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Resumo 

A Rede de Cidades Criativas foi criada pela UNESCO como uma chancela que 
simultaneamente qualifica a indústria cultural de uma cidade, promove as parcerias públicas e 
privadas em múltiplas escalas e sugere uma conexão entre o tradicional e o moderno além da 
questão da autenticidade. A aplicação dessa chancela no contexto da América Latina se justifica 
de diferentes maneiras: em primeiro lugar, como uma forma de manter a diversidade cultural, em 
segundo lugar, pela troca de experiências entre cidades que tomam a cultura como uma via para 
o desenvolvimento local, em terceiro lugar, os desafios de se promover uma política cultural no 
contexto dos países em desenvolvimento. Na atualidade, essa rede de cidades envolve três 
cidades latino-americanas, Buenos Aires, como “Cidade do Design”, Bogotá, como “Cidade da 
Música” e Popayán (Colômbia), “Cidade da Gastronomia”.  

O objetivo geral desse trabalho é avaliar as transformações físicas e simbólicas do 
espaço urbano dessas cidades antes e depois de entrar na Rede de Cidades Criativas da 
UNESCO. Mais especificamente, desejamos também avaliar os desafios da gestão conjunta 
entre agentes locais e internacionais no contexto das Cidades Criativas, além das possíveis 
trocas que se realizam. Para tanto, se mostra necessário avaliar, primeiramente, as propostas 
dessas cidades e as contrapartidas exigidas pela UNESCO. Em um segundo momento, é 
necessária a exploração de um trabalho de campo que avalie os efeitos da inserção na Rede.  

Tomamos como referência teórica a obra de Allen Scott, que elucida o desafio das 
indústrias culturais e sugere uma abordagem geográfica para estas. De acordo com o autor, a 
indústria cultural é “um reflexo da crescente convergência que está ocorrendo na sociedade 
moderna entre a ordem econômica e os sistemas de expressão cultural” (SCOTT & POWER, 
2004: p.3) e que um conjunto de “países com baixa renda estão descobrindo que eles também 
são capazes de participar de vários modos na nova economia da cultura, as vezes com base nas 
indústrias e culturas tradicionais” (SCOTT & POWER, 2004: p.10). Acreditamos que esse debate 
teórico evoca dois grandes aportes à Geografia: 1) sistematizar o debate da economia da cultura 
e seus desdobramentos; 2) debater os limites da gestão conjunta e multiescalar de uma política 
cultural.  
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Introdução 

Arianne Hassani, ex-coordenadora da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, declarou 
em uma ocasião que a “UNESCO siempre se ocupó de proteger los entornos culturales y 
educativos, ahora queremos ser más activos, ayudar a potenciarlos a través de la construcción 
en red” (Apud MUZI, 2005). Para tanto, como a fala da coordenadora deixa implícito, não se faz 
suficiente atuar a partir de políticas humanitárias ou por intermédio das políticas de preservação. 
Uma das novas formas escolhidas para atuar sobre o mundo se constrói a partir do estímulo às 
indústrias culturais. É justamente no contexto da criação e/ou da expansão de certas indústrias 
culturais na América Latina para alcançar os parâmetros da UNESCO que esse artigo se 
constrói.  

Com isso, o objetivo central desse artigo é apresentar dois casos de desenvolvimento de 
indústrias culturais em cidades latino-americanas a partir do interesse em participar na Rede de 
Cidades Criativas da UNESCO. De forma mais clara, queremos entender como tais indústrias 
culturais podem promover alterações físicas e simbólicas na organização territorial de Buenos 
Aires (desde 2005) e de Bogotá (desde 2012). Inclusive, o esforço dessas cidades em criar 
estruturas e articular agentes se fez notar anteriormente e os objetivos se mostram mais 
ambiciosos do que a simples obtenção da chancela da UNESCO. Se os documentos da 
UNESCO deixam entender que a criação ou a incorporação dessas indústrias culturais podem 
se converter em ferramentas para o desenvolvimento territorial das cidades latino-americanas, é 
preciso então reconhecer que o estudo dessas atividades se mostra importante e legítimo como 
objeto de estudo da Geografia.  

Algumas precisões são necessárias para se compreender os limites da investigação 
propostos nos documentos da UNESCO e o modo como a Geografia e as demais ciências 
sociais podem avaliar os avanços dessas parcerias público-privadas. Pelos termos utilizados nos 
documentos, aquilo que se pode retirar da expressão “desenvolvimento territorial” é mais uma 
ideia vaga, conectada à geração de riquezas, ao fortalecimento de um setor ainda recente e à 
criação de empregos ou de novas formas de trabalho. Muitas vezes, ficam de fora desses 
referidos documentos aqueles aspectos associados à participação popular, às identidades, ao 
planejamento urbano e a tudo que se refere propriamente a discussão do território como parte do 
fenômeno, e não apenas como pano de fundo. Tomamos então como parte importante de nossa 
abordagem uma diferenciação entre os momentos em que estes projetos sugerem de fato usos e 
sentidos dos elementos característicos da visão de desenvolvimento territorial das ciências 
sociais e, por oposição, daqueles em que o sentido do termo “territorial” se configura em formas 
de justificar a existência do projeto sem, todavia, realizar uma discussão territorial.  

 Três etapas se fazem necessárias para operacionalizar essa discussão. Na primeira 
parte desse artigo, faremos um esforço de identificação dos programas da UNESCO ligados às 
indústrias culturais, procurando conectá-las à própria maneira pela qual a geografia desenvolveu 
estudos desse objeto. Partimos então da existência de uma política internacional que conecta 
economia, política e cultura para sugerirmos uma leitura geográfica. Na segunda etapa, nos 
dedicamos ao caso da cidade de Buenos Aires (Argentina) e da sua indústria cultural do design 
reconhecida pela UNESCO, que almeja não apenas conferir valor a produtos (roupas, mobília, 
produtos audiovisuais etc.), mas também requalificar o espaço urbano através da materialização 
de projetos estéticos. Por último, tomamos como centro de análise o caso da cidade de Bogotá 
(Colômbia) como "Cidade da Música" da UNESCO, no qual se observa que a promoção da 
diversidade musical se constrói, sobretudo, por um esforço de requalificação dos seus espaços 
urbanos. Por limitação de tempo, de recursos e de espaço, deixamos o caso do projeto de 
“Cidade da Gastronomia” em Popayán (Colômbia) para outra oportunidade.  
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 Como fontes desse artigo, colocamos os documentos publicados pela UNESCO na 
esteira da Rede de Cidades Criativas, artigos técnicos e jornalísticos sobre os dois projetos 
enfocados. Admitimos que a consolidação da Rede de Cidades Criativas ainda está em curso e, 
necessariamente, os efeitos socioterritoriais não são claros ou numerosos, o que limita a 
verificação de nossas discussões. Porém, acreditamos que discussões como essa podem nos 
ajudar a acompanhar, compreender, participar e/ou criticar políticas de desenvolvimento 
territorial que se constroem na escala das cidades latino-americanas em consonância com fluxos 
variados da economia globalizada.  

