
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

1

Cultura, trabalho e inovação: mutações discursivas
na relação entre criatividade, economia e desenvolvimento1

William Dias Braga2

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ

Resumo

O artigo analisa os recentes projetos de estímulo à inovação, à criatividade e ao 
empreendedorismo cultural, na Europa e no Brasil, diante do atual cenário de mudança 
produtiva, que tem requerido esforços crescentes para descrição e análise de seus impactos 
nos mais diferentes contextos. Seja para enfrentar a crise internacional ou para incrementar 
o desenvolvimento, a propagação de conceitos tais como “indústria criativa”, “economia 
criativa” e “desenvolvimento sustentável” é tida como garantia do interesse coletivo por 
Ciência, Tecnologia e Inovação, com a ativação do poder simbólico do campo cultural para 
o aumento da produtividade, da competitividade e das exportações de bens e serviços, que 
garantiriam a superação de problemas estruturais e a inserção internacional dos países em 
níveis compatíveis com as demandas do mercado financeiro e dos diferentes gestores de 
políticas públicas.
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Das relações entre cultura, indústria e comércio

A construção da identidade operária, ao longo dos últimos anos, tem sido elaborada 

através de projetos hegemônicos do capital para o trabalho, notadamente aqueles 

patrocinados pelos setores industriais com o objetivo de estimular a criatividade, a 

competitividade e a inovação, desta feita com a ativação permanente do campo cultural, que 

passa a se constituir, em projeto, como alicerce para o desenvolvimento de uma estratégia 

para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, e que promova, a um só tempo, a 

estabilidade, a compreensão mútua e a cooperação mundial.

O trinômio criatividade-competitividade-inovação migra do campo discursivo 

específico do setor empresarial e invade o setor cultural, e esse fenômeno de colonização 

discursiva faz crer que o projeto hegemônico do capital continua enfrentando dificuldades 

para lograr êxito. Os projetos identificatórios dos anos 1990 são aqui retomados para que 

desta vez o setor cultural contribua e intervenha em desenvolvimentos científicos, 

tecnológicos, políticos, industriais e comerciais em níveis mais amplos.

                                               
1 Trabalho apresentado no GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura do XII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Professor Associado na Escola de Comunicação da UFRJ, e-mail: db.william@gmail.com
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Ao tempo em que o Reino Unido sofistica ainda mais seus discursos, para torná-los 

menos visíveis (e mais eficazes no plano simbólico), tanto a Europa continental (em 

especial, nesse momento, Espanha, Portugal e Itália) quanto o Brasil intensificam os 

discursos mediáticos sobre inovação, criatividade, empreendedorismo, produtividade e 

competitividade, lançando mão dos campos do jornalismo factual (a crise na Europa após 

2008 intensifica a cobertura de assuntos econômicos de forma parcial e acrítica) e do 

jornalismo científico, que perde suas características de fundo (com a desejável avaliação 

social crítica de C,T&I) para servir às necessidades de mudança técnica.

Esse conjunto de estratégias, ações e policies gera reflexos visíveis na esfera de 

difusão da inovação e da criatividade pelos media do Reino Unido, que se distinguem dos 

da Europa continental (e seus equivalentes no Brasil), uma vez que os discursos mediáticos 

sobre “inovação e criatividade” lá estão adscritos ao “pensamento de design” – nos 

“modos”, nas “modas”, nas redes de sociabilidade, na cultura, nos produtos e nos serviços, 

de forma a fazer crer que já se produziu o consenso necessário à definitiva instauração do 

novo mundo da economia criativa, com empresas criativas e trabalhadores criativos.

Os discursos mediáticos na Europa continental estão marcados pela Estratégia Europa 

2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo (CE, 2010c), pelo Livro Verde 

“Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas” (CE, 2010b), e ainda sob os efeitos 

do recente Ano Europeu da Criatividade e Inovação. No caso brasileiro, para além dos documentos 

europeus e ingleses (e seus efeitos de moda), temos a publicação recente do Livro Azul da 4a. 

Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, 

que defende a necessidade de “estabelecer programas de C,T&I para o desenvolvimento local e 

regional, como aqueles voltados para incubadoras de negócios, indústrias criativas, economia da 

cultura e desenvolvimento sustentável” (MCT/CGEE, 2010), o Plano da Secretaria da Economia 

Criativa: políticas, diretrizes e ações, 2011-2014 (MinC, 2011), o plano Brasil Maior: inovar para 

competir, competir para crescer, 2011-2014 (MDIC, 2011), e a Estratégia Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 2012-2015 (MCTI, 2012). E no caso espanhol a publicação de sua

Estrategia Estatal de Innovación 2010-2015, em que o extinto Ministerio de Ciencia e Innovación

de Espanha afirma que a educação e a formação são a base para que as pessoas desenvolvam suas 

capacidades de inovação e possam se adaptar às mudanças tecnológicas e de mercado, e que para 

aproveitar essas capacidades é necessário criar um “entorno de trabalho inovador” e “envolver os 

consumidores em processos de inovação”, o que acelera a detecção de falhas, a definição de novas 

necessidades, assim como promove uma cultura empresarial mediante a introdução de habilidades 

e atitudes precisas para construir a empresa criativa (MINECO, 2010: 8-9).
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Depois dos think tanks e das consultorias do trabalhismo britânico, e de documentos 

da União Européia que sugerem a realização de um mapa do setor e de um estudo sobre os 

contributos das indústrias criativas para a economia européia e seu potencial social e 

cultural (Bustamante, 2009: 14), a economia criativa foi alçada à arena mundial pelas mãos 

da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD, que 

tem por objetivo incrementar o comércio internacional para acelerar o desenvolvimento 

econômico, coordenando as políticas relacionadas com os países subdesenvolvidos. No 

documento “Creative Economy Report 2008; the challenge of assessing the creative 

economy: towards informed policy-making” afirma-se que as estratégias de 

desenvolvimento utilizadas à época não conseguiram gerar os níveis de desenvolvimento 

socioeconômico esperados, e que o desafio está em encontrar alternativas de 

desenvolvimento factíveis que tenham em conta as realidades específicas dos países, e em 

particular a escassez de mão-de-obra capacitada, a falta de infraestrutura básica e os níveis 

muito baixos de investimentos estrangeiros diretos.

A UNCTAD afirma que é chegado o momento de olhar para além da economia, 

para promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo; buscar enfoques integrais para o 

desenvolvimento que levem em conta as diferentes identidades culturais, aspirações 

econômicas, disparidades sociais e desvantagens tecnológicas, e “atualizar” as estratégias 

para adaptá-las às mudanças culturais e tecnológicas que afetam a nossa sociedade.

Dos antecedentes sobre cultura e desenvolvimento

A aprovação da Agenda Européia para a Cultura em 2007 abriu um novo capítulo da 

cooperação em matéria de política cultural a nível europeu. Pela primeira vez, todos os 

parceiros – as instituições européias, os Estados-Membros e a sociedade civil no domínio 

da cultura – foram convidados a reunir os esforços em matéria de objetivos comuns 

explicitamente definidos, que foram avalizados pelo Conselho:

a) Promoção da diversidade cultural e do diálogo intercultural;
b) Promoção da cultura como catalisador da criatividade no âmbito da Estratégia de 

Lisboa para o crescimento, o emprego, a inovação e a competitividade;
c) Promoção da cultura como elemento vital nas relações internacionais da União

(Consejo de la UE, 2007: 2).

O Conselho da União salienta a função transversal da cultura; as relações entre 

cultura e criatividade como fatores determinantes do desenvolvimento pessoal, da coesão 

social, do crescimento econômico, da criação de emprego, da inovação e da 

competitividade; e ainda os fortes laços que unem a cultura e o desenvolvimento.
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A Estratégia de Lisboa é uma unanimidade, tanto nas comunicações da UE, quanto 

nos “comunicados” através dos meios de comunicação. Como um verdadeiro mantra –

“converter a Europa na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do 

mundo, capaz de garantir um crescimento econômico sustentável, com mais e melhores 

empregos, e com maior coesão social” – o objetivo da referida estratégia é enunciado a todo 

instante. Está presente em quase todos os documentos analisados nessa pesquisa, e produz 

efeitos de repetição na fala dos atores sociais convocados para transformar a cultura em 

catalisador da criatividade no âmbito da Estratégia de Lisboa para o crescimento e o 

emprego.

