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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar como se dá a formação de uma “cidade                

criativa” através da música visando o desenvolvimento sustentável a partir da           

experiência de Amarante no âmbito da Rede de Cidades Criativas da UNESCO.            

Parte-se da hipótese de que para o reconhecimento de uma cidade como musical             

deve ser identificada a existência de uma estrutura consolidada formada por uma            

diversidade e quantidade de agentes do setor para que seja possível alicerçar uma             

rede sociotécnica capaz de promover a circulação de bens culturais. Para tanto,            

possui como objetivos específicos: (a) discutir o conceito de “cidade criativa” e            

compreender o que caracteriza uma “cidade musical”; (b) identificar os agentes da            

cadeia produtiva local para produzir um mapeamento das redes sócio-técnicas          

existentes (Latour, 2012); (c) observar e examinar os aspectos que envolvem música            

e território com relação à agenda de festivais em Amarante (Portugal) a fim de              

compreender a importância dos concertos ao vivo para ressignificação dessa cidade;           

(d) identificar o uso da música como estratégia de comunicação dentro de um             

planejamento de place branding; e, por fim, (e) analisar a pertinência do uso do termo               

“cidade musical” para Amarante. A metodologia inclui revisão bibliográfica; extensa          

base documental; o desenvolvimento de uma cartografia musical dos agentes da           

cidade; ida à Amarante para observação; bem como a condução de entrevistas. Foi             

possível observar nessa investigação que a candidatura de Amarante à Rede de            

Cidades Criativas da UNESCO não foi uma ação isolada. Ela encontra-se dentro de             

um planejamento estratégico maior do governo local que envolve um plano de place             

branding para posicionamento da marca de Amarante - como cidade musical - no             

país e no exterior, a fim de estimular o setor cultural na cidade, ao mesmo tempo em                 

que fomenta um turismo. A aposta, portanto, é feita em cima da experiência desse              

público consumidor. 

 

Palavras-chave: Cidades Criativas; Cidades Musicais; Desenvolvimento Territorial;       

Place Branding; Festivais de Música 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze how a "creative city" focused on sustainable development             

is established through music, based on the experience of Amarante within the            

UNESCO Creative Cities Network. We start from the hypothesis that in order to             

recognize a city as a "city of music", a consolidated structure comprised of diverse and               

numerous actors in the sector must exist, which makes it possible to establish a              

socio-technical network capable of circulating cultural goods. To this end, the study            

has the following specific objectives: (a) to discuss the "creative city" concept, and             

understand what characterizes a "city of music"; (b) to identify the actors in the local               

production chain to map out existing socio-technical networks (Latour, 2012); (c) to            

observe and examine elements involving music and territory as they relate to festival             

schedules in Amarante in order to understand the significance of live concerts in terms              

of redefining the city; and (d) to identify the use of music as a communication strategy                

within a place branding planning; and (e) to analyze the significance of using the term               

"city of music" for Amarante. The methodology includes a bibliographic review, an            

extensive documentary base, development of a musical cartography of the city's           

actors, immersion in the city for observation, as well as conducting interviews. It was              

possible to observe in this investigation that the candidacy of Amarante to the Network              

of Creative Cities of UNESCO was not an isolated action. It was part of a larger local                 

government strategic plan that involves a place branding plan for positioning the            

Amarante brand as a musical city in order to stimulate the cultural sector in the city,                

while promoting tourism. The bet, therefore, is made on top of the experience of these               

consumers. 

 

Keywords: Creative Cities; Musical Cities; Local Development; Place Branding; Music          

Festivals 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Trajetória de Pesquisa 

Essa pesquisa pretende discutir as articulações e tensões que envolvem a           

criatividade e os territórios, sob um olhar multidisciplinar que envolve aspectos da            

comunicação e do planejamento urbano.  

Para tanto, pretende-se investigar o uso da música como uma ferramenta           

estratégica a fim de colaborar com o desenvolvimento socioeconômico das cidades.           

Nesse sentido, o objeto de estudo dessa tese é analisar a configuração de Amarante              

como uma “Cidade Musical” sob a perspectiva do programa da Rede de Cidades             

Criativas da UNESCO.   

Todavia, para melhor compreender como surgiu o interesse neste objeto de           

pesquisa, vale inicialmente traçar uma breve retrospectiva da trajetória referente à           

investigação desenvolvida. 

Afinal, assim como o mercado da música passou por uma reconfiguração nas            

últimas décadas, a presente pesquisa também foi reformulada. 

O início do interesse de pesquisa sobre as relações entre a música e os              

territórios começou antes mesmo do doutorado. Em 2014, quando ainda estava no            

início do segundo ano do mestrado no Programa de Pós Graduação em            

Comunicação da Universidade Federal Fluminense (UFF), submeti um trabalho para          

a primeira edição da “KISMIF International Conference” (“Keep It Simple, Make It            

Fast! Gender, differences, identities and DIY cultures’ - “KISMIF”) na Universidade do            

Porto (UP), em Portugal. 

Tratava-se do primeiro evento científico em Portugal e na Europa sobre o            

panorama contemporâneo das cenas musicais underground urbanas e das culturas          

DIY (“Do It Yourself”) num contexto de modernidade globalizada.  

Com o suporte financeiro da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES)          

da UFF, esse foi o primeiro congresso internacional que participei e também minha             

primeira chance de ter contato com o mercado musical português, quando percebi            

diversas conexões com a realidade brasileira. Na ocasião, tive a chance de conviver,             

ouvir e debater com pesquisadores da área de música de diversos países; bem como              
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a oportunidade de conhecer a Profa. Dra. Paula Guerra (Universidade do Porto), que             

coordenava aquele Congresso. 

Após dias de apresentações e palestras inspiradoras, retornei ao Brasil          

motivada a desenvolver um projeto de pesquisa para o Doutorado que estivesse            

relacionado com as discussões e percepções que havia absorvido nesse período.  

Um pouco depois, tomei conhecimento da abertura de um edital lançado em            

parceria pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior          

(CAPES) do Brasil e a portuguesa Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)              

com o objetivo de selecionar projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos por           

grupos brasileiros e portugueses vinculados a Instituições de Ensino Superior e/ou de            

Pesquisa, públicas ou privadas a fim de fomentar o intercâmbio científico e a             

formação de recursos humanos. 

Para submeter uma proposta nesta chamada pública, foi estabelecida uma          

parceria entre a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal de          

Pernambuco e a Universidade do Porto, através, respectivamente, dos professores          

Dra. Simone Pereira de Sá, Dr. Jeder Jannoti Jr. (que também participou da “KISMIF              

International Conference” naquele ano) e Dra. Paula Guerra.  

Dessa forma, teve início o projeto de pesquisa "Under Connect: cenas           

musicais luso-brasileiras on e offline" para analisar as articulações entre cenas           

musicais, espaços urbanos, territorialidades virtuais e afinidades identitárias e que,          

dentre diversas atividades, incluía bolsas para doutorado sanduíche no Porto. 

No final do mesmo ano, submeti o projeto de pesquisa “Cenas Musicais Luso             

Brasileiras: Consumo Musical e Circulação de Artistas Brasileiros em Portugal” na           

seleção do Doutorado do Programa de Pós Graduação em Comunicação da           

Universidade Federal Fluminense. 

Essa proposta de investigação tinha por objetivo efetuar uma análise sobre o            

funcionamento das cenas musicais portuguesas em que artistas brasileiros vêm          

inserindo-se a fim de compreender as estratégias de comunicação ligadas à formação            

de plateias em Portugal por esses músicos, sob a ótica dos conceitos de             

empreendedorismo e lusofonia.  

Esse tema estava relacionado não só com os interesses de estudo, mas            

também com a minha vivência naquele momento, uma vez que estava inserida no             
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mercado da música como produtora cultural que atuava diretamente com esse perfil            

de artista que estava dando início a uma internacionalização de suas carreiras. 

Entretanto, durante a fase de desenvolvimento dessa investigação, acabei         

direcionando o olhar para um outro aspecto dentro do mesma área de música e              

territorialidades.  

O início desse processo de transição de rumos da presente investigação está            

relacionado com os resultados dos projetos de pesquisa que participei durante os            

últimos anos e que tinham como foco as cenas musicais, cartografias e a discussão              

sobre a amplitude dos termos “cidades criativas” e “cidades musicais”.  

Como pesquisadora associada ao LabCult - Laboratório de Pesquisa em          

Cultura e Tecnologias da Comunicação (coordenado pela Profa. Dra. Simone Pereira           

de Sá), participei da elaboração do projeto de pesquisa "Cartografias Musicais",           

aprovado pelo CNPQ e MINC , que tinha como objetivo central o desenvolvimento de             1

uma plataforma multimídia interativa e online que apresenta um mapeamento dos           

atores da cultura da música do Estado do Rio de Janeiro com o apoio de mídias                

locativas. Esse projeto foi também aprovado no edital do Instituto Claro e foi             

co-patrocinado pela empresa através de Lei de Incentivo à Cultura.  