 

 

A dimensão territorial das “cidades criativas” e das “indústrias culturais” 

 A Rede de Cidades Criativas da UNESCO foi criada em 2004, tendo como ponto de 
partida o programa Global Alliance for Cultural Diversity, da mesma instituição. O objetivo 
declarado desse programa e, consequentemente, da Rede de Cidades Criativas, seria o de 
fomentar o desenvolvimento de indústrias culturais através de trocas de experiências e novas 
parcerias estratégicas. Nesse sentido, a Rede de Cidades Criativas não deve ser confundida 
com práticas relativas a outras políticas da UNESCO, como aquelas próprias a lista dos 
Patrimônios da Humanidade e aos seus critérios de seleção e de metodologia de trabalho. Logo 
de início, é preciso reconhecer que a Rede de Cidades criativas se coloca como uma forma de 
orientação e/ou intervenção sobre o território, sugerindo linhas de desenvolvimento futuro de 
acordo com um conjunto de valores e de princípios que são associados à UNESCO, mas que 
não são traduzidas pela defesa do patrimônio ou pela autenticidade no seu sentido estrito. De 
acordo com os documentos da instituição: 

“The Creative Cities Network connects cities who want to share 
experiences, ideas and best practices for cultural, social and economic 
development. Cities may apply to be endorsed by the Network and join 
the programme to ensure their continued role as centres of excellence 
and to support other cities, particularly those in developing countries, in 
nurturing their own creative economy” (UNESCO, 2013). 

 A UNESCO justifica a escolha pelo trabalho na escala das cidades pela diversidade dos 
seus atores, pela concentração de serviços e pela flexibilidade das suas políticas públicas, o que 
muitas vezes não se observa em outras escalas. Além disso, no contexto de uma cidade, é 
possível verificar os efeitos socioterritoriais das ações de forma mais clara. Outro elemento que 
merece ser destacado é aquele que considera de que os elementos associados à ideia de 
cultura, tão polissêmica e confusa, poderiam ser avaliados pelos seus usos e não pela sua 
essência. A Rede de Cidades Criativas da UNESCO sugere então que a conexão entre cidades 
de diferentes partes do mundo pode servir como uma estratégia para o desenvolvimento local. 
Nos termos do documento da UNESCO: 

“Cities are increasingly playing a vital role in harnessing creativity for 
economic and social development: a) cities harbor the entire range of 
cultural actors throughout the creative industry chain, from the creative 
act to production and distribution; b) as breeding grounds for creative 
clusters, cities have great potential to harness creativity, and 
connecting cities can mobilize this potential for global impact; c) cities 
have a strong effect on the establishment of public/private partnership 
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that helps unlock the creative entrepreneurial potential and plays an 
important role in the new economy; d) cities are small enough to affect 
local cultural industries but also large enough to serve as gateways to 
international markets. Nowadays more than half of the world population 
lives in cities. The concept of ‘Creative Cities’ is based on the belief 
that culture can play an important role in urban renewal. Policy makers 
are increasingly taking account of the role of creativity when planning 
economic policy. As creative industries contribute to a city’s social 
fabric, cultural diversity and enhance the quality of life, it also 
strengthens a sense of community and helps define a shared identity” 
(UNESCO, 2013). 

 A UNESCO coloca então a ideia de que tais indústrias culturais não devem apenas 
refletir elementos retirados da vida social destas cidades para prestar tributos: seria desejável 
promover alterações na vida social de forma tão intensa quanto os próprios efeitos territoriais. 
Somente dessa maneira, entende-se, seria possível aumentar a qualidade de vida e promover 
uma renovação dos símbolos de identidade e das imagens da cidade. As cidades, tal qual a 
UNESCO parece avaliar dentro desse programa, poderiam ser entendidas: “As laboratories for 
cultural diversity, they are stimulated by the need for cultural recognition that affirms their identity 
in a globalized world. Some of them are preparing wide-ranging international strategies to this 
end” (UNESCO, 2013b). 

 De um modo geral, é possível afirmar que essas cidades vão ter seus objetos e suas 
ações submetidos a mudanças por uma série de parcerias entre agentes públicos e privados 
oriundos de diversas partes do globo. É correto observar que os documentos da UNESCO 
prevejam como foco de análise a viabilização de pequenas empresas e de atividades ainda 
pouco expressivas localmente, mas se faz necessário reconhecer que essa linha de ação abre 
igualmente vias para que grandes empresas globalizadas possam desenvolver seus negócios de 
forma mais durável no setor da economia criativa. De acordo com a UNESCO:  

"Un elemento clave para el éxito de las ciudades creativas es la 
creación de modalidades de asociación público-privadas que logren 
activar el potencial de las pequeñas empresas. Obviamente, para 
asegurar este desarrollo, las pequeñas empresas necesitan también el 
talento innovador de los creadores, por lo que las ciudades mejor 
situadas para llevar a cabo con éxito este proceso son aquellas que 
cuentan con escuelas de arte, diseño, artesanía, música o moda" 
(UNESCO, 2013b)  