O papel da cultura no apoio e fomento da criatividade e da inovação deve ser 
explorado e promovido. A criatividade é a base para a inovação social e 
tecnológica, constituindo, por conseguinte, um importante propulsor de 
crescimento, de competitividade e de emprego na UE (CE, 2007: 10).

A Comissão Européia propõe três objetivos específicos para a Agenda Européia 

para a Cultura:

 Promover a criatividade na educação, chamando o setor cultural a participar no 

aproveitamento do potencial da cultura enquanto contributo concreto e instrumento para a 

aprendizagem ao longo da vida e fomentando a cultura e as artes no ensino formal e 

informal (incluindo a aprendizagem de línguas);

 Promover o desenvolvimento de capacidades no setor cultural, facultando apoio 

para a formação do setor em competências de gestão, empreendedorismo, conhecimento da 

dimensão do mercado europeu ou das atividades comerciais européias e desenvolvendo 

fontes inovadoras de financiamento, incluindo patrocínios, e um melhor acesso às mesmas;

 Desenvolver parcerias criativas entre o setor cultural e os demais setores (TIC, 

investigação, turismo, parceiros sociais, etc.) no intuito de reforçar o impacto social e 

econômico dos investimentos na cultura e na criatividade, em particular no que se refere à 

promoção do crescimento e do emprego e ao desenvolvimento e capacidade de atração das 

regiões e cidades (Cf. CE, 2007: 10-11).

Está assim preparado o campo para a promoção da cultura como catalisador da 

criatividade e da inovação. A Comissão Européia, em seu “Informe sobre a aplicação da 

Agenda Européia para a Cultura”, destaca a importância das sinergias entre educação e cultura, 

e afirma que a nível europeu, “as conclusões políticas sobre a promoção de uma geração 

criativa reconhecem que a expressão cultural e o acesso à cultura desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento da criatividade das crianças e dos jovens” (CE, 2010a: 4).
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Nas palavras da Comissão, a ênfase do “Informe sobre a aplicação da Agenda 

Européia para a Cultura” centrou-se nas indústrias culturais e criativas (ICC) e na 

contribuição do investimento estratégico na cultura para o desenvolvimento regional e local.

A nível europeu e nacional, as potencialidades da cultura para promover a 
criatividade e a inovação, contribuindo desse modo para um ambiente favorável 
ao crescimento e à criação de postos de trabalho, estão cada vez mais em 
destaque, tal como é confirmado pelas Conclusões do Conselho sobre a cultura 
como catalisador da criatividade e inovação. (…) Diversos estudos 
encomendados pela Comissão alimentaram o debate, nomeadamente o estudo de 
2009 sobre o impacto da cultura na criatividade, o estudo de 2010 sobre o 
espírito empresarial nas ICC e o relatório temático elaborado pela Rede Eurydice 
sobre a Educação Artística e Cultural nas Escolas na Europa. As ICC têm estado 
particularmente no centro das atenções, culminando, a nível da UE, com a 
publicação, em Abril de 2010, de um Livro Verde sobre a criação de um 
contexto que permita a este setor realizar as suas potencialidades para contribuir 
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. O Livro Verde baseia-
se em grande parte no trabalho dos grupos do MAC e da plataforma para as ICC 
para estruturar uma consulta sobre questões como o acesso ao financiamento, as 
necessidades do empreendedorismo criativo em termos de competências e as 
parcerias inovadoras com outros setores econômicos (CE, 2010a: 5).

A hora e a vez das Indústrias Culturais e Criativas

Entram em cena as Indústrias Culturais e Criativas (ICC), plantando as bases 

funcionalistas e economicistas dos “usos da cultura” a serviço do capital. Com a publicação 

do “Livro Verde – Realizar o potencial das Indústrias Culturais e Criativas”, em abril de 

2010, a Comissão Européia argumenta que para a Europa e outras partes do mundo, a rápida 

implantação das novas tecnologias e a globalização crescente implicaram uma importante 

transição da produção tradicional para os setores dos serviços e da inovação. Alegam que as 

fábricas têm sido progressivamente substituídas por comunidades criativas, cuja 

matéria-prima reside na sua capacidade para imaginar, criar e inovar, e que a capacidade para 

criar experiências sociais e para criar redes é agora um fator de competitividade.