O lançamento da plataforma nomeada como “Mapa Musical RJ” ocorreu em           2

outubro de 2015, no centro do Rio de Janeiro e, a partir daí, teve início uma turnê                 

pelo estado, além de apresentações em eventos nacionais e no exterior . 3

Foi durante essa pesquisa que comecei a compreender melhor a relação entre            

os agentes locais, a respectiva estruturação das cadeia produtiva da música para            

circulação de produtos e serviços na região com o organização do setor na cidade.  

Também foi nessa ocasião que pude identificar cidades do Estado que utilizam            

a música como um fator estratégico para seu desenvolvimento - como é o caso, por               

exemplo de Rio das Ostras, Conservatória e o Rio de Janeiro - e passei a investigar                

uma noção de “cidade musical” a partir do conceitos relacionados às “cidades            

criativas” (Florida, 2005, 2011; Reis, 2011), cadeia produtiva (Prestes Filho, 2007),           

1 Chamada Pública n. 80/2013.  
2 Disponível em: www.mapamusicalrj.com.br. Acesso em 15/04/2019. 
3 Prêmio Profissionais da Música - Brasília/DF; Semana Internacional da Música SIM SP - São               
Paulo/SP; Feira da Música de Fortaleza/CE; Emergências - Rio de Janeiro/RJ; Festival Móveis Convida              
- Brasília/DF; Festival Primavera Sound - Espanha; MicSul - Mercado de Indústrias Culturais do Sul -                
Colômbia; BAFIM - Argentina.  
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cenas musicais (Straw, 1991, 1997, 2006) e territorialidades sônico-musicais         

(Herschmann e Fernandes, 2014). 

Esse processo teve continuidade enquanto participei como pesquisadora do         

grupo de pesquisa “More Than Loud”, coordenado pela Profa. Paula Guerra, durante            

o período de doutorado sanduíche, através do projeto de pesquisa conjunto           

aprovada pela CAPES e o FCT , intitulado "Under Connect: cenas musicais           4

luso-brasileiras on e off line" .  5

Durante esse ano em Portugal, realizei observação e entrevistas em diversos           

shows de bandas brasileiras e mantive contato com inúmeros agentes ligados à            

cadeia produtiva da música local. Porém, a perspectiva desta investigação acabou           

por sofrer efetivamente uma mudança quando fui acompanhar as apresentações no           

Festival MIMO, realizado na cidade portuguesa de Amarante, que fica no Distrito do             

Porto, na tradicional região do Minho, no norte de Portugal, e possui cerca 57 mil               

habitantes.  

Nessa ocasião, durante os dias do Festival MIMO tive a oportunidade de ver o              

que me parecia muito próximo de uma proposta de uma ideia de ‘cidade musical’,              

com palcos, artistas e atividades espalhadas por toda área central e toda uma             

decoração que reforçava que “dois ouvidos é pouco”. E realmente era. A cada passo              

que caminhava na cidade estava repleta de paisagens sonoras (Schafer, 2011)            

diferentes, que inclusive me lembrou muito a experiência que tive no Cinemúsica, em             

Conservatória há alguns anos atrás. 

A partir dessa vivência, fui buscar mais informações sobre a conexão entre a             

música e aquele território e descobri que Amarante tinha recentemente passado a            

fazer parte da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria música,            

unindo-se à Braga (Artes Midiáticas), Barcelos (Artesanato e Arte Popular), Óbidos           

(Literatura) e Idanha-a-Nova (Música), em Portugal.  

A título de comparação, o Brasil possui 8 cidades integradas à essa Rede:             

Belém (PA), Florianópolis (SC) e Paraty (RJ), no campo da gastronomia; Brasília (DF)             

4  Edital 039/2014 - Capes/FCT 2014. 
5 Alguns resultados das pesquisas indicadas acerca dessas cartografias sobre o “Mapa Musical RJ” e o                
“Mapa Musical do Porto” estão disponíveis no capítulo “Mapa Musical RJ: circuitos, redes e agentes               
das “cidades musicais” do estado do Rio” (Bittencourt, Domingues e Pereira de Sá, 2018) e no artigo                 
“Sons do Porto: Para uma Cartografia da Cidade Vivida” (Guerra, Bittencourt, Domingues, 2019). 
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e Curitiba (PR) no âmbito do design; João Pessoa (PB) em artesanato e artes              

folclóricas;  Santos (SP) no cinema e apenas Salvador (BA) como “cidade musical”. 

E mais: que esse era um dos resultados obtidos pela Câmara Municipal (o             

equivalente à Prefeitura no Brasil) através da “InvestAmarante”, uma agência criada           

para “impulsionar a captação de investimento privado, apoiar o tecido empresarial,           

promover o empreendedorismo, o turismo, e a inovação na região” .  6

Ou seja, percebi que havia um interesse político em utilizar a criatividade de             

forma estratégica para dar destaque a uma cidade que, apesar de ser pequena, tem              

se tornado um importante ponto de referência no setor musical do país.  

Por conta disso, comecei a investigar mais sobre a relação entre a música e a               

cidade acompanhando outros festivais, realizando entrevistas com os envolvidos         

nesse setor e conversando informalmente com agentes locais, a fim de compreender            7

como se deu esse processo de caracterização da cidade como uma “cidade criativa”             

na área da música. 

Como é possível verificar, essa pesquisa sofreu uma reconfiguração que teve           

por base as discussões e projetos sob o âmbito do LabCult, sob coordenação da              

Profa. Dra. Simone Pereira de Sá e se intensificou durante período de estágio             

doutoral em Portugal, junto à Faculdade de Letras da Universidade de Porto, sob             

supervisão da Profa. Dra. Paula Guerra.  

Dessa forma, enquanto que originalmente o interesse era compreender as          

estratégias aplicadas pelos músicos brasileiros para inserção nas cenas musicais          

portuguesas, passei a conduzi-la no sentido de compreender como a música tem            

sido aplicada como uma estratégia de comunicação da cidade, a partir da noção de              

“cidades musicais”, levando em conta a experiência de Amarante na Rede de            

Cidades Criativas da UNESCO.  

 

 

 

6 Disponível em: http://investamarante.com/sobre-nos/. Acesso em 15/04/2019. 
7 Durante o período do Doutorado Sanduíche foram realizadas 5 visitas à cidade; conduzidas              
entrevistas com a gestora da InvestAmarante e com os produtores dos festivais MIMO Festival;              
Band’Arte e Festival Concurso Internacional de Guitarra ; bem como foram acompanhadas as edições              
dos festivais MIMO; Band’Arte, Festival da Guitarra Portuguesa e Festival Concurso Internacional de             
Guitarra . 
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2. Objeto de Estudo e Justificativa 

 

O objeto de estudo dessa tese é a configuração de Amarante como uma             

“cidade musical” de acordo com a classificação da Rede de Cidades Criativas da             

UNESCO. Dessa forma, é preciso inicialmente compreender o contexto em que esse            

termo será analisado e quais os parâmetros serão aplicados durante a investigação. 

Na última década tem se discutido as articulações que envolvem cidades,           

economias e a criatividade (Florida, 2002; Lefebvre, 2001; Reis, 2011). Assim, as            

complexidades existentes nas relações entre o desenvolvimento econômico de         

territórios através de atividades relacionadas com o setor criativo têm sido analisadas            

por pesquisadores de diversas áreas (Hartley, 2005; Tepper, 2002; Venturelli, 2000;           

Reis, 2006).  

E como propõem esses autores, a temática que envolve a economia criativa            

tem se destacado a partir de um ambiente tomado pela globalização, as novas mídias              

e uma reestruturação econômica, que acarretaram em um processo de transição para            

a valorização do setor criativo.  

O termo "Economia Criativa" surgiu em 2001, como título do livro de Howkins ,             8

que buscava relacionar a criatividade e a economia. Nessa ocasião, o autor apontou             

o crescimento do valor econômico a partir de boas ideias, em detrimento do trabalho              

produtivo tradicional com máquinas . Embora Howkins (2001) não tenha chegado a           9

determinar um conceito fechado para essa expressão, foi a partir de sua análise, que              

foi identificado que os setores categorizados por ele como relacionados com essa            

“economia criativa” somavam US$2,2 trilhões e representavam um crescimento de          

5% ao ano.  

O uso desse termo pelo autor baseava-se no vocábulo “Indústrias Criativas”,           

que teve origem no projeto Creative Nation do governo australiano, mas que foi             

difundido pela experiência do Reino Unido, no final da década de 90, através da              

criação do Creative Industries Task Fource (CITF).  

8 Howkins, John, The Creative Economy: how people make money from ideas. Londres: Penguin              
Press, 2001. 
9 Nesses termos, Howkins propôs que “as pessoas possuidoras de ideias são mais poderosas do que                
as pessoas que trabalham com as máquinas e, em muitos casos, mais poderosas do que pessoas que                 
são as donas das máquinas” (Howkins, 2001, p. 25). 
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Para conduzir esse “laboratório”, foi designada uma força tarefa que elaborou           

um mapeamento da cadeia produtiva do setor criativo local a fim de fundamentar um              

estudo através do qual fosse possível verificar o tamanho e o potencial desse             

mercado, para estruturar políticas públicas que fossem condizentes com os dados           

coletados e focadas no desenvolvimento desse ecossistema criativo.  