 Nesse momento, é preciso lembrar que a Geografia possui uma discussão específica 
sobre as indústriais culturais. A discussão das indústrias culturais e da economia criativa tem 
sido promovida no contexto da Geografia há mais de 10 anos, sobretudo nos círculos da 
Geografia Anglo-Saxã. Autores como Scott (2004) e Pratt têm sugerido definições e casos para 
análise que diferem sensivelmente do sentido original presente na discussão da Escola de 
Frankfurt, na qual o pensamento de Theodore Adorno e Max Horckheimer difundiu o termo. 
Adorno e Horckheimer sugeriram a indústria cultural como categoria de análise ao identificar 
uma forma avançada de dominação presente na sociedade capitalista que seria capaz de 
conferir previsibilidade e segurança através de uma manipulação aberta do acesso as 
informações, das identidades, do uso de tecnologias e da capacidade cognitiva para promover 
uma certa homogeneidade social e o conformismo. Sem tentar desconsiderar essa reflexão 
original, os geógrafos se preocupam em trabalhar as indústrias culturais como fenômenos que, 
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inclusive, se constroem de formas tão variadas e contraditórias que, em parte problematizam a 
categoria de análise da Escola de Frankfurt. Acreditamos que essa concepção da Geografia 
Anglo-Saxã é mais próxima daquela sugerida pela própria UNESCO como linha de ação e, 
nesse sentido, esta pode ser melhor aplicada para os fins desse artigo.  

 De acordo com Power e Scott, a indústria cultural pode ser compreendida como “a 
reflection of the increasing convergence that is occurring in modern society between economic 
order on the one hand and systems of cultural expression on the other” (Scott e Power, 2004: 
p.3). Tal convergência citada por Power e Scott é viabilizada por um avanço das tecnologias de 
transporte, de comunicação e dos mercados em escala planetária, o que contempla, inclusive, 
países periféricos. De acordo com Pratt: “new technologies create the possibilities of new 
strategies, and also of the new economic objects that can be exploited and governed in their 
different ways” (Pratt, 2000: p.7). É nesse sentido que os autores sugerem que as indústrias 
culturais podem ser exemplos importantes de estudos geográficos que se desenvolvem no 
contexto da Nova Economia e que qualificam de forma original as relações entre cultura e 
economia. Entendemos aqui a indústria cultural como um fenômeno relacionado a economia 
criativa, que tem como pressupostos o conhecimento, a flexibilidade do trabalho, a valorização 
da subjetividade e a rapidez e amplitude dos fluxos. Os exemplos seriam oriundos de atividades 
variadas: música, moda, mercado editorial, audiovisual, esportes, turismo, entre muitas outras 
possíveis de serem lembradas. Nas palavras dos autores: 

“cultural-products industries are growing rapidly; they tend (though not 
always) to be environmentally -friendly; and they frequently (though 
again not always) employ high-skill, high-wage, creative workers. 
Cultural-products industries also generate positive externalities in so far 
as they contribute to the quality of life in the places where they 
congregate and enhance the image and prestige of the local area” 
(Scott e Power, 2004: p.8). 

 Portanto, não se trata aqui de fazer uma crítica que exige o descarte e a simplificação 
desses fenômenos como formas de dominação previamente definidas e tampouco realizar uma 
apologia desses fenômenos pela simples perspectiva da geração de riquezas. As indústrias 
culturais parecem possuir diferentes arranjos, sobretudo no contexto de uma América Latina do 
século XXI que possui uma expressiva história de controle das representações culturais e da 
centralização. Os arranjos das indústrias culturais latino-americanas parecem nos trazer os 
desafios de novas parcerias entre agentes públicos e privados, entre escalas locais e 
internacionais, entre economia, política e culturas. Tomamos como pressuposto que esse debate 
é legítimo e importante no contexto de uma América Latina que, após um hiato nas políticas 
culturais pós-abertura política e econômica, volta a estimular práticas culturais em diversas 
escalas, reconhece o valor de uma gama maior de suas representações culturais e procura uma 
inserção na economia globalizada pela exploração desses elementos de identidade e de 
comportamento.  

 É possível já avançar que a candidatura de cidades como Buenos Aires e Bogotá à 
Rede de Cidades Criativas da UNESCO traz à discussão a ideia de que o desenvolvimento 
socioterritorial pode ser ativado por uma atividade econômica que se inspira em símbolos, 
comportamentos, modas e práticas sociais locais, contando com a parceria e orientação 
internacional. Também se coloca previamente que tais candidaturas sugerem que a qualidade de 
vida encontrada nessas cidades pode ser alterada positivamente pelos efeitos territoriais dessas 
indústrias culturais. Para compreender melhor os detalhes dessas candidaturas e suas possíveis 
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consequências territoriais, faremos uma análise individual dos casos de Buenos Aires e de 
Bogotá.  

 

 

Os desenhos da globalização: Buenos Aires, Cidade do Design  

De acordo com os dados divulgados pela cidade de Buenos Aires, 7% do total produzido 
e 4% de mão de obra empregada estão diretamente relacionados às indústrias culturais. O 
investimento total em cultura girou em torno de 180 milhões de dólares anuais no ano de 2010. 
Estes dados se mostram ainda mais significativos uma vez que esse peso da economia da 
cultura parece evoluir ano a ano: em um momento de globalização e de crescimento do setor 
terciário, a economia da cultura representa atividades econômicas com alto valor agregado e 
baixo custo produtivo. 

Mostra-se igualmente importante reconhecer que as sucessivas crises e perdas 
econômicas da Argentina desde os últimos anos do século XX convidavam a uma renovação de 
suas estratégias de inserção dentro da economia globalizada. As perdas no setor industrial na 
década de 1990, o desemprego e a instabilidade da moeda convidavam à procura de novas 
oportunidades, um tanto distantes daquelas que qualificavam a economia argentina e, mais 
especificamente, portenha.  

Nesse sentido, a candidatura à chancela da UNESCO de Cidade do Design se revelou 
uma estratégia original realizada pela cidade de Buenos Aires para diversificar suas atividades 
econômicas e engajar novos agentes no investimento econômico e cultural em escala local. Tal 
estratégia se mostra original na medida em que foge um pouco daqueles símbolos que pareciam 
orientar o turismo cultural para a cidade no passado, além de exigir uma mobilização mais ampla 
de diversos estratos da população. Não é o tango, o futebol, a Casa Rosada ou os centros 
comerciais mais tradicionais que justificam essa economia da cultura. Em adição aos símbolos 
tradicionais, nota-se um novo ciclo de desenvolvimento econômico que depende de formas de 
representar e de construir o espaço que, apesar de importantes regionalmente, não possuíam 
grande projeção internacional. Os documentos da UNESCO são unânimes em reconhecer que, 
apesar do design não ser totalmente novo para as atividades econômicas e culturais portenhas, 
esta atividade parece ter finalmente amadurecido e ganho nova dimensão. De acordo com esses 
documentos, observam-se os seguintes sinais desse processo de amadurecimento do design na 
cidade: 

“A large demand for innovative design products, from a multicultural 
population base; the city is a cultural hub for Latin American countries; 
a tradition of melting different cultural influences; a strong supply of 
qualified labor and training facilities; 3 generations of local designers 
have created a solid tradition: the 1950s group (Maldonado, Bonet, 
Ferrari-Hardoy, Kurchan, Bustillo); the contemporary group (Blanco, 
Kogan, Shakespear, Fontana, Chávez, Pensi, Well); the youngsters 
(Churba, Trosman, Cabezas, Sarmiento, Aguirre, Stein)” (UNESCO, 
2012a). 