Para continuar a ser competitiva neste contexto global em evolução, a Europa 
tem de criar as condições certas para que a criatividade e a inovação possam 
florescer numa nova cultura empresarial. Existe um vasto potencial 
desaproveitado nas indústrias culturais e criativas para gerar crescimento e 
emprego. Para isso, a Europa deve identificar e investir em novas fontes de 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo para superar o desafio que se lhe 
apresenta. Grande parte da nossa prosperidade futura dependerá da forma como 
utilizamos os recursos, conhecimentos e talento criativo de que dispomos para 
estimular a inovação. (...) As indústrias culturais e criativas da Europa 
apresentam um verdadeiro potencial para dar resposta a estes desafios, 
contribuindo, desse modo, para a estratégia «Europa 2020» e para algumas das 
suas iniciativas emblemáticas como a União da inovação, a Agenda Digital, 
soluções para as alterações climáticas, a Agenda para novas competências e 
novos empregos e uma Política industrial para a era da globalização (CE, 2010b: 2).
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Para a Comissão, os conteúdos culturais têm um papel crucial na implantação da 

sociedade da informação, contribuindo para o desenvolvimento de competências em tecnologias 

da informação e das comunicações (TIC), úteis para a aprendizagem ao longo da vida; para a 

criação de produtos e serviços inovadores e para o próprio desenvolvimento das ICC.

Através de parcerias com o ensino, as ICC também podem desempenhar um 
papel importante, conferindo aos cidadãos europeus as competências criativas, 
empresariais e interculturais de que necessitam. Neste sentido, as ICC podem 
contribuir para pólos de excelência europeus e ajudar-nos a tornarmo-nos numa 
sociedade baseada no conhecimento. (...) Para que as ICC possam aproveitar ao 
máximo as oportunidades oferecidas pela diversidade cultural, a globalização e a 
digitalização, que constituem fatores-chave para o desenvolvimento destas 
indústrias, o desafio que se coloca é o de criar os meios adequados, aumentando 
a capacidade de experimentação, inovação e sucesso como empresários, e 
facilitando o acesso ao financiamento e a aquisição de uma combinação 
adequada de competências (CE, 2010b: 3-4).

Isso já havia sido abordado pelo segundo objetivo da Agenda Européia para a Cultura, 

que convidou a UE a tirar partido do potencial da cultura enquanto catalisadora da criatividade 

e da inovação, no âmbito da Estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego, em especial 

no que diz respeito às Pequenas e Médias Empresas. Para estimular a produção do consenso, 

os conteúdos culturais têm um papel essencial no processo de aceitação das novas tecnologias 

pelo público em geral e no desenvolvimento de cibercompetências, de competências 

empresariais e de níveis de literacia mediática dos cidadãos europeus.

No Livro Verde estão definidos três grandes quadros estratégicos, para que as ICC 

gerem impacto significativo nas condições gerais de sua aplicação em ambientes digitais:

 A Agenda Digital para a Europa, uma das sete iniciativas emblemáticas da Europa 2020;

 No âmbito da iniciativa emblemática «União da inovação», serão realizadas 

ações específicas para reforçar o papel das ICC como catalisadoras da inovação 

e da mudança estrutural, dando especial atenção à promoção do 

empreendedorismo («indivíduos empreendedores» ou «trabalhadores culturais 

empreendedores»), ao acesso ao financiamento, à identificação das necessidades 

de investigação e de competências, e a um maior apoio às empresas e à 

inovação, com o objetivo de apoiar a transformação de mais idéias inovadoras 

em novos produtos e serviços geradores de crescimento e emprego.

 A estratégia para a propriedade intelectual deverá basear-se em uma série de 

iniciativas que se relacionam diretamente com várias ICC. A tônica incide 

claramente na utilização e gestão dos direitos, procurando um equilíbrio entre a 

proteção necessária e a sustentabilidade da criação, por um lado, e a necessidade de 

promover o desenvolvimento de novos serviços e modelos empresariais, por outro.
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As estratégias têm como pano de fundo o investimento em novos modelos 

empresariais, criatividade e inovação, digitalização, competências e melhoria do capital 

humano, contribuindo para a aceitação e o desenvolvimento futuro das TIC como 

catalisador de um clima propício à inovação na Europa.