Para tanto, o mencionado documento classificou as empresas da indústria          

criativa como aquelas “organizações que têm origem na criatividade, habilidade e           

talento individual, tendo ainda potencial para a geração de prosperidade e criação de             

empregos, por meio da exploração da propriedade intelectual” (Departamento da          

Cultura, Mídia e Esportes, 1998). 

Na época, o setor já representava cerca de 8% da atividade econômica do             

Reino Unido e - como um reflexo dos investimentos efetuados a partir daquele             

primeiro exame realizado na década de 90 - teve sua relevância crescente nos anos              

seguintes.  

Em 2010, foi apurado através de uma investigação atualizada envolvendo          10

esse mercado que, apesar de uma queda de 12% no comércio global em 2008, os               

serviços e bens da economia criativa cresceram até 14%. Isto é: as indústrias             

criativas tiveram um crescimento mais acelerado que outros setores da economia .  11

Da mesma forma que deu origem ao termo, o CITF colaborou apresentando            

uma composição de políticas públicas focadas em 13 setores, que foram incluídos            

como integrantes da indústria criativa, a saber: publicidade, arquitetura, artes e           

antiguidades, artesanato, design, moda, cinema, software para lazer, música,         

televisão e rádio, artes performáticas, mercado editorial e software (Newbigin, 2010). 

A partir daí, o tema passou a ser debatido em outros países (tais como Nova               

Zelândia e Canadá), que começaram a aplicar o uso do termo “criativo” para             

identificar alguns de seus setores econômicos. Além disso, surgiram também críticas           

ao termo e sua dimensão, como posiciona-se Cunningham (2004), que questionava o            

10 Relatório de Economia Criativa de 2010 disponível em http://unctad.org/pt/docs/ditctab20103_pt.pdf.          
Acesso em 15/04/2019. 
11 Cabe destacar, inclusive, que em 2003, o jornal econômico The Financial Times publicou que as                
indústrias criativas haviam contribuído mais para a economia britânica do que todos os serviços              
financeiros de Londres (Newbigin, 2010). 
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fato deste não abranger - na época - alguns setores do campo cultural, como o               

patrimônio histórico. 

Contudo, a partir de 2006, frente às discussões geradas e visando inserir esse             

segmento na esfera econômica, foi adotado o termo “economia criativa” (Relatório do            

Fundo Nacional para a Ciência, Tecnologia e Artes do Reino Unido, 2006), que foi              

definido como:  

 
“a interface entre criatividade, cultura, economia e tecnologia, expressa na          

capacidade de criar e fazer circular capital intelectual com o potencial de gerar             

renda, empregos e exportações, junto com a promoção da inclusão social, a            

diversidade cultural e o desenvolvimento humano” (UNCTAD, 2008 apud         

Newbigin, 2010, p. 22). 

 

Posteriormente, com base em debates realizados pela Organização das         

Nações Unidas, a expressão passou ter seu uso ampliado e também foi introduzido             

na pauta de outras conferências internacionais, além de ser incluído na agenda de             

políticas públicas de vários países. 

Até hoje, muito ainda se discute sobre a amplitude de seu vocábulo, de modo a               

avaliar se alguns segmentos devem, ou não, ser abarcados sob a égide da economia              

criativa, mas o fato é que a retirada da música nunca esteve em questão. É esse o                 

setor econômico que a música faz parte. 

A partir dessa discussão sobre o termo economia criativa, derivou-se a           

expressão “cidade criativa”, que tomou fôlego com a publicação da obra “The            

Creative City” por Charles Landry e Franco Bianchini com a proposta de “definir um              

sistema de indicadores para levantar a ‘saúde’ das cidades britânicas, mais adequado            

do que os existentes” (Landry e Bianchini, 1995, p. 4). Nessa ocasião, os autores              

pautaram o papel fundamental da cultura para o desenvolvimento dos territórios.  

Assim, a partir desses entendimentos, tornou-se indispensável repensar o         

papel das cidades e as articulações que envolvem as redes musicais locais a fim de               

estabelecer um planejamento urbano que seja capaz de estimular esses setores           

criativos no território. 
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Segundo essa lógica, a criatividade funciona como uma força motriz capaz de            

impulsionar um processo de inovação que vai desencadear mudanças significativas          

e, consequentemente, impactar de diferentes formas as estruturas socioeconômicas         

do território envolvido. 

Essa relevância da criatividade como estratégia para um desenvolvimento         

urbano sustentável foi absorvida pela Organização das Nações Unidas em seus           

discursos, principalmente através da da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas          

sobre Comércio e Desenvolvimento) e da UNESCO (Organização das Nações Unidas           

para a Educação, a Ciência e a Cultura).  

Essa proposta tem sido fomentada nos últimos anos através de um projeto            

desenvolvido pela UNESCO que, desde 2004, reúne em sua Rede de Cidades            

Criativas (Creative Cities Network) as equipes gestoras de diversas localidades que           

se comprometem em executar um plano de ação que designa a cultura e a              

criatividade como fatores estratégicos para o desenvolvimento urbano sustentável. 

Dessa forma, as localidades participantes atuam fortalecendo as dinâmicas         

que envolvem o setor criativo em seus territórios, ao mesmo tempo em que estreitam              

laços com outras cidades de modo a estabelecer uma cooperação internacional que            

envolve a constituição de parcerias e a troca de experiências.  

Para os fins de candidatura à Rede, a UNESCO considera a classificação dos             

setores da “Economia Criativa” em 7 segmentos: artesanato e folclore, artes da mídia            

, cinema, design, gastronomia, literatura e música. Já fazem parte 180 cidades de             12

72 países. 

Todavia, ao mesmo tempo em que diversas cidades vêm submetendo          

inscrições para fazerem parte dessa rede, surgem também questionamentos sobre a           

validade e a amplitude desse conceito “cidade criativa” aplicado pelo projeto, que            

pretendem ser debatidos ao longo desse estudo.  

Afinal, o que é considerado pelo órgão durante essa avaliação para aceite na             

rede? É levado em conta o histórico do território com um determinado setor criativo,              

ou pesa mais o compromisso futuro de investimento na área? Que vantagens            

12 Esse setor abrange as novas tecnologias aplicadas às práticas artísticas e criativas, tais como               
videogames, audiovisual digital, música eletrônica, webtvs, arte digital, animação, entre outros           
segmentos que em há aplicação de tecnologia nas artes performativas. 
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competitivas essa chancela da UNESCO traz para o município? Como funciona a             

cadeia produtiva setorial numa dessas cidades criativas da rede? Apenas as cidades            

com esse título podem ser consideradas criativas? Quais as estratégias aplicadas           

pelas cidades que possuem essa chancela a fim de criar efetivamente uma            

experiência que envolve uma cidade criativa? Tendo em vista esses aspectos,           

Amarante é uma cidade musical? 

A delimitação temporal desse estudo inclui uma análise que leva em conta o             

período a partir de novembro de 2017, quando a Amarante foi aprovada nessa Rede              

de Cidades Criativas. Ainda sobre esse aspecto, vale informar que a coleta de dados              

na pesquisa de campo foi efetuada durante o período do Doutorado Sanduíche (entre             

agosto de 2017 e agosto de 2018).  

Nessa ocasião, foram: (a) realizadas observações na cidade para conhecer os           

agentes da música locais; (b) conduzidas entrevistas com a gestora da           

InvestAmarante e com os produtores dos festivais MIMO Festival; Band’Arte e           

Festival Internacional da Guitarra; (c) bem como realizadas observações durante as           

edições de 2018 dos festivais MIMO; Band’Arte e Festival da Guitarra Portuguesa. 

No que diz respeito à delimitação geográfica, tem-se que o estudo foi realizado             

em Amarante, um concelho pertencente ao distrito do Porto, no norte de Portugal.             13

Trata-se do concelho com maior área do referido distrito (301,48 Km2 em que são              

distribuídas cerca de 40 freguesias ). 14

Amarante é o concelho mais populoso na região conhecida como “Baixo           

Tâmega”. Essa localização é uma referência à sua posição tendo em conta o Rio              

Tâmega, que corta a cidade separando-a em duas partes visivelmente iguais. Este é             

o principal rio da região e, nessa separação que realiza, é possível notar também que               

de um lado o relevo possui uma altura máxima de 500m, enquanto que na outra               

margem encontra-se a Serra do Marão, a sétima maior elevação de Portugal            

Continental, com 1.416 metros de altitude e corresponde, portanto, à maior altitude da             

região.  

13 Expressão adotada em Portugal para designar uma parte de um distrito. 
14 Expressão adotada em Portugal para designar uma parte de um concelho. 
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Amarante faz fronteira com os distritos de Vila Real e Braga. Neste último             

situa-se Braga, que também faz parte da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, no              

caso pela categoria Artes da Mídia. 