De acordo com o documento da UNESCO que anunciava o aceite da candidatura 
portenha, essa chancela foi aprovada porque era possível reconhecer uma estratégia que 
articulava agentes públicos e privados no intuito de internacionalizar a marca da cidade além de 
diversificar e renovar os símbolos ligados a ela. Por essa intenção clara se anunciava, a 
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chancela veio como uma validação da estratégia e um voto de confiança de que seus efeitos 
territoriais serão claros e duradouros. Não se trata então completamente de um prêmio conferido 
por algo já atingido ou por um nível de excelência que transcende qualquer outro observado no 
mundo. A chancela de Cidade do Design foi conferida principalmente pela identificação de um 
projeto bem articulado, que compõe elementos tradicionais e modernos e que se escora em uma 
estrutura pré-existente que qualifica o pedido. Nas palavras utilizadas no documento:  

“La ciudad no sólo ha diversificado su potencial de crecimiento 
económico, sino que también ha movilizado un vasto abanico de 
agentes involucrados en la construcción de una de las escenas del 
diseño más activas y dinámicas de América latina. Crisol de historias, 
pueblos y situaciones, la ciudad de Buenos Aires ha capturado la 
esencia de la diversidad y de la creatividad para desarrollar una de las 
industrias del diseño más sanas y más productivas del continente 
sudamericano. La ciudad de Berlín, que ha demostrado una profunda 
comprensión de su industria del diseño, ha recorrido un camino 
considerable en la coordinación de políticas, la formación y el apoyo a 
la red de los agentes involucrados en este dominio” (UNESCO, 2012b). 

Mais precisamente, a composição estética entre o tradicional e o moderno se coloca 
como objeto de setores da moda, da decoração, de polos audiovisuais e de arquitetura e 
urbanismo que não apenas promovem novas representações do espaço, mas também nos 
convidam a reorganizar os espaços per si. Os movimentos simbólicos que se realizam na cidade 
de Buenos Aires podem ser tão diversos quanto os movimentos econômicos: a composição 
estética do espaço em obras de artes passa a inspirar novas intervenções no espaço urbano da 
cidade, promovendo uma conexão entre o espaço interior (próprio a subjetividade do artista) e o 
exterior; a valorização da estética nos leva a pensar as possíveis formas de se escapar dos 
modelos produtivos funcionais e massificados, para alcançar novos modelos, requalificados pela 
estilização; as formas de se produzir e os produtos finais destacam a multiplicação do 
empreendedorismo, ultrapassando a industrialização e o trabalho no sentido fordista/toyotista 
dos termos para desenvolver um novo tipo de trabalho artesanal, com maior número de 
trabalhadores e empresas, em um ambiente simultaneamente competitivo e colaborador; ao 
invés de privilegiar o volume produzido, tal economia da cultura e seus símbolos dão ênfase ao 
valor agregado; finalmente, o objetivo estratégico dessa projeção global da cidade de Buenos 
Aires como polo do Design é realizar novas conexões entre o privado e o público para além da 
escala local.  

 Os resultados dos estímulos a essa indústria cultural do design já começam a ganhar 
materialidade na cidade de Buenos Aires. Através de concursos, seleções e contratos, tais 
designers começam a conferir cores e sentidos originais a cidade. Os documentos da UNESCO 
fazem alusão a ganhos estéticos a partes do espaço urbano de Buenos Aires: “Design has been 
integrated into urban planning – renewal of urban elements, the airport, the underground, visual 
information system etc” (UNESCO, 2012a). De acordo com a UNESCO, a cidade começa a 
polarizar estudantes e trabalhadores do setor para participar de suas atividades, contribuindo 
para uma diversificação nos tipos de suas correntes migratórias: “As the local design industry 
becomes stronger, the number of students (many of whom are coming from neighboring Latin 
American countries) enrolling in design is growing quickly” (UNESCO, 2012a). Finalmente, os 
investimentos em educação técnica e superior garante a formação de recursos humanos que 
possam dar continuidade ao processo:  
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“There are design careers at the Universidad de Buenos Aires (UBA), 
Universidad de Palermo (UP), Universidad de Belgrano (UB), 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Fundación Gutenberg, 
ORT schools, among others. Universidad de Buenos Aires enrolls 
about 35,000 students in its 6 design careers (Industrial Design, 
Graphic Design, Textile and Clothing Design, Image and Sound 
Design, Landscape Design, Architecture)” (UNESCO, 2012c). 

Porém, a proposição dessa nova estratégia se choca com uma série de dificuldades. A 
primeira pode ser observada na dependência de fluxos de capitais e de conhecimentos em um 
contexto de crise econômica mundial. A segunda dificuldade pode ser derivada das dificuldades 
nas trocas de experiências entre as cidades que compõe a rede de cidades criativas do design. 
A terceira dificuldade nos conflitos entre os projetos estéticos e de inserção globalizada diante de 
grupos tradicionais e/ou atividades econômicas locais. A quarta dificuldade se refere ao estímulo 
ao fracionamento da cidade (ou a sua institucionalização) ao multiplicar as vozes que produzem 
e/ou organizam o espaço urbano.  