Note-se o “mix discursivo” – que envolve em um só parágrafo “cultura”, “ensino”, 

“criatividade”, “aprendizado ao longo da vida”, “competências” – ladainha antiga, presente 

em todos os documentos recentes da UE que tratam do assunto e dos temas correlatos:

Uma solução consiste em maximizar a relação entre a cultura e o ensino, de 
forma a promover a criatividade numa perspectiva ao longo da vida. O principal 
pressuposto é o de que a criatividade não é exclusivamente um dom inato. Todas 
as pessoas são criativas, de uma forma ou de outra, e podem aprender a utilizar o 
seu potencial criativo. No atual contexto mundial complexo e em rápida 
mudança, devemos, por isso, esforçar-nos por promover a criatividade e as 
competências empresariais e interculturais que nos ajudarão a responder melhor 
aos novos desafios econômicos e sociais (CE, 2010b: 21).

O que na década de 1990 era assunto pouco explorado – a promoção de “sinergias” 

entre cultura e ensino, para uma educação cultural e artística “de qualidade” – ganha papel 

de destaque para reforçar a imaginação, a originalidade, a concentração, as aptidões 

relacionais, o gosto pela descoberta, o espírito crítico e o raciocínio não-verbal para atender 

às demandas perenes e cada vez mais sofisticadas do mundo produtivo do trabalho.

A Estratégia Europa 2020 e o apoio incondicional da mídia

Os impactos midiáticos dessas políticas, no caso europeu, foram imediatos. A 

Estratégia Europa 2020 passou a ter voz ativa e papel de protagonista nas ações e discursos 

dos governos, partidos e líderes empresariais dos países que integram a UE. No caso da 

Espanha e de Portugal, os discursos televisivos sobre “criatividade e inovação”, “aumento da 

produtividade e competitividade”, “crescimento e emprego”, “evolução tecnológica”, que já 

eram praticados desde o lançamento da Estratégia de Lisboa, ganharam força para permitir 

que a UE saia mais fortalecida da crise e oriente a sua economia para um “crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo”.

Os telejornais dos países integrantes da União Européia passam a repetir, em 

uníssono, os fundamentos da Estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego, 

enunciando a necessidade de a UE aumentar a sua produtividade e competitividade, 

reforçando simultaneamente a sua coesão social, à luz da concorrência à escala mundial, da 

evolução tecnológica e do envelhecimento da população, de forma a contribuir para criar 

um consenso em torno dessa nova direção geral que passa a nortear as políticas econômicas 

e de emprego da UE depois da crise financeira de 2008.
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As matérias factuais e as entrevistas nos telejornais enfatizaram as propostas da 

Estratégia Europa 2020, repetindo-as didaticamente, e sem esforço de contextualização 

(que, no limite, deve ser atividade própria da prática jornalística):

 Ao longo de 2010-2011 verificamos a recorrência de VTs que mencionam a 

necessidade de reformas orientadas para um «crescimento inteligente», um 

crescimento impulsionado pelo “conhecimento e pela inovação”;

 As TVs deram destaque às falas de chefes de Estado e de Governo e líderes de 

opinião durante a realização dos encontros do Forum Europa3, que insistiram na 

realização de “reformas para melhorar a qualidade do ensino”, garantindo o acesso 

a todos, e no reforço das relações entre pesquisa universitária e meio empresarial 

para promover a inovação e a transmissão do conhecimento em toda a UE;

 Destaque, também, para os depoimentos que defendem o estímulo ao 

empreendedorismo como “única alternativa viável para que a Europa saia da 

crise”. Note-se que esse pensamento é defendido por distintas vozes, à esquerda 

e à direita, líderes de opinião, políticos, empresários e chefes de Estado e de 

Governo, e ganham relevância com a repetição reiterada, nos telejornais, da 

necessidade premente da prática da atividade empreendedora;

 Programas e telejornais passam a dedicar espaço às relações entre ICC e TIC,

enfatizando a necessidade de “transformar idéias criativas em produtos, serviços 

e processos inovadores”;

 Entram em cena, também, os “discursos salvadores” que relacionam ICC, 

inovação e empreendedorismo para que possam promover o crescimento, a 

criação de emprego de qualidade, a coesão territorial, econômica e social, bem 

como ajudar a enfrentar de forma mais eficiente os desafios societais.