Já no que diz respeito à caracterização socioeconômica, cabe destacar as           

impressões de Pinheiro (2012):  

 
O concelho de Amarante é um espaço de contrastes que se encontra na             

transição entre o litoral e o interior e as fronteiras físicas e sociais que as               

separam são muito ténues. É uma região que sofre a influência do grande             

Porto e da região litoral norte, tornando-se por isso bastante atrativa. Este            

concelho apresenta alguns desfasamentos entre o desenvolvimento       

económico e social das zonas urbanas e litorais e o despovoamento e            

estagnação do interior rural. Apesar do concelho de Amarante se encontrar em            

expansão, o espaço rural ainda marca os ritmos do centro urbano. (Pinheiro,            

2012, p. 49) 
 

No âmbito turístico, nos últimos anos Amarante tem se posicionado dentro da            

“Rota do Romântico”. Como explica Pinheiro (2012), trata-se de um projeto que tem             

por objetivo promover uma região que possui estilo arquitetônico românico. As           

atrações reúnem valores patrimoniais e culturais localizados no norte de Portugal,           

junto aos rios Sousa, Douro e Tâmega. 

Trata-se de um percurso que inclui 58 monumentos que ficam espalhados em            

diversas cidades no meio de uma região circundada por 3 áreas que são             

consideradas “Patrimônios da Humanidade” pela UNESCO: Porto, Guimarães e o          

Vale do Douro.  

Amarante reúne 10 destes monumentos que atraem visitantes que atravessam          

esse itinerário: Igreja de Santa Maria de Jazente; Ponte de Fundo de Rua; Igreja de               

Santa Maria de Gondar; Igreja do Salvador de Lufrei; Igreja do Salvador de Real;              

Igreja de Santa Maria de Jazente; Ponte de Fundo de Rua; Igreja de Santa Maria de                

Gondar; Igreja do Salvador de Lufrei e a Igreja do Salvador de Real. 

Como é possível notar, essa distinção conferida à cidade por meio da inclusão             

nesse trajeto está ligada aos deslocamentos turísticos ligados tanto a uma motivação            
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religiosa; quanto de seguir um roteiro que envolva conhecer o patrimônio histórico e             

cultural da região. 

Quanto ao primeiro, existe um segmento turístico muito forte em Portugal,           

motivado não só por toda a bagagem histórica do país que envolve a religiosidade,              

mas também por sua proximidade com a Espanha, outra região também marcada por             

essa característica. Ambos os países possuem longas tradições de romarias, festejos           

e peregrinações. Inclusive, no Porto, durante o período de Doutorado Sanduíche, foi            

possível ver diversas pessoas que se dirigiam à Santiago de Compostela, na            

Espanha, ou faziam trajetos nacionais, como Fátima. 

No tocante ao segundo, trata-se de um perfil de turista mais próximo daquele             

que busca uma visita a uma “cidade criativa”. É aquele que é provocado pela busca               

de novos conhecimentos; que quer viver a experiência local; conhecer pessoas e as             

tradições da comunidade. Isto é: é o turista que tem interesse em conhecer a              

identidade cultural do território. 

Sendo assim, até então, eram os pontos turísticos ligados à “Rota do            

Romântico” que detinham maior atenção na cidade. Nota-se facilmente isso ao           

passear ao longo das ruas de Amarante: existem diversas placas indicando os            

trajetos relacionados com esse roteiro desde a estrada quando sai do Porto. Também             

há vários panfletos sobre esse percurso que estão disponíveis no centro de            

informações turísticas situado na praça da cidade. 

Outro ambiente em que há referências sobre esse itinerário é o das            

confeitarias e restaurantes que borbulham na vila. Isso ocorre uma vez que esse             

roteiro está ligado também aos famosos doces conventuais portugueses. Com origem           

no século XV, tratam-se de receitas que são fabricadas em conventos e são             

compostos, principalmente, por grandes quantidades de açúcar e gemas de ovos.           

Várias cidades possuem seus doces conventuais típicos, como os ovos moles de            

Aveiro; brisa do Liz (de Leiria); pão de ló de Ovar; a queijada de Évora e o pastel de                   

Tentúgal. 

Como é possível notar, já havia, portanto, uma prática local relacionada com            

um turismo voltado para esse campo cultural. E, como se verá a seguir, o atual               

mandato da Câmara Municipal ampliou seu olhar para focar na experiência atrelada            

ao setor musical da cidade. E, a partir daí, teve início o direcionamento de sua               
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atenção para a construção de uma planejamento capaz de tornar Amarante uma            

“Cidade Criativa” segundo as concepções da UNESCO. 

Um terceiro aspecto referente à delimitação do estudo é a justificativa sobre            

como se deu a escolha dessa cidade para ser o objeto de estudo da tese. 

Primeiramente, cabe apontar que, durante o período de investigação local no           

doutorado sanduíche foi possível notar como existe um grande quantidade de           

chancelas que são disponibilizadas para as cidades portuguesas, tais como “Cidade           

Europeia do Desporto”, “Cidade Europeia do Vinho”, “Capital Verde Europeia”,          

“Melhor Destino Europeu”, “Capital Europeia da Juventude”, “Capital Europeia da          

Cultura” e “Cidade Acessível”, apenas para exemplificar.  

E foi também percebido que diversas dessas localidades apostam firmemente          

nesses “selos” para preparar seu plano de marketing local, que é disseminado pelas             

redes sociais, outdoors e, em alguns casos, em saguões de aeroportos divulgando            

uma programação com muitos eventos temáticos. 

Sendo assim, restou evidente como essas chancelas são valorizadas pelos          

governos locais e utilizadas para o desenvolvimento de projetos para se encaixarem            

em tais propostas e concorrerem a essas categorizações. Isto é: dentro de uma             

vitrine de possibilidades, conectar a cidade a uma identidade destas lhe confere um             

poder de distinção (Bourdieu, 2007). 

O interesse inicial por Amarante foi brevemente relatado anteriormente na          

“Trajetória da Pesquisa”, mas vale recuperar a informação para detalhar um pouco            

mais.  

A princípio, a cidade chamou a atenção pela experiência vivida durante o            

MIMO Festival, que utiliza todo o centro de Amarante como cenário, criando            

significativas paisagens sonoras (Schafer, 2011) que dão a sensação de efetivamente           

estar dentro de uma cidade que “respira” música. 

Um segundo aspecto foi ter um setor específico na administração da cidade            

voltado para pesquisar oportunidades; captar investidores e fomentar o         

empreendedorismo local, que é a InvestAmarante. 

Outra questão que me chamou a atenção na escolha de Amarante como            

objeto de pesquisa foi que trata-se de uma cidade pequena, que poderia poderia             
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servir como laboratório para compreender melhor as questões em jogo e facilitar a             

identificação das articulações e tensões do setor musical local.  

Esse motivo vai de encontro com a opção de não ter voltado o olhar para uma                

cidade brasileira. Afinal, no Brasil, até então, a única “cidade musical” pertencente à             

Rede de Cidades Criativas é Salvador, que possui uma população de 2,9 milhões de              

habitantes, é a terceira maior cidade do país, além de ser capital do Estado da Bahia,                

berço de músicos famosos mundialmente e de um carnaval que atrai milhares de             

turistas todos os anos e movimenta mais de 1 bilhão de Reais por edição. 

Como será visto ao longo desse estudo, existem diversos tipos formatos de            

cidades que são categorizadas pela UNESCO como “musicais”, mas o fato de um             

pequeno município se comprometer com a relação de medidas levando como base a             

música para o seu desenvolvimento territorial chamou a atenção. 

Ademais, essa escolha foi também reforçada ao traçar uma comparação inicial           

com a proposta de Idanha-A-Nova, a outra cidade criativa portuguesa na categoria            

musical. Em suma: a forma de atuação de Amarante através de suas políticas             

públicas também chamou a atenção. 

Enquanto que Idanha-A-Nova possui uma narrativa mais conectada com a          

parte de música folclórica portuguesa; notou-se que Amarante envidou esforços nos           

últimos anos para organizar uma extensa agenda de “Palcos de Verão”, que reúnem             

entre os meses de junho e agosto diversos festivais de diferentes gêneros musicais             

espalhados pela cidade.  

Essa estratégia chamou a atenção no contexto do processo de reconfiguração           

que o setor musical tem passado e que atinge os meios de produção, divulgação,              

distribuição, circulação e, principalmente, consumo (Pereira de Sá, 2006; De Marchi,           

2012; Herschmann, 2010; Vicente, 2006; Freire Filho, 2007; Kischinhevsky, 2010).  

Nesse processo, em que ocorreu a eclosão de uma nova indústria da música             

(Herschmann, 2012) em que a experiência aliada aos concertos ao vivo foi            

valorizada, como explica Herschmann (2012) ao apontar que “os shows são não só             

um conjunto de produtos e serviços de alto valor agregado, mas também            

acontecimentos extremamente significativos para a vida dos consumidores”. 

O mesmo autor esclarece ainda que o alto valor agregado da experiência            

musical nesses eventos festivos está associado aos vetores da sociabilidade, da           
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estética e da estesia (Herschmann, 2012). E, em meio a essa conjuntura, esse             

mercado da música ao vivo está diretamente ligado ao conceito de economia da             

experiência (Pine e Gilmore, 2001) e torna-se ainda mais evidente quando os shows             

estão organizados na forma de festivais. 