Espera-se que essas intervenções e requalificações não fiquem restritas aos centros já 
consolidados e dotados de serviços que se observam na cidade de Buenos Aires. De fato, uma 
das formas pelas quais se poderia defender os méritos das indústrias culturais para a vida social 
em Buenos Aires seria justamente pela difusão da economia da cultura para além dos limites já 
saturados das áreas centrais da cidade. Porém, os documentos da cidade de Buenos Aires e da 
UNESCO revelam que as áreas privilegiadas até o momento são sobretudo aquelas que já 
possuíam centralidade. Como exemplos, observa-se que o tradicional e bem localizado bairro de 
Barracas recebe o Distrito de Diseño, com orçamento de milhões de dólares e cursos e eventos 
variados, e Palermo desenvolve suas lojas, ateliês, estúdios e eventos, como o “Mês de Diseño”, 
que se desenrola no mês de Outubro de promove a ocupação das ruas do bairro com 
exposições e espetáculos. Com isso: “Palermo has become a cluster for the design industry – 
more than 300 related shops and studios are a new attraction for tourists” (UNESCO, 2012a).  

Se, até o momento, o processo de apropriação via design parece privilegiar as áreas já 
valorizadas pelas políticas patrimoniais e do turismo cultural como Palermo, San Telmo, 
Recoleta e Barracas, o projeto da UNESCO prevê que outras áreas poderiam ser enfocadas. De 
acordo com a proposição da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, as áreas próximas a 
Puerto Madero poderiam vir a ilustrar esses efeitos positivos através de novos projetos 
urbanísticos e novas valorizações. Mais precisamente: 

“Palermo, Recoleta (Buenos Aires Design) and San Telmo are the best 
known design corridors and are increasingly acknowledge abroad. New 
design areas are showing up in different neighborhoods. There are 
urban facilities in Puerto Madero, Av. Corrientes, Av. 9 de Julio, among 
other areas. In 2004 there was national public contests to design the 
city´s urban equipment (the winning projects are gradually being 
deployed). Puerto Madero´s new architecture is a major highlight. In 
the southern part of the city, the Parque Patricios Technology District 
and Barracas Design District are two big projects currently being 
developed” UNESCO, 2012c). 

Porém, essa difusão parece depender fortemente de um cluster, um distrito que 
concentra equipamentos, serviços e conhecimentos que polarizam toda uma indústria cultural. 
Esse é o caso da estrutura de estúdios, equipamentos, cursos técnicos e superiores, eventos, 
concursos, feiras que são colocados como base do Distrito de Diseño de Buenos Aires, situado 
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no bairro de Barracas. A coordenadora do Distrito de Diseño, Laura Salles, explica que esse 
cluster se mostra importante para o desenvolvimento de um mercado duradouro e diversificado 
de design que justifique a chancela conferida pela UNESCO e que possa atingir os objetivos de 
desenvolvimento territorial que são sugeridos em seus documentos. Desse modo, é possível 
concluir que, em parte, o desenvolvimento de um cluster (ou aglomeração) de uma indústria 
cultural exige certa polarização e um discurso técnico e estético que, apesar de promover 
conhecimentos e investimentos, não pode ser confundido com uma forma mais participativa de 
planejamento ou de intervenção sobre a cidade. Nas palavras de Laura Salles:  

“El proyecto de Distrito de Diseño de Barracas da escala a la visión de 
promover la incorporación de diseño como herramienta de 
competitividad, a la par de vincular el desarrollo de un sector 
económico con el desarrollo de un territorio. El concepto de `Distrito´ 
es la concentración, en un espacio geográfico delimitado, de 
profesionales y empresas dedicadas a una misma actividad, y de 
infraestructura necesaria para dicha actividad. Durante los últimos 
años, en distintas ciudades del mundo, han surgido estos proyectos 
urbanos como iniciativas en las que interviene el sector público, el 
privado y la comunidad, y que tienen como principales objetivos el 
desarrollo económico local y la revitalización urbana” (PECIÑA, 2012). 

 Se os efeitos territoriais da chancela de “Cidade do Design” na organização interna de 
Buenos Aires ainda estão para ser melhor alcançados, as parcerias com as demais cidades que 
compõem a Rede se mostram ainda mais reduzidas. A cidade de Buenos Aires se coloca ao 
lado de um grupo heterogêneo de cidades que compõe a Rede de Cidades Criativas sob a 
chancela do Design: Shenzen, Shangai e Pequim, na China, Kobe e Nagoya, no Japão, Seul, na 
Coreia do Sul, Montreal, no Canadá, Santa Fé, nos EUA, Berlim, na Alemanha, Saint-Étienne, na 
França e Graz, na Áustria. Algumas são cidades globais, metrópoles ou capitais regionais, fatos 
que justificam certa polarização e garantem repercussão regional de quaisquer políticas públicas 
realizadas. Outras são cidades históricas ou de antiga função industrial ou de serviços que 
procuram redefinir sua importância no mundo através de uma nova estratégia. Pela proposição 
da UNESCO, tais cidades devem aproveitar esse fórum internacional simultaneamente como 
base para a troca de experiências, para o reconhecimento de oportunidades de investimentos e 
para a promoção de suas indústrias culturais com o selo de qualidade da UNESCO. Ainda que o 
“Mes del Diseño”, evento anual que se realiza em Buenos Aires, traga profissionais e expositores 
de Berlim e de outras cidades da Rede, os workshops e contatos são de curta duração e a 
extensão das trocas ainda estão para ser melhor avaliadas.  

  

 

Os ritmos da globalização: Bogotá, Cidade da Música 

A consolidação da economia da cultura como via para o desenvolvimento econômico e 
territorial é relativamente recente na cidade de Bogotá, sobretudo se levarmos em conta que 
mesmo atividades tradicionais como o turismo histórico e de negócios figuravam como 
potencialidades secundárias para a cidade. Até 2009, a cidade de Cartagena das Índias ainda 
concentrava os maiores fluxos turísticos do país, assim como os maiores retornos econômicos 
dessa atividade. A conversão das atividades econômicas e culturais para a exploração das 
indústrias culturais revela então uma mudança de olhar, uma intenção clara, a saber, a ideia de 
que Estado e agentes privados devem se articular em torno de uma estratégia comum de 
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requalificação da cidade por intermédio dos fluxos da globalização. É nesse sentido que devem 
ser interpretados os dados que identificam o tamanho, a diversidade e a potencialidade da 
musicalidade da cidade que figuram nos documentos da candidatura submetido a UNESCO: 

