) (%)
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Notas: Dados para gênero, etnia e informações socioeconômicas são do Departamento Britânico de
Estatísticas Nacionais (ONS, 2019); e para pessoas com deﬁciência de Full Fact (2018).
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PRINCIPAIS QUESTÕES E DESAFIOS
Cultura e regeneração
Comunidades em Londres estão sendo
desalojadas de áreas que estão sendo
regeneradas e às vezes gentrificadas, sem
serem capazes de manter seus espaços na
medida em que são empurradas para fora
de seus lugares. Na maior parte das vezes, os
espaços físicos são regenerados e se criam mais
oportunidades na área, mas esse capital não
é acessível às pessoas atualmente morando
nessas comunidades. Há um potencial imenso
de encontrar maneiras de capacitar aqueles que
já viviam nas áreas gentrificadas, de maneira que
possam também se beneficiar da transformação
dessas comunidades. De maneira a expressar
suas preocupações ao governo para influenciar
políticas públicas, as comunidades necessitam
de uma voz mais forte e de mais oportunidades.
Toda comunidade tem ativos, de modo que,
mais do que necessitarem recursos externos,
elas precisam de mecanismos para capitalizar
recursos preexistentes. others to policy being
created by many for the masses.

está mais direcionado a modelos colaborativos.
Há muitos bolsões de inovação em Londres,
mas esses métodos inovadores devem ser
usados mais amplamente. Setores diferentes
devem encontrar maneiras de trabalhar mais em
colaboração, e a criatividade pode ser um modo
de incentivar a colaboração e a inovação entre
esses grupos. Deve haver mais oportunidades
de troca de informação e documentação para
facilitar o trabalho conjunto.
Políticas culturais

A maior parte das políticas culturais é
elaborada por pessoas que não são afetadas
pelas políticas sociais que desenvolvem. As
pessoas para as quais as políticas são dirigidas
devem ser envolvidas em seu processo de
elaboração. Elas são raramente co-criadas
ou imaginadas usando vozes da comunidade.
As políticas públicas devem, no geral, ser
criadas mais democraticamente. A ativação de
intermediários em posições-chave pode ser
uma maneira de realizar mais efetivamente
mudanças. Alguns pensam que há muito pouca
ação detrás da promessa do prefeito de apoiar
as indústrias criativas, especificamente artistas
Potencial para educação, treinamento e independentes e empreendedores. Hierarquias
abrangentes devem ser removidas das políticas
empregabilidade
públicas, fazendo com que deixem de ser feitas
As artes e metodologias criativas podem ser por algumas pessoas para outras e passem a ser
uma maneira de treinar e capacitar comunidades feitas por muitas para as massas.
carentes que enfrentam baixa empregabilidades,
de modo a aumentar as chances dos residentes Desigualdade social e acessibilidade
de ter sucesso no mercado de trabalho e de
seguir estudando. A criatividade pode ser um Ainda existem extremas desigualdades nas
meio para chegar àqueles que, normalmente, indústrias criativas. Abrir portas de entrada para
poderiam ser inalcançáveis através de pessoas em situação de vulnerabilidade muitas
programas de emprego mais tradicionais, e deve vezes envolve responder a suas experiências
haver mais empregos acessíveis para que mais relacionadas à própria marginalização, mais do
pessoas possam começar a trabalhar no setor. que somente praticar o exercício da criatividade.
As indústrias criativas podem ser melhores nisso A estrutura das indústrias criativas é construída
do que outros setores, já que elas contribuem ao redor da exploração dessa vulnerabilidade e
isso deve mudar.
enormemente para a economia social.
Inovação e colaboração

Financiamento

As indústrias criativas em Londres podem ser
também um meio para que indústrias e grupos
de pessoas diferentes trabalhem juntos. Elas
oferecem um modo de trabalho alternativo,
que se afasta de modos de operar individuais e

Candidatar-se a financiamento nas artes
também é uma área de inacessibilidade que
pode ser abordada adaptando a maneira como
que pessoas se candidatam a oportunidades,
seja para participar de projetos, seja para
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desenvolver os seus próprios. Mudar a
forma de candidatar-se, como, por exemplo,
aceitando candidaturas em vídeo mais do que
somente escritas, pode facilitar a inclusão.
Visto que muitas pessoas não têm a educação
ou capacidade de escrever candidaturas para
financiamento, muitas estruturas formais e
detalhadas excluem criativos que às vezes são
os que mais necessitam de ajuda, favorecendo,
desse modo, candidaturas de investidores e de
especialistas na apresentação de propostas.
A maioria das organizações têm uma fachada
de inclusão, mas na prática estão longe de ser
inclusivas.
Impacto social
Pode ser problemático para a indústria criativa o
desenvolvimento e a mensuração do seu próprio
impacto. Contudo, é necessário haver uma
maneira de medir o impacto do setor criativo sem
que seja por meio de um sistema padronizado.
É necessário haver uma maneira para que os
projetos sejam entendidos e avaliados à luz
não de estatísticas, mas dos objetivos da ação
em curso. Estudos de caso podem ser uma
ferramenta poderosa para a coleta de dados, já
que eles revelam aspectos que não podem ser
captados por dados estatísticos. O setor precisa
ser mais criativo na maneira em que fala do
impacto das indústrias criativas.

Potencial para
empregabilidade

educação,

treinamento

e

Os principais financiadores e o governo devem
se comprometer a investir em iniciativas de
baixo custo, mas altamente efetivas, para apoiar
e desenvolver infraestruturas locais, tanto
físicas, quanto digitais, para a promoção da
participação e de carreiras e hobbies criativos.
Também é importante a oferta de treinamentos
além das universidades, para apoiar aqueles que
não podem pagar para estudar nelas.
Políticas culturais
Artistas,
comunidades
e
organizações
voluntárias devem ter um papel maior no
desenvolvimento de políticas culturais, de
modo a garantir um entendimento mais amplo
da cultura que representam.
Desigualdade social e acessibilidade
Para melhor a acessibilidade da cultura, devese investir em formas de envolvimento cultural
cotidiano que busque aumentar a participação
e a representatividade nas indústrias criativas.
Financiamento
É essencial tornar as práticas de financiamento
mais inclusivas e focadas no apoio a iniciativas
comunitárias.

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES
Cultura e regeneração

Impacto social

De modo a garantir que iniciativas de
regeneração beneficiem as pessoas locais, devese desenvolver programas de grande escala
que as capacitem em áreas que estão sendo
regeneradas para que elas não sejam expulsas, e
para que os recursos fiquem dentro dos lugares
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em questão, ao invés de requerer habilidades
adicionais de fora.

O caminho para que imbuir o impacto social nas
organizações artísticas passa pela exploração de
maneiras mais criativas de avaliar o impacto das
intervenções artísticas.
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