Além disso, tendo em vista a significativa capacidade de transformação e           

ressignificação de espaços urbanos e o alto poder mobilizador que a música ao vivo              

possui, argumenta-se que o investimento em ações de fomento ao setor pode            

colaborar no desenvolvimento territorial das cidades. 

Seguindo essa linha de pensamento, optou-se por utilizar como base para a            

análise dessa investigação não só uma análise sobre a cadeia produtiva da música             

local, mas também contar com uma observação detalhada de festivais da cidade. 

Afinal, um aspecto que chamou muito a atenção durante o período de            

doutorado sanduíche e que também colaborou para entusiasmar a realização dessa           

pesquisa no território português foi o enorme número de festivais que o país recebe              

anualmente. Apesar de ser territorialmente pequeno em comparação ao Brasil,          

ocorreram 311 festivais de música em Portugal em 2018 , conforme dados do Report             15

anual da Associação Portuguesa de Festivais de Música (APORFEST) . 16

E, assim, tendo em vista esse fértil ambiente para esse tipo de evento, durante              

as observações realizadas em Amarante para investigar o funcionamento das          

dinâmicas e identificar os agentes do setor musical na cidade, pude conduzir            

entrevistas e também acompanhar a edição de 2018 de 4 festivais que fazem parte              

do programa “Palcos de Verão” de Amarante: MIMO Festival, Band’arte, Festival da            

Guitarra de Amarante e Festival Concurso Internacional de Guitarra. Todos esses           

eventos possuem concertos gratuitos, mas possuem perfis estéticos, de estrutura, e           

de consumidores muitos distintos.  

Com o slogan “Sente a tua cidade”, o Band’arte é um festival criado para              17

servir como uma vitrine para os artistas autorais locais. Com uma programação            

15 Para esta contabilização foram apenas considerados pela APORFEST os festivais em que o cerne 
da sua ação fosse exclusivamente a música ou a música fosse a expressão artística por pelo 2/3 da 
sua programação cultural. 
16 Disponível em https://www.aporfest.pt/. Acesso em 15/04/2019. 
17 Disponível em http://www.bandarte.pt.  Acesso em 15/04/2019. 
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extensa, a quarta edição do evento reuniu mais de 30 bandas e DJs da cidade em                

diversos espaços públicos e privados. 

O Festival Concurso Internacional de Guitarra é um evento iniciado em 2015            18

pelo Centro Cultural de Amarante que constitui um festival/concurso que, anualmente,           

convida 3 a 4 músicos de renome internacional, no campo da guitarra clássica, para              

darem um concerto, uma masterclass e integrarem o júri do concurso.  

O Festival da Guitarra Portuguesa é um evento anual dedicado          19

especificamente a este instrumento. Este festival é promovido pela Câmara Municipal           

de Amarante, conta com a coordenação, direção e apresentação do guitarrista           

amarantino Edgar Nogueira. 

Com nascimento no Brasil, em 2004, o MIMO Festival começou suas           20

atividades no interior das igrejas de Olinda com uma programação que incluía não só              

shows, mas também uma programação de cinema, em que a música é a             

protagonista. O festival, que é realizado em cidades que preservam valores e bens             

históricos, após passar por diversas cidades brasileiras, em 2016, aportou em           

Amarante com uma programação que ocupa diversos pontos da cidade e é composta             

por shows, mostra de filmes dedicados à cinematografia musical, expressiva etapa           

educativa, palestras e chuva de poesia. 

Foi a partir dessa vivência na cidade, somada às informações obtidas nas            

entrevistas realizadas com produtores de 3 festivais e a gestora da InvestAmarante,            

que percebi que a principal aposta da Câmara Municipal era - através do programa              

“Palcos de Verão” - investir financeiramente nesses eventos festivos para atrair uma            

audiência e esquentar o setor econômico local ao longo do seus dias de realização.  

Ao mesmo tempo, esses festivais têm se tornado um importante ambiente de            

sociabilidades da cidade (principalmente entre o público jovem) e se consolidado           

como importantes articuladores dos atores locais da cadeia produtiva. Tais aspectos           

serão pertinentes para a análise da organização de Amarante como uma cidade            

musical.  

18 Disponível em: https://fig-amarante.pt/pt/. Acesso em 15/04/2019. 
19 Disponível em: https://www.facebook.com/IFestivalInternacionaldeGuitarradeAmarante/. Acesso em      
15/04/2019. 
20 Disponível em: https://mimofestival.com/portugal/. Acesso em 15/04/2019. 
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Ademais, no que diz respeito à relevância da pesquisa, cabe destacar que            

esse estudo justifica-se uma vez que trata ainda de um tema recente, principalmente             

no âmbito da comunicação. 

Afinal, por sua atualidade, trata-se de um assunto pouco abordado em termos            

de bibliografia, principalmente no que concerne à análise de casos práticos. Isto é, a              

maior parte dos textos brasileiros encontrados ainda busca avaliar o termo “Cidade            

Criativa” e sua abrangência, enquanto poucos já partem dessa abordagem para           

analisar os efeitos que um planejamento tendo em conta esse tipo de prioridade pode              

afetar no desenvolvimento urbano. 

No Brasil, o principal conteúdo que versa sobre esse aspecto é a tese de Ana               

Carla Reis da Fonseca intitulada “Cidades Criativas: Análise de um conceito em            

formação e da pertinência de sua aplicação à cidade de São Paulo”, defendida em              

2011, no âmbito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São             

Paulo.  

Já na área da Comunicação, esse assunto começou a ser debatido nos últimos             

anos por alguns pesquisadores, principalmente no que se diz respeito à música.            

Nesse sentido, o livro “Cidades Musicais: Comunicação, Territorialidade e Política”          

organizado por Fernandes e Herschmann (2018) reúne relevantes discussões sobre          

essa matéria e que serão levantadas ao longo dessa pesquisa. 

Em Portugal, esse tema é analisado por alguns investigadores relacionados às           

áreas de planejamento urbano e sociologia, porém no âmbito da Comunicação ainda            

há parca bibliografia produzida. 

Assim, busca-se nessa pesquisa contribuir com a produção de dados que           

possam ser utilizados para, futuramente, desenvolver políticas públicas inclusivas e          

democráticas, voltadas para o desenvolvimento sustentável do território a partir do           

fomento à criatividade. 

Para tanto, nessa tese direciona-se um olhar multidisciplinar para efetuar uma           

análise sobre as estratégias desenvolvidas por cidades que vêm buscando elaborar           

um planejamento urbano que tenha por base o setor criativo. 

Nesse tocante, trata-se de uma abordagem significativa para a esfera da           

comunicação, uma vez que inclui a discussão sobre a formação de toda uma             

estratégia de marketing que compreende até o desenvolvimento de um place           
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branding , a fim de posicionar cidades como marcas e conferir-lhes vantagens           21

competitivas.  

Além disso, o campo da comunicação também pode colaborar para embasar           

discussões relacionadas com a ressignificação de territórios a partir da mobilização,           

articulação e tensionamento de agentes que gravitam em redes que têm a música             

como condutora das dinâmicas. 

Relativamente ao olhar econômico, uma investigação com essa abrangência         

envolve uma abordagem que permite compreender relevantes aspectos e dinâmicas          

que podem levar ao estímulo do desenvolvimento econômico através do setor           

criativo; o fomento ao setor turístico; e a valorização da produção local. Um estudo              

dessa natureza se justifica uma vez que pode estimular esferas governamentais a            

traçarem um olhar diferenciado para os recursos criativos locais a fim de valorizá-los             

através de políticas públicas específicas para a dinamização do setor. 

Sociologicamente, essa pesquisa se baseia na construção identitária do         

território através da discussão do poder de distinção ofertado pelo recebimento de            

uma chancela como “cidade criativa”, ou “cidade musical”. 

Por último, cabe apontar alguns limites sobre essa investigação.  

O primeiro é que essa pesquisa pretende analisar um caso de uma “cidade             

criativa” sob a égide da UNESCO, uma vez que através da criação de sua Rede de                

Cidades Criativas, é ela que tem sido a principal responsável por disseminar essa             

proposta de que um planejamento urbano baseado na criatividade ser a aposta ideal             

para atingir um desenvolvimento sustentável (este também de acordo com          

parâmetros que a própria ONU vem estabelecendo, como por exemplo através do            

projeto Agenda 2030 ). 22

Por outro lado, é preciso ter em conta que, apesar dessa abordagem atrativa             

da UNESCO ter obtido uma crescente adesão e somar atualmente quase duas            

centenas de cidades; possui alguns aspectos questionáveis, que serão também          

levantados nesse estudo.  