O Livro Verde das ICC afirma que a educação para os media também é uma forma muito 

importante de promover a criatividade e a participação dos cidadãos na vida cultural da sociedade.

Hoje em dia, os meios de comunicação social constituem um veículo muito 
importante de divulgação de conteúdos culturais e um vetor das identidades culturais 
européias, pelo que deve incentivar-se a capacidade de os cidadãos europeus para 
tomar decisões com conhecimento de causa e diversificadas enquanto consumidores
de meios de comunicação social (CE, 2010b: 3-4).

                                               
3 Nueva Economía Fórum afirma ser uma organização de debate de caráter privado, independente e não partidária, com o 
objetivo de promover o debate e o diálogo através dos seus foros abertos, neutrais e plurais. As atividades de Nueva 
Economía Fórum têm o propósito de fomentar o intercâmbio de idéias e o contraste de opiniões, e contam com a 
participação de Chefes de Estado e de Governo, representantes das Instituições Européias, agentes sociais, atores 
relevantes do panorama econômico, líderes de opinião e representantes da sociedade civil e dos meios de comunicação.



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

9

Escondem-se, nessas linhas, uma atividade demandada aos meios de comunicação 

para que sejam “persuasores permanentes”, para que o “conhecimento de causa” seja a 

defesa ampla e irrestrita das causas que a CE/UE propõe como justas e verdadeiras para o 

enfrentamento da crise e o crescimento econômico.

Some-se a isso, a atratividade que o tema “indústrias criativas” carrega por méritos 

próprios, uma vez que a adesão a uma atividade “livre”, “independente”, “criativa”, parece 

mobilizar o conjunto da sociedade, em especial os jovens, que em geral não despertam sua 

capacidade crítica para o enfrentamento do que realmente subjaz à sombra das ICC, com 

suas fortes interações com o capital para fazer subsumir o âmbito da cultura. Aqui é onde o 

discurso adquire maior importância, não tanto para transformar as pesssoas e fazê-las mais 

criativas ou inovadoras, mas para fazê-las acreditarem que são.

Apesar de sua quebra econômica, o setor de novas tecnologias e de meios de 
comunicação, que se remete permanentemente à imagem do artista, exerce uma 
influência central no modelo de trabalho, como em seu tempo o fez a indústria 
automobilística taylorista-fordista. Tal e como se comprova na emulação do 
estilo de vida boêmio e no âmbito das novas tecnologias, ainda há muito que 
aprender sobre essa adoção da “linguagem da cultura” no discurso sobre o 
trabalho: as formas de circulação cotidiana dos discursos, os efeitos que 
produzem na formação de sujeitos e a relação entre adaptação, fracasso e 
resistência (Transform, 2008: 89).

Não por outro motivo os meios de comunicação têm envidado esforços para produzir 

uma mudança de paradigma e apresentar as ICC (e as indústrias de conteúdos digitais) como 

atividades com potencial relevante para o crescimento e o emprego da UE. Como pano de 

fundo, o binômio “criatividade e cultura”, tendo a inovação como resultante. Nesse contexto, o 

discurso sobre a inovação se converte em uma ferramenta de conscientização social que serve 

para fomentar uma série de valores (o otimismo, a tenacidade, a criatividade, a imaginação, o 

empreendimento) e conseguir promover a mudança de percepção e de atitude.

A cultura da inovação defende um estado mental aberto às mudanças sociais e 

culturais, ao tempo em que promove o crescimento econômico. Não é de se estranhar que o 

campo do jornalismo utilize o conceito de “inovação” de forma indiscriminada, e o sentido 

último de inovação passa a residir em seu próprio enunciado, esterilizando assim seu 

verdadeiro potencial e reduzindo todas as suas possíveis interpretações e significados.