“La existencia de un amplio y diverso sector musical que es motor de 
desarrollo social y económico. En 2010 se identificaron 530 compañías 
musicales en la ciudad que generan más de 1.000 empleos directos, y 
representan el 7,5% del empleo formal de la economía creativa local. 
Festivales, mercados, centros de pedagogía, empresarios y grandes 
conciertos demuestran que la escena musical está en vibrante 
proyección. El público capitalino se moviliza en masa alrededor de la 
música. Entre 1995 y 2011, más de 4.888.086 personas asistieron a 
los Festivales al Parque, creados en 1995 por la Administración 
Distrital para la circulación de la música: Los eventos al Parque han 
generado toda una red de festivales locales y circuitos musicales que 
son espacios propicios para la convivencia y la cohesión social, el 
reconocimiento de nuevas ciudadanías y la apropiación de espacios de 
recreación y atención al cuidado del entorno. La Encuesta Bienal de 
Culturas 2009 constató que la música es la expresión artística 
preferida por los bogotanos (el 75,47% de los encuestados así lo 
afirmó” (SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 
DE BOGOTÁ, 2013). 

A candidatura da cidade de Bogotá a chancela de Cidade da Música revela diferentes 
estratégias e significados em relação aqueles observados na cidade de Buenos Aires. Tal 
candidatura parece simbolizar um esforço de consolidação de uma nova imagem para a cidade, 
após um amplo período sob o estigma da violência urbana associada ao tráfico de drogas. Tal 
nova imagem pretende não apenas demonstrar a diversidade cultural da cidade de Bogotá, mas 
também transmitir a segurança e o planejamento da cidade, além de apresentar os dados de 
crescimento do PIB que são proporcionalmente superiores aqueles revelados pelos vizinhos 
latino-americanos. A música, em si mesma, não monopoliza essa estratégia: antes de se 
candidatar a chancela de Cidade da Música, a cidade de Bogotá já havia recebido o título da 
UNESCO de Cidade do Livro em 2005. Breve, além dos ganhos comerciais recentes e do 
reconhecimento da cultura simplesmente pelo viés da autenticidade e da preservação, a cidade 
de Bogotá parece fazer parte de uma nova estratégia de inserção e de diversificação de 
atividades nos circuitos da economia globalizada. Em registro da imprensa local, os sentidos 
econômicos da candidatura de Bogotá surgem de forma frequente. Como acrescentou Builes:  

“Se espera que este reconocimiento genere un impacto positivo para el 
clima de inversión en la capital y la posibilidad de consolidar 
intercambios en el mercado internacional, incluyendo la realización de 
espectáculos y encuentros de gran envergadura que la proyecten 
como una ciudad global” (BUILES, 2012). 

A estratégia colombiana para se consolidar como um polo cultural revela então um claro 
sentido territorial, pois, mais do que nunca, é preciso realizar eventos, festivais e celebrações em 
espaços públicos, pelo menos nessa etapa inicial. A animação promovida pelos ritmos musicais 
deve contagiar construções e representações do espaço urbano que se mostrem diferentes, 
positivas. Ao fazê-lo, a administração municipal e os agentes privados celebram, 
simultaneamente, a diversidade das representações musicais e as novas qualidades do espaço 
urbano. Com isso, a celebração da cidade é anterior e mais importante do que a própria 
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celebração da música. Por essas razões, o esforço da candidatura a Cidade da Música da 
UNESCO vem sempre acompanhado de um acompanhamento contínuo dos ganhos obtidos 
com a economia criativa na cidade:  

“El aumento de la producción creativa ha estimulado el consumo de 
espectáculos en vivo, tanto en eventos gratuitos como pagados. Entre 
2005 y 2007 los espectáculos nacionales y de carácter internacional en 
Bogotá aumentaron el 27,5%, y entre 2005 y 2010 los recitales y 
conciertos privados se triplicaron. El aumento se logró, sobre todo, 
debido a que aumentó la capacidad para los conciertos pequeños, 
pues los medianos y grandes se han mantenido relativamente 
estables. Esto puede explicarse en que muchos establecimientos 
pequeños incluyen música en vivo. Pese a lo anterior, el número de 
eventos grandes también aumentó, lo mismo que la recaudación: en 
2007 solo cuatro espectáculos recaudaron recursos por encima de 500 
mil dólares, mientras que en 2009 18 certámenes superaron esta cifra” 
(SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE 
BOGOTÁ, 2013). 

Um dos objetivos colocados seria o de requalificar a cidade e levar os equipamentos, 
serviços e eventos culturais para além dos limites do centro histórico da cidade. Também se 
coloca que é preciso reconhecer aquelas práticas culturais que já se desenvolvem em outras 
partes da cidade, como forma de ampliar a capilaridade do projeto. Para tanto, é necessário 
quebrar a tendência à concentração que se observava nos equipamentos urbanos e empresas 
que exploram a atividade musical. Bairros como Candelaria, Teusaquillo, Santa Fe y Chapinero 
concentram mais da metade dos “cenários musicais” da cidade. De acordo com as publicações 
da Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte de Bogotá, o crescimento da indústria cultural da 
música ganharia maior duração e efeitos territoriais mais claros na medida em que se 
estendesse de forma mais equilibrada pelo espaço urbano de Bogotá. Segundo os termos deste 
documento: 