21 Consiste nas estratégias de comunicação aplicadas como um meio para obter vantagem competitiva              
a fim de aumentar o investimento interno e o turismo; e também para alcançar o desenvolvimento                
comunitário, reforçando a identidade local e a identificação dos cidadãos com a cidade, bem como               
envidando todas as forças para evitar a exclusão social (Kavaratzis, 2004). 
22 Disponível em: https://nacoesunidas.org/tema/agenda2030/. Acesso em 15/04/2019. 
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No entanto, este trabalho não tem como objetivo funcionar como um manual            

para a estruturação de candidaturas a esse programa. Afinal, como será visto ao             

longo dessa pesquisa, não existe um formato fechado a ser seguido e por isso              

existem cidades criativas do mesmo segmento que possuem históricos e propostas           

muito diferentes entre si.  

O segundo é que o objeto em questão consiste em um processo em             

andamento, uma vez que essa designação estratégica de Amarante para o           

desenvolvimento econômico através do setor musical é muito recente. Afinal, a           

entrada na Rede de Cidades Criativas ocorreu em 2017 e a Câmara Municipal ainda              

está cumprindo as primeiras atividades de participação no grupo. 

Outra ponto é que é preciso levar em consideração durante essa leitura que             

trata-se de uma pesquisa conduzida em território português, que possui uma situação            

econômica bem distinta do atual ambiente brasileiro. Após o colapso vivido em 2012,             

quando estava na auge da crise da dívida pública da zona do Euro, o país tem                

conseguido manter a sua economia de forma relativamente estável nos últimos anos.  

E, nesse novo ambiente financeiro, o setor criativo tem sido foco de            

investimento de diversas políticas públicas regionais e gerou 5,3 bilhões de Euros, o             

que corresponde a 3,6% de toda a riqueza criada em Portugal. Incentivado            

principalmente por programas do Fundo Europeu, que buscam fomentar o          

desenvolvimento urbano sustentável, o setor cultural e criativo superou o valor da            

indústria de alimentos (2,3%) e a têxtil (2,3%), que sempre foram os principais             

mercados do país. 

 

3. Objetivos e Hipóteses 

 

Parte-se da hipótese de que para o reconhecimento de uma cidade como            

musical deve ser identificada a existência de uma estrutura consolidada formada por            

uma diversidade e quantidade de agentes do setor para que seja possível alicerçar             

uma rede sociotécnica capaz de promover a circulação de bens culturais. 

Essa hipótese foi fundamentada também a partir da experiência com outras           

investigações nos últimos anos, principalmente na que trata sobre o desenvolvimento           
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dos projetos “Mapa Musical RJ” (Bittencourt, Domingues e Pereira de Sá, 2018) e             

“Mapa Musical do Porto” (Guerra, Bittencourt, Domingues, 2019). 

Assim, o presente estudo tem por objetivo analisar como se dá a formação de              

uma “cidade criativa” através da música visando o desenvolvimento sustentável a           

partir da experiência de Amarante, no âmbito da Rede de Cidades Criativas da             

UNESCO. 

Para tanto, possui como objetivos específicos: (a) discutir o conceito de           

“cidade criativa” e compreender o que caracteriza uma “cidade musical”; (b)           

identificar os agentes da cadeia produtiva local para produzir um mapeamento das            

redes sócio-técnicas existentes (Latour, 2012); (c) observar e examinar os aspectos           

que envolvem música e território com relação à agenda de festivais em Amarante a              

fim de compreender a importância dos concertos ao vivo para ressignificação dessa            

cidade; e (d) identificar o uso da música como estratégia de comunicação dentro de              

um planejamento de place branding; e, por fim, (e) analisar a pertinência do uso do               

termo “cidade musical” para Amarante. 

 

4. Metodologia  

 

Ao reconfigurar o foco e o objeto de pesquisas, a metodologia também foi             

adequada. Sendo assim, os argumentos apresentados nessa pesquisa foram         

embasados a partir de uma abordagem multiperspectívica (Kellner, 2001). 

Com isso, apesar da temática que envolve música e territorialidades ser a            

mesma, o objeto de pesquisa foi totalmente modificado, o que demandou uma            

readequação no que havia sido proposto inicialmente, bem como em uma incessante            

busca por novos dados para serem analisados a fim de concluir esse estudo no prazo               

adequado.  

Dessa forma, fica evidente a necessidade deste projeto de pesquisa em           

abranger diferentes métodos que irão conectar-se de forma complementar.  

Inicialmente, é levada em consideração a revisão bibliográfica com vistas à           

construção de um referencial teórico relacionado com a discussão que envolve o            

termo “Cidade Criativa” para, a partir dele, debater o termo “Cidade Musical” e             

analisar a validade, ou não, de sua aplicação à cidade de Amarante. 
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Ademais, a presente pesquisa utiliza extensa base documental para poder          

ambientar de forma adequada não só o processo relacionado com a candidatura à             

Rede de Cidades Criativas da UNESCO, mas também para traçar um panorama            

sobre o atual cenário da economia criativa em Portugal, bem como do mercado de              

música ao vivo (com foco nos festivais). Para tanto, foram utilizadas tanto dos dados       

apresentados pela cidade de Amarante, quando da sua candidatura à Rede de            

Cidades Criativas da UNESCO, quanto informações coletadas em relatórios         

disponibilizados pela UNESCO; UNCTAD; PNUD; APORFEST, entre outras        

entidades. 

Outra ferramenta metodológica aplicada foi o desenvolvimento de uma         

cartografia musical dos agentes de Amarante. Assim, foi elaborado um mapeamento           23

dos principais atores envolvidos na cadeia produtiva da música de Amarante.  

Os dados desse mapeamento foram obtidos tanto através de uma coleta           

presencial, realizada durante uma observação na cidade de Amarante entre os meses            

de Julho e Agosto de 2018; bem como aprofundada virtualmente, por meio de             

pesquisa online para reunir todos os dados necessários para compreensão da           

estrutura dessa cadeia produtiva. 

A pesquisa contou também com uma etapa de entrevistas individuais que           

foram conduzidas com a gestora do InvestAmarante, responsável pela equipe que           

mediou o processo de candidatura da cidade na Rede de Cidades Criativas da             

UNESCO; a idealizadora e produtora do MIMO Festival; e os produtores do Festival             

Internacional da Guitarra e Band’Arte.  

Houve ainda uma observação na cidade tanto em dias sem eventos, quanto            

para acompanhar a realização da edição de 2018 de 4 festivais que faziam parte do               

23 Vale mencionar que a pesquisadora já possui experiência metodológica com o desenvolvimento de              
cartografia, eis que participou do do projeto Mapa Musical RJ (www.mapamusicalrj.com.br), que reúne             
dados compilados nos últimos cinco anos referentes a cursos de música, lojas de instrumentos              
musicais, estúdios de ensaio e de gravação, festivais, espaços públicos e privados que recebem              
apresentações musicais, festas populares, coletivos culturais, secretarias municipais de cultura e           
empresas de sonorização. O projeto foi desenvolvido em parceria pela Ponte Plural            
(www.ponteplural.com.br) – iniciativa cultural que atua desde 2010 no fomento ao empreendedorismo            
musical – e o LabCult – Laboratório de Pesquisa em Cultura e Tecnologias da Comunicação da                
Universidade Federal Fluminense (http://www. labcult.uff.br) e possui patrocínio da Claro, Governo do            
Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro,                  
Ministério da Cultura, CNPQ e Faperj, bem como o apoio do Instituto Embratel Claro. 
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calendário do programa “Palcos de Verão”: MIMO Festival, Festival Concurso          

Internacional de Guitarra, Festival da Guitarra Portuguesa e Band’Arte. 

 

5. Roteiro dos Capítulos 

 

Para desenvolver essa investigação, a tese foi estruturada em cinco capítulos,           

além da introdução e conclusão.  

A presente introdução narra a apresentação da trajetória da pesquisa; os           

detalhes referentes ao seu objeto, objetivos e as questões a serem discutidas durante             

essa invetsigação; além das informações sobre a metodologia aplicada. 

O primeiro capítulo tem um caráter histórico e traça uma comparação entre as             

abordagens que envolvem os conceitos de “Indústria Cultural” e “Indústrias Criativas”           

e a amplitude do termo “Economia Criativa”. Pretende-se ainda ambientar essa           

investigação através da apresentação de um panorama do setor criativo em Portugal            

nos últimos anos. 

Já o segundo capítulo pretende trabalhar a questão teórica ao promover um            

exame baseado nos conceitos de Cadeia Produtiva; Circuitos Musicais; Cenas          

Musicais; Territorialidades Sônicas; “Cidades Criativas” e, a partir deles, discutir a           

abrangência da noção de “Cidade Musical”, que voltará a ser analisado também ao             

fim da tese, quando haverá a experimentação do conceito ao ser aplicado            

efetivamente ao caso de Amarante. 

O terceiro capítulo esmiúça a construção de uma identidade para Amarante           

como uma “Cidade da Música”. Nessa ocasião, é apresentado o histórico da cidade             

com o setor; um mapeamento dos principais agentes de sua cadeia produtiva e o              

exame das respectivas redes sócio-técnicas existentes (Latour, 2012). 