O que se esquece, com frequência, nos debates sobre as indústrias criativas, é que o 

discurso sobre a criatividade e o trabalho cultural exerce influência na compreensão e 

conceitualização do trabalho, da subjetividade e da sociedade como um todo; se exige que 

todos desenvolvam seu “potencial criativo”, pois são “obrigados a ser livres”, “terem 

iniciativa própria” e usarem seu “talento”.
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E por trás deste discurso esconde-se o fato de que

O trabalhador deve assegurar por si mesmo a formação, o crescimento, a 
acumulação, a melhoria e a valorização “de si” como “capital”, através da gestão de 
todas suas relações, suas eleições e suas condutas, segundo a lógica de relação 
custo/benefício e de acordo com a lei da oferta e da demanda. A capitalização deve 
contribuir para que o sujeito faça de si mesmo uma empresa permanente e múltipla. 
O trabalhador é um empreendedor e um empresário de si mesmo, sendo para ele 
mesmo seu próprio capital, sendo para ele mesmo seu próprio produtor, sendo para 
ele mesmo a fonte de seus próprios ganhos. O que se exige dos indivíduos não é 
assegurar a produtividade do trabalho e sim a rentabilidade do capital (do seu 
próprio capital, de um capital inseparável de sua pessoa). O indivíduo deve 
considerar-se a si próprio como um fragmento do capital, uma fração molecular do 
capital. O trabalhador já não é um simples fator de produção, o indivíduo não é, 
falando com propriedade, uma “força de trabalho”, mas um “capital competitivo”, 
uma “máquina competidora” (Transform, 2008: 110).

A Cultura – associada que está à criação do Espaço Europeu da Criatividade – se 

converte, assim, no fim último da cadeia de valor econômico, permitindo a tão sonhada 

transição da produção industrial à produção cultural (e de serviços), e passa a desempenhar 

um papel central no crescimento, na competitividade e no futuro da Europa, o que supõe 

uma enorme mudança para além da natureza do sistema capitalista.

E a produção cultural, sob a bandeira do “espírito empresarial criativo”, submete a 

maioria dos indivíduos chamados “criativos” ao regime de trabalho autônomo, temporário ou 

freelance, em que a regra é a precarização do trabalho e da vida inteira, e a velha idéia de 

autonomia e liberdade do sujeito dá lugar a uma forma neoliberal hegemônica de subjetivação4.

(Des)caminhos para promover a mudança

Os programas e projetos “culturais” preparam o campo para a seqüência de 

manipulações cognitivas. O que significa inovar? “O que nossos múltiplos olhos ainda não 

viram”. “O que não havíamos experimentado antes”. “A inovação não se pode predizer”. 

“Sem uma tradição criativa não há inovação”. Os depoimentos contribuem para naturalizar a 

nova economia, a criatividade e os imperativos categóricos participar/ produzir, com a 

inscrição da frase “A participação é para sempre”. “Para onde vamos?” – como resposta, 

“interatividade da cultura, compartida e criativa”, e produção de uma “economia sustentável”.

No melting pot dos discursos sobre as relações entre cultura, criatividade e inovação, 

os conceitos “desenvolvimento sustentável”, “economia verde” e “inovações sustentáveis” 

são uma espécie de “sal e pimenta a gosto”, na receita tida como infalível para enfrentar o 

fenômeno sistêmico da grande crise contemporânea. Sobretudo em tempos de Rio+20.

                                               
4 Ver, a esse respeito, as obras Producción cultural y prácticas instituyentes: líneas de ruptura en la crítica institucional, 
do coletivo TRANSFORM (Madrid, 2008), e Innovación en Cultura: una introducción crítica a la genealogía y usos del 
concepto, do YPRODUCTIONS (Madrid, 2009), que fazem a crítica aos conceitos de “empreendedorismo cultural”, 
“classe criativa” (de Richard Florida) e “indústrias criativas”.
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Os economistas de plantão afirmam que o esfriamento da economia brasileira deve ser 

revertido com reformas institucionais modernizantes, e que é importante garantir o 

crescimento contínuo da produtividade, aumentando a vantagem competitiva do país e das 

empresas brasileiras; ampliar os investimentos e as exportações, garantindo nossa integração 

competitiva à economia mundial; reduzir e simplificar os impostos, investir em infraestrutura 

e logística; e estimular o empreendedorismo e as inovações, além de acelerar os 

investimentos em educação e novas tecnologias. E para isso estão envolvidos os ministérios 

da Cultura, da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, e do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, trabalhando de forma orgânica para promover a subsunção da 

“cultura” nos conceitos economicistas de “criatividade” e “inovação”.