“Las cifras no dejan dudas del crecimiento de la industria musical en la 
ciudad y de su constante impacto en la forma de ser de los bogotanos, 
en la infraestructura de la ciudad y en su economía. Bogotá cuenta con 
348 escenarios musicales distribuidos en 19 de sus 20 localidades, si 
bien el 64% de ellos están en la Candelaria, Teusaquillo, Santa Fe y 
Chapinero (centro de la ciudad), la distribución, sin embargo, plantea 
un reto para equilibrar el acceso a los ciudadanos que habitan las 
áreas con menor número de espacios para conciertos. Un indicador 
del dinamismo de la ciudad es la gran cantidad de empresas que 
rentan equipos especializados para el sonido de conciertos. Existen 
alrededor de 40 negocios que ofrecen este servicio para grandes 
conciertos y un centenar los facilitan para conciertos medianos. En 
cuanto a salas de producción fonográfica, en la ciudad se han 
incrementado en cantidad y calidad los espacios: en 1990 existían no 
más de 20 estudios, mientras que en la actualidad hay 69 espacios 
profesionales y semiprofesionales que, incluso, son reconocidos en 
Latinoamérica. Esto sin contar los múltiples estudios pequeños que 
también surten la demanda local” (SECRETARIA DE CULTURA, 
RECREACION Y DEPORTE DE BOGOTÁ, 2013). 
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Para que este crescimento da indústria cultural da música se mostre mais duradouro, é 
preciso que se ultrapasse a simples realização dos festivais em áreas públicas como parte das 
estratégias. É preciso, entre outras iniciativas, que centros de registro, produção e ensino técnico 
sejam desenvolvidos para competir com os estúdios que se encontram fora do país. É preciso 
igualmente definir uma estratégia de registro e de difusão desses ritmos musicais por intermédio 
de suportes digitais. É preciso igualmente difundir os equipamentos e festivais por toda a cidade, 
fato que amplia a rede de agentes e multiplica os resultados da indústria cultural. De acordo com 
os documentos da cidade de Bogotá, está previsto a construção do Plano Distrital de Música, 
que se assemelha ao projeto do Centro Metropolitano de Diseño, em Buenos Aires. Este Plano 
comporta aspectos técnicos, educacionais e urbanísticos que garantiriam a definitiva 
incorporação da musicalidade local nos circuitos globalizados da economia e da cultura. De 
acordo com este documento:  

“Este proceso se concertará con los agentes del sector musical: 
músicos, compositores e intérpretes, maestros y estudiantes de 
música, escuelas de música, instituciones y organizaciones musicales, 
productores, investigadores y editores musicales, críticos 
especializados en música, agentes y empresarios de la industria 
musical, almacenes de música, estudios de grabación, fabricantes y 
distribuidores de instrumentos musicales, sellos disqueros, escenarios 
musicales, medios de comunicación y en general audiencias amantes 
de la música. El Plan Distrital de Música busca que confluyan las 
fuerzas y los anhelos de los agentes de un sector fundamental para la 
vida cultural de cualquier sociedad. Conformación del Sistema Distrital 
de Formación Musical para garantizar el acceso de niños, niñas y 
jóvenes a la formación musical reconociendo que es un derecho 
humano. La inversión de recursos es histórica y a partir de 2013 más 
de 12 mil niños estarán integrados a esta formación. A través de los 
Bancos Locales de Instrumentos Musicales se proporcionarán 
herramientas necesarias para lograr dicho proceso. Se apoyará 
también la educación musical universitaria y la investigación. [será 
promovido também o] Fortalecimiento de los Circuitos Musicales 
Locales para promover la circulación de la música en vivo a través de 
eventos gratuitos como comerciales, de modo a que se fortalezcan 
avenidas musicales ya existentes y se generen más espacios en las 
localidades y zonas periféricas de la ciudad. También se buscará 
establecer un gremio que pueda defender sus tarifas en el mercado. 
Creación y fortalecimiento de escenarios para la música. [serão 
incentivados] Los espacios pensados para la circulación de la música 
contemplan la conformación de Redes de musicales por genero, la 
Casa de la Música (sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá) y la 
adecuación y establecimiento de nuevos Megaescenarios para la 
realización de espectáculos musicales de gran formato que permitan 
que Bogotá se inscriba en los circuitos musicales internacionales de 
todos los géneros. Estas y otras estrategias están previstas en el 
marco del Proyecto Bogotá Ciudad Creativa de la Música que cuenta 
con una inversión aproximada de $175 mil millones para el sector en el 
cuatrienio. Se aspira a que en 2016, Bogotá sea reconocida 
internacionalmente por su diversidad musical, su sonido diferente y su 
calidad musical” (SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y 
DEPORTE DE BOGOTÁ, 2013). 
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De acordo com o trecho citado, o reconhecimento internacional da musicalidade de 
Bogotá é algo ainda em construção e que só poderá ser atingido em consonância com a 
evolução da sua indústria cultural da música. Segundo esse olhar legitimado oficialmente, esse 
reconhecimento deve ser realizado devido aos interesses comerciais e sociais e, 
necessariamente, deve ser traduzido territorialmente. Do contrário, pelo que está implícito nos 
documentos da cidade de Bogotá, essa estratégia poderia perder a sua força e não atingir os 
seus objetivos. Nesse sentido, ainda que se considere a riqueza e a diversidade das 
representações musicais presentes na cidade de Bogotá, está se transmuta em uma Cidade da 
Música unicamente por um processo artificial, moderno e comercial. 

Com isto, a conexão da cidade de Bogotá com os demais membros da Rede de Cidades 
Criativas da Música promete apresentar tantos empecilhos quanto aqueles observados nas 
Cidades do Design descritos anteriormente. Sevilha (Espanha), Glasgow (Escócia), Bolonha 
(Itália), Gent (Bélgica) e Bogotá (Colômbia) diferem sensivelmente em tamanho, importância 
comercial, força regional, recursos, população e vertentes artísticas. Enquanto o foco de cidades 
como Bolonha e Sevilha se encontra voltado para ritmos tradicionais e seus patrimônios 
materiais e imateriais, sejam esses populares ou eruditos, as vias desenvolvidas como estratégia 
em Bogotá se constroem por um apelo de modernização. Em comum entre todas as cidades, 
nota-se apenas que se tratam de cidades que se encontram em posições hierárquicas e sociais 
inferiores aquelas observadas nos grandes centros da economia e da cultura mundial. Enquanto 
as cidades europeias dividem pelo menos uma relativa proximidade política por figurarem dentro 
da União Europeia, contando, por exemplo, com projetos de intercâmbio educacional e 
discussão de festivais, Bogotá ainda não figura como parte desses planos. Seus eventos, 
equipamentos, festivais e ritmos ainda se projetam como forças regionais e locais, mesmo 
quando comparados com outros espaços urbanos latino-americanos. Do ponto de vista da Rede, 
Bogotá se apresenta como um ponto isolado, periférico, com poucos fluxos e com uma 
experiência diferente e relativamente desconexa.  