No quarto capítulo é feita uma análise que leva em consideração o principal             

foco das políticas públicas de Amarante: o fomento financeiro à manutenção de uma             

agenda de festivais. Assim, nesse momento essa investigação irá discorrer sobre as            

características dos principais eventos que ocorrem em Amarante, a fim de expor as             

principais dinâmicas e articulações com a cidade que estão envolvidas nesses           

eventos.  
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Durante a pesquisa foi possível notar o relevante papel que o MIMO Festival             

possui na cidade, sendo assim, nesse momento, ele será examinado com mais            

detalhes tendo como base a observação conduzida durante a edição de 2018 e             

informações obtidas através de entrevista com a idealizadora e produtora Lu Araújo. 

Já o quinto capítulo traz uma abordagem sobre a relação entre a construção             

de uma “cidades criativas” e o território. Para tanto, serão consideradas as noções de              

marketing urbano e place branding, que vêm sido debatidos nos últimos anos,            

principalmente no âmbito de estudos voltados para planejamento urbano e          

comunicação. 

Por fim, na conclusão objetiva-se, a partir da abordagem teórica e dos            

resultados coletados durante o trabalho de observação realizado na cidade; das           

entrevistas conduzidas; e das informações obtidas através de relatórios         

especializados apresentados nos Capítulos anteriores, avaliar se Amarante deve,         

efetivamente, ser entendida como uma cidade musical.  
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CAPÍTULO 1 - PANORAMA DA  ECONOMIA CRIATIVA 
 

A arte pode salvar o mundo? Essa foi a questão colocada em debate pelo              

governo da Antuérpia, em 1993, quando a cidade foi escolhida como Capital Europeia             

da Cultura. Com grande relevância histórica mundial e reconhecimento na área           

mercantil como um dos principais portos da região, a cidade belga adquiriu esse             

“selo” como resultado de um projeto focado no fomento às artes.  

Apesar de diversos debates, não chegaram a uma resposta final sobre o            

tópico. Entretanto, durante o ano em que foi Capital da Cultura, a Antuérpia             

desenvolveu uma grande agenda relacionada com o segmento cultural. O mesmo           

ocorreu também com outras cidades que vem sido anualmente eleitas, conforme é            

possível notar a partir dos dados apresentados no relatório sobre Cidades e Capitais             

Europeias da Cultura , que apontam interessantes pontos no tocante à relação entre            24

o investimento no setor cultural e o desenvolvimento territorial. 

E a evolução dessa discussão sobre o potencial revolucionário das artes           

remonta às estratégias atuais de uso da criatividade e inovação como ferramentas de             

transformação socioeconômica em territórios.  

Esse Capítulo pretende apresentar um panorama da emergência do termo          

“Economia Criativa”. Para tanto, parte-se de um cenário de reorganização global do            

sistema capitalista para tratar das abordagens conceituais que vêm da contribuição           

dos pensadores da Escola de Frankfurt acerca da gênese da expressão “indústria            

cultural”. 

Posteriormente, busca-se apresentar a noção de “indústria criativa” que         

emergiu a partir da consolidação de mercados globais e as novas formas de             

consumo, que trouxeram mudanças nas estruturas da sociedade nos mais variados           

âmbitos. 

O percurso da discussão identifica os deslocamentos do conceito de indústria           

cultural e a consequente organização desse sistema como um negócio para           

24 Disponível em:   
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/library/palmer-report-capita
ls-culture-1995-2004-i_en.pdf. Acesso em 15/04/2019. 
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posteriormente tratar de aspectos relacionados com estratégias governamentais que         

utilizam a criatividade e inovação para o identificar e fomentar suas vocações locais a              

fim de promover o seu desenvolvimento econômico e urbano frente a um cenário             

globalizado e altamente competitivo. 

Nesse contexto, essa investigação será posteriormente ambientada através da         

apresentação de um panorama do setor criativo em Portugal nos últimos anos tendo             

como base os dados disponibilizados em relatórios com informações regionais.  

 

1.1 O Conceito de “Indústria Cultural” 

 

A aplicação do termo “indústria” ao setor cultural foi introduzida por Adorno e             

MacDougald (1941) no manuscrito Plugging Study utilizado para uma pesquisa de           

campo sobre hits musicais realizada junto a diversas revistas especializadas, rádios,           

editoras musicais, entre outros agentes do setor, que deu origem aos artigos The             

Popular Music Industry, de MacDougald e On Popular Music, de Adorno, com            

assistência de George Simpson).  

Nessa ocasião, foi utilizada a expressão “indústria da música popular”, porém           

com a ressalva de que não tratava-se de uma indústria em seu sentido literal, uma               

vez que as canções não são montadas efetivamente em uma fábrica.  

Essa construção metafórica comparava as indústrias, operários e máquinas à          

participação de estúdios de gravação, músicos, instrumentos, entre outros agentes          

envolvidos nessa cadeia produtiva. Em consonância com esse posicionamento, a          

analogia aplicada estava relacionada com o processo de padronização que a           

produção artística encontrava-se submetida naquele momento. 

Posteriormente, em 1947, Adorno na obra conjunta com Horkheimer intitulada          

“Dialética do Esclarecimento”, cunharam a expressão “indústria cultural” - em          

substituição ao termo “cultura de massas” - para desassociar a proposta de cultura             

massiva como aquela que “brota espontaneamente das próprias massas, da forma           

que assumiria, atualmente, a arte popular” (Adorno, 1967, p. 32). Pretendiam,           

portanto, distanciar a ideia de que os consumidores dos bens culturais estariam            

ligados aos seus processos produtivos.  
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Segundo essa perspectiva, a aceitação dos produtos da cultura de massa pelo            

público não conferiria cobertura à indústria cultural porém seria um reflexo de seu             

sistema de dominação: “o produto prescreve toda reação”, como apontavam Adorno e            

Horkheimer (1985, p. 128). E assim, substituíram a expressão “cultura de massa” por             

“indústria cultural”, uma vez que consideravam que a cultura não emergia das            

massas, porém era produzida para elas. 

A análise ligada a essa questão está relacionada com a Teoria Crítica,            

associada à Escola de Frankfurt (formada por acadêmicos refugiados da Alemanha           

nazista), que foi fundada em 1922 e reunia diversos pesquisadores vinculados ao            

Instituto de Pesquisa Social. 

Na década de 40, ao analisar sobre o estado da arte contemporânea, os             

filósofos da Escola de Frankfurt concluíram que a arte estava deixando de ser um              

produto exclusivo, uma vez que passava a ser fabricada em larga escala.  

Para esses investigadores, ela deixou de ser exclusiva daqueles espaços          

dedicados somente para a sua contemplação e passou a ocupar também lugares            

mais comuns da sociedade. Isto é: a mercantilização da arte gerou uma renda para              

seus criadores e, a partir do momento que o lucro tornou-se mais importante que a               

expressão artística, a arte se popularizou (de uma forma negativa para tais autores).  

Nesse contexto, Adorno e Horkheimer propuseram que essa popularização foi          

reflexo dos meios de comunicação em massa, ao passo que estes transformaram a             

arte em um produto, que assim passou a servir ao capital. A expressão indústria              

cultural tinha, portanto, uma conotação negativa, uma vez que para tais autores            

correspondia a uma proposta de baixa qualidade cultural. 

Com isso, eles consideravam que ela perdeu sua essência exclusiva,          

tornando-se um produto a ser consumido e que poderia, portanto, ser copiado.            

Segundo a interpretação de Adorno (1967), frente a esse cenário o fetiche tornava-se             

o único valor de uso da arte.  

Partindo de um posicionamento de que o desenvolvimento da comunicação de           

massa repercutiu na natureza da cultura na sociedade moderna, o consumidor não            

era visto como o sujeito dessa indústria cultural, mas sim como seu objeto (Adorno,              

1987). 

40 



 

E, sob essa égide, a cultura se tornou massificada - já que altamente             

distribuída - e levava a uma homogeneização do conteúdo tanto dos produtos            

culturais, quanto das pessoas. Estas afastavam-se da capacidade de ter um           

pensamento crítico e autônomo, o que ocasionava a aceitação de uma cultura            

dominante  e submetendo-se a um padrão da indústria do entretenimento.  

Dessa forma, segundo essa orientação analisada frente ao contexto capitalista,          

com a disseminação desses conteúdos culturais massificados, o trabalhador em seu           

momento de lazer também estaria sofrendo um processo de alienação, tal qual            

ocorria no sistema de trabalho a que estava vinculado.  

Isto é: no entendimento de Adorno, durante os momentos de entretenimento           

dos trabalhadores o que “fica gravado é a operação automatizada de operações            

padronizadas” (1967, p. 130). Havia, portanto, uma alienação dos trabalhadores. 

Logo, o conceito de indústria cultural cunhado nesse período está relacionado,           

com todo o contexto de desenvolvimento tecnológico da sociedade capitalista da           

época. Assim, esses autores construíram uma teoria de análise crítica que tinha em             

vista os avanços tecnológicos e o processo de racionalização característico da           

modernidade iluminista.  

De acordo com essa visão, a indústria cultural caracterizava-se por ter razão            

instrumental (o avanço tecnológico científico é um instrumento para obtenção técnica           

e racional visando o lucro e não o bem estar social); padronização dos bens culturais               

(levando a uma criação de supostas identidades locais de bens culturais, dificultando            

a diversidade cultural); massificação dos bens culturais; e apagamento das diferenças           

entre classes, através da mercantilização de todas as produções culturais. 

Dessa maneira, em vista dessa perspectiva,o termo “indústria cultural”          

designava a produção “degenerada” dos bens culturais, ao juntar na expressão a            

palavra “indústria” - que indica a produção de bens e mercadorias - com “cultura”              

(relacionada à criação de bens de característica simbólica). Isso posto, ela estaria            

ligada, portanto, a toda produção de bens e mercados consumidores ligados à            

cultura. Era a transformação da arte em mercadoria a fim de obter lucro. 

Face a essa conjuntura, concluíram que esse sistema levava a dois tipos de             

prejuízo: a arte perdia a sua originalidade e sua voz de protesto; bem como havia               
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uma diminuição da sensibilidade da sociedade em relação à arte. Em suma: apesar             

da sociedade ter mais acesso,  ela perceberia menos a arte em si.  

Assim, tem-se que o olhar inicial sobre esse conceito compreenderia uma           

cultura industrializada, que fornece produtos para as massas, motivada por uma           

necessidade do consumo. Nesse sentido, a indústria cultural era entendida como           

aquela que envolve os meios de comunicação; que gera lucro; e que é capaz de               

exercer um controle da sociedade através de um processo de mercantilização da            

cultura. 

Também associado da Escola de Frankfurt, Walter Benjamin (1955), propôs          

um olhar diferente. Enquanto Adorno e Horkheimer apontavam que a cultura           

veiculada pelos meios de comunicação em massa não permitiam que as classes            

assalariadas tivessem uma posição crítica; Benjamin (1955) compreende que essa          

popularização pode colaborar na autonomia individual, na medida que foi          

democratizado o acesso à arte. 

Por esse viés, aquela parcela da população que antes não tinha acesso a             

determinadas obras agora teria de maneira muito mais fácil o que traria diversos             

ganhos para a sociedade.  

E, com base nisso, passou a analisar a mudança no consumo cultural e no que               

viria a ser reconhecido como obra de arte a partir da reprodutibilidade técnica, tendo              

como exemplos a fotografia e o cinema, em comparação aos quadros em museus e              

aos teatros. Em sua abordagem, o autor compreendia esse processo não como uma             

perda, mas sim como uma mudança de paradigma. 

Assim, ao analisar o debate entre arte e sociedade, o autor examinava uma             

reconfiguração na natureza estética da obra de arte que, na sua visão, teve sua aura               

destruída pela reprodução técnica, que passou a permitir a criação de objetos            

artísticos em série, multiplicando os originais e afastando o caráter único e autêntico             

das obras de arte. 

Com essa transformação no processo de recepção, Benjamin propôs que a           

arte dirigida às massas poderia ser entendida como um relevante instrumento de            

politização, uma vez que possibilitava uma democratização da cultura, ao tornar o            

acesso a esses bens um direito universal, em detrimento a ser privilégio de uma elite               

da sociedade.  
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O ponto principal do debate levantado por ele, dizia respeito às novas            

possibilidades estéticas que surgiram com o advento da técnica e criou um novo             

entendimento sobre a noção de originalidade. 

A tradução das obras desses pensadores em diversos idiomas, levou a uma            

ampliação da visibilidade dos conteúdos e posicionamentos da Escola de Frankfurt a            

partir da década de 60. E, com o aumento da discussão sobre esses textos levou a                

diversas derivações e também contraposições. 

Assim, enquanto que a noção de “indústria cultural” foi forjada com cunho            

marxista, era crítica e equiparava cultura a uma mercadoria de forma negativa; a             

proposta ligada à indústria criativa tem um viés mais “liberal”, ao passo que             

reconhece as potencialidades mercadológicas dos bens culturais e aposta na          

possibilidade de utilizá-la de forma estratégica para gerar riqueza, como se verá a             

seguir. 

 

1.2. A Indústria Criativa 

 

As significativas configurações que ocorreram na sociedade contemporânea nas         

últimas décadas afetaram as formas de adquirir informações; os processos          

produtivos e de trabalho; o consumo; além das relações sociais, econômicas,           

culturais e políticas. 

Conforme propõe Castells (1999), a Informação e o Conhecimento tornaram-se          

importantes elementos nessa sociedade e a partir da aplicação destes pelos agentes            

envolvidos ocorre a formação de um ciclo de inovação, em que originam-se novos             

conhecimentos. 

Esse novo cenário tem início no final do século 20, com a globalização: na              

medida em que houve um processo de encurtamento das distâncias globais, ocorreu            

uma integração econômica, social, cultural e espacial dos países.  

Para Castells (2000), esse novo modelo de desenvolvimento econômico está          

ligado a um âmbito capitalista que não só objetiva o lucro, mas também está              

relacionado com a globalização da produção, dos meios de circulação e,           

consequentemente, dos mercados. Diante disso, tem-se que a informação ganha          
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relevância e se torna um importante recurso que é capaz de aumentar a             

competitividade e a produtividade. 

Esse processo levou à formação de um mercado global que tem como            

principais características a homogeneização dos centros urbanos; a expansão da          

atuação comercial além das fronteiras nacionais; disseminação de avanços         

tecnológicos - principalmente na área da comunicação e de transporte - ;            

reorganização política do mundo em blocos comerciais regionais; e a hibridização           

entre culturas populares locais e uma cultura de massa supostamente “global”. 

Afinal, com a globalização, ao mesmo tempo em que ocorreu uma inclinação à             

padronização de valores e comportamentos disseminados pela indústria cultural;         

também houve uma ampliação das opções de escolha do consumidor com a difusão             

cultural.  

Levando em conta o exemplo da música, não são mais só os artistas do              

mainstream, relacionados com aquela cultura de massa abordada anteriormente que          

chegam aos ouvidos dos espectadores. Diversos artistas voltados para um público de            

nicho (Anderson, 2006) também conseguem disseminar seus bens culturais (inclusive          

em meios de comunicação de massa), envolver um público em suas ideologias e             

monetizar sua produção. 

Como se vê, devido a algumas mudanças de perspectivas econômicas e           

sociais ocorridas durante a década de 90 em alguns países industrializados, ocorreu            

uma transição do centro das atividades industriais para aquelas focadas no           

conhecimento, ou seja, da passagem da sociedade industrial para a pós-industrial           

(Castells, 2000), em que há uma tendência de ressignificação do consumo (Machado,            

2009); relevância da informação; e a consequente valorização do capital intelectual           

dos indivíduos. 

Ademais, trata-se de um cenário em que a competitividade torna-se ainda mais            

acirrada por conta da globalização; em que inovação se consolida como um            

instrumento estratégico para o desenvolvimento econômico e as fontes de energia           

renovável também se tornam um destaque dessa etapa de industrialização. 

O conceito que envolve essa expressão teve início na Austrália, no termo            

“Creative Nation” (“Nação Criativa”) cunhado em 1994 pelo Departament of          
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Communication, Information Technology and Arts (“Departamento de Comunicação,        25

Informação Tecnológica e Artes”), que consistia em uma política cultural estabelecida           

pelo governo da época com vistas a incorporar os avanços da tecnologia de             

informação e as oportunidades trazidas pela crescente onda de cultura global           

disseminada pela mídia digital. 

Além de enfatizar a importância da cultura para a identidade nacional, esse            

projeto foi responsável também por destacar o potencial econômico das artes. Dessa            

forma, o “Creative Nation” possuía não só um aspecto de política de incentivo à              

produção cultural, mas também tinha um forte viés econômico, como fica evidente no             

relatório expedido pelo Departamento: 

 
Cultura cria riqueza. As indústrias culturais australianas amplamente definidas         

geram 13 bilhões de dólares por ano. Cultura emprega. Cerca de 336.000            

australianos foram empregados em indústrias relacionadas à cultura. Cultura         

agrega valor. Ele faz uma contribuição essencial para inovação, marketing e           

design. O nível de criatividade determina substancialmente a capacidade de se           

adaptar a novos imperativos econômicos. É uma exportação valiosa em si e            

um acompanhamento essencial para a exportação de outras commodities.         

Atrai turistas e estudantes. É essencial para o sucesso econômico. (Creative           26

nation: Commonwealth cultural policy, October 1994, Department of        

Communications and the Arts, 1994) 

 

É interessante ter em mente que nesse trecho do documento já é possível             

perceber o tamanho do impacto que o setor criativo possui e que envolve diversos              

outros segmentos. Inclusive, tal aspecto justificou na época um financiamento          

adicional de 250 milhões de dólares para o fomento às entidades culturais            

australianas. 

25 Esse Departamento foi fechado em 3 de dezembro de 2007 e sua autoridade foi transferida para o                  
Departamento de Banda Larga, Comunicações e Economia Digital. 
26 “Culture creates wealth. Broadly defined Australian cultural industries generate 13 billion dollars a              
year. Culture employs. Around 336,000 Australians were employed in culture-related industries. Culture            
adds value; it makes an essential contribution to innovation, marketing and design. The level of               
creativity substantially determines the ability to adapt to new economic imperatives