Para a promoção da mudança, os discursos em circulação têm insistido na melhoria 

do sistema educacional, que deve estimular a criatividade, a curiosidade, o interesse por 

ciência, tecnologia e inovação, assim como criar a capacidade de identificar problemas e 

propor soluções.

Como apoteose de um discurso vazio, recorre-se a um último recurso ao medo: “As 

organizações se encontram obrigadas a inovar. Se não há capacidade de inovar, a 

organização perderá as oportunidades que lhes são oferecidas e se encontrará submetida a 

uma mudança inevitável e sem rumo conhecido”.

Os argumentos fazem a defesa de uma transformação social que estaria em curso: a 

“cultura da participação” e a criação de “redes colaborativas”. Curiosamente, no mundo 

precarizado do trabalho, não existem mais “empregados”, “funcionários” ou 

“trabalhadores”, mas “colaboradores”, como se dispusessem de vontade própria para fazer 

um determinado trabalho (ligado ao prazer da Cultura), e quase prescindissem de 

remuneração para fazê-lo (o voluntariado não é exceção no campo do trabalho cultural). 

Isso não se dá por acaso e faz parte da estratégia para fazer desaparecer (melhor dizer “para 

promover o apagamento”) do mundo do trabalho, com todas as suas contradições.

Os programas e projetos “culturais” contribuem para a produção do consenso, e 

desempenham seu papel no processo de aceitação das novas tecnologias pelo público em geral e 

no desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho digital. Ajudam a promover a 

relação entre “cultura”, “ensino”, “criatividade”, “aprendizado ao longo da vida”, “competências” 

– defendendo vigorosamente as maravilhas do novo mundo da tecnologia, introjetando no tecido 

social idéias-força fundamentais para o processo de produção do consenso com o apoio da 

“cultura”: idéias-força como “criativos”, “coletivo artístico”, “colaboradores”, “colaboração”, 

“desenhistas”, “programadores”, “novas tecnologias aplicadas à educação” etc.
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Busca-se, com esse projeto hegemônico, produzir uma mudança cultural que facilite 

a introdução de novas técnicas e tecnologias, o estímulo ao empreendedorismo, ao trabalho 

por conta própria, a criação de empresas, a maior produtividade do tecido empresarial, a 

capacidade das empresas a se adaptarem ao entorno e serem mais competitivas, a 

introdução de medidas inovadoras na organização do trabalho, a utilização de serviços 

avançados TIC para o desenvolvimento da criatividade e da capacidade de inovação, a 

introdução de conteúdos e atividades – no sistema formativo e educativo – que propiciem a 

inovação e a capacidade de empreender como elementos inerentes ao uso criativo e 

produtivo das TIC, para que se produzam efeitos benéficos na economia, com o aumento da 

criação de empregos e geração e riqueza. Se antes esses argumentos eram utilizados para 

promover o crescimento econômico, agora são invocados para a superação coletiva da mais 

recente crise do capital.

As bases políticas para a execução do projeto têm como sustentáculos a elaboração 

de uma estratégia de consenso e o fomento de ações comuns para a consolidação das TIC 

como motores da melhoria da produtividade e da qualidade de vida, tanto na Europa quanto 

no Brasil. Mais uma vez, os trabalhadores estão sendo interpelados e convocados a assumir 

a responsabilidade pelo crescimento econômico e sua inscrição no mundo do trabalho por 

mérito próprio, mascarando-se, assim, as demandas crescentes por processos de mudanças 

sociais na estrutura econômico-produtiva.

Deve-se ter claro que a mobilização da competência tecnocientífica criada em favor 

do esforço de desenvolvimento regional pela inovação (e pela inovação em cultura), tanto 

no Brasil quanto na Europa, apresenta resultados pouco expressivos e não aponta para uma 

contribuição real no sentido da reversão do quadro atual de desigualdades, preservadas as 

características de cada país e ressalvados os contextos nacionais.
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