 

 

Considerações finais 

Este trabalho se preocupou em apresentar alguns casos e aspectos da integração das 
indústrias culturais latino-americanas aos circuitos globalizados da economia e da cultura por 
intermédio da UNESCO e de suas chancelas. Mais especificamente, apresentam-se aqui as 
estratégias das cidades de Buenos Aires e de Bogotá que, cada uma a seu modo, rompem com 
a simples estratégias de preservação do patrimônio, com um modelo único de desenvolvimento 
local e com a visão da cultura ligada apenas ao tradicional para tentarem alcançar uma 
requalificação dos espaços urbanos que venha associada ao reconhecimento e difusão de novas 
práticas culturais e novos investimentos econômicos.  

Buenos Aires e Bogotá, através de seus agentes públicos e privados, parecem 
reconhecer um novo peso a economia da cultura e ao novo trabalho na América Latina. Em 
economias marcadas pelo caráter agroexportador e pela industrialização periférica, tomar a 
cultura como elemento de desenvolvimento territorial pode apresentar resultados diferentes das 
políticas públicas mais tradicionais. Os ritmos de retorno econômico observados no setor da 
cultura parecem convencer de seus benefícios diretos e indiretos, ao empregar amplo número de 
pessoas, ser infindável de recursos, ter flexibilidade de contratos e acordos e uma demanda 
sempre alta de consumo. Além disso, as indústrias culturais garantem efeitos sobre outros 
setores da economia e da vida social, ao promover valorizações de áreas urbanas degradadas e 
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melhorar a imagem da cidade. Breve, tais estratégias são em parte pensadas como estratégias 
de inserção em novas trocas no mundo globalizado.  

Porém, nota-se rapidamente a difícil harmonização entre cidades tão distintas quanto 
Kobe (Japão) e Buenos Aires, ou entre Gent (Bélgica) e Bogotá. Apesar dessas cidades fazerem 
parte das mesmas redes da UNESCO, as trocas entre as cidades se mostram difíceis devido às 
diferenças políticas, sociais e econômicas entre as mesmas. Por exemplo, que trocas seriam 
possíveis em um contexto como este, sobretudo em um momento de dúvidas em relação ao 
comércio internacional e as crises do crédito? É possível considerar que tais redes operam hoje 
como simples fóruns de trocas de experiências e de fortalecimento da imagem das cidades. 
Porém como pano de fundo e objetivo distante a ser alcançado, a concessão da chancela da 
UNESCO parece convidar ao desenvolvimento de um modelo de governança conjunta que 
ultrapasse os tradicionais limites jurídicos e administrativos do município e do Estado. O desafio 
que se colocaria seria justamente o de pensar em protocolos sugeridos para que todas estas 
cidades possam operar sem limitar demais as suas iniciativas, mas mantendo uma contrapartida 
em relação à chancela internacional e aos ganhos de imagem. Através de uma série de 
contrapesos seria possível em teoria equilibrar os interesses do poder público, dos agentes 
privados e de uma comunidade internacional representada pela UNESCO.  

Ainda é cedo para fazer uma avaliação mais precisa e quantitativa dos sentidos dos 
fluxos de troca dentro das Redes de Cidades Criativas da UNESCO. Porém, já é possível 
apontar que os acordos de trocas sugeridos em seus documentos até o momento parecem ter 
como origem e destinos privilegiados as cidades europeias. As cidades da América Latina que 
se inserem nessa perspectiva o fazem mais claramente como um conjunto de estratégias sócio-
territoriais voltadas para um trânsito mais rápido e frequente nos circuitos da globalização. Mais 
importante do que a Rede de Cidades Criativas da UNESCO ou do que o próprio 
desenvolvimento local, a conexão entre a economia criativa e o mercado internacional parece 
justificar as estratégias das cidades latino-americanas. Nesse sentido, a qualidade das novas 
interações ainda carece de comprovação e de uma territorialização mais clara em Bogotá e em 
Buenos Aires.  

Entre os principais riscos da proliferação dessas indústrias culturais multiescalares como 
parcerias entre agentes públicos e privados que se constroem como estratégias de (re)inserção 
na economia globalizada, podemos encontrar os argumentos sobre a fragmentação e sobre os 
limites do happening. No primeiro argumento, chama-se atenção para o fato que o 
reconhecimento das identidades se projeta sobre o espaço urbano como base para as 
segmentações dos consumidores. Por essa via, o espaço urbano multiplicaria a sua 
fragmentação pelo estímulo à apropriação e à competição. Ainda que se respeite a visão de um 
“reencantamento do mundo” ou de novas forças na vida social das cidades, o efeito encontrado 
seria forçosamente o de dividir, compartimentar as cidades, sem que houvesse um sentido geral 
maior do que simplesmente a geração de riquezas ou do direito à representação. No segundo 
argumento, está implícita uma diferenciação entre um happening ou evento, e uma mudança 
perene de postura através de um ato planejado e discutido socialmente em diversos fóruns 
públicos. Pela artificialidade na construção dessas indústrias culturais, pelo tempo relativamente 
curto de desenvolvimento desses fenômenos e pela própria instabilidade política e econômica 
dos países latino-americanos, teme-se que sejam revertidos tais investimentos que poderiam ao 
menos projetar comportamentos e modas criadas na América Latina.  

A requalificação e a re-hierarquização dos espaços urbanos, consequências territoriais 
esperadas dessas chancelas da UNESCO, dependem então da continuidade e da duração 
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dessa parceria pública e privada de caráter internacional. Os sentidos que serão impressos 
ainda estão para ser avaliados.  

No que se refere à Geografia, temos nesses casos estudados um sentido distinto 
daquele original que estava relacionado às indústrias culturais de Adorno e de Horckeiheimer. 
De um discurso estruturalista, estético e generalista, os casos estudados demonstram 
variabilidades nas suas formas e significados, além de uma tentativa de alterar informações, 
consequências sociais e territoriais a partir de uma certa valorização de agentes locais. É 
correto, no entanto, a crítica que estabelece os limites na concepção de desenvolvimento 
territorial que é utilizada. Trata-se de uma estratégia de incorporação para novas estruturas 
produtivas e novas dinâmicas de trabalho em cidades latino-americanas, assim como uma forma 
de captar novos recursos. Dessa forma, a indústria cultural vinculada a essa chancela da 
UNESCO não pode ser confundida como um esforço preservacionista, tampouco como 
estratégia de empoderamento e nem uma forma simples de dominação. Porém, é possível que 
tais indústrias culturais sejam identificadas como novas formas de produzir física e 
simbolicamente o capitalismo sob vias latino-americanas.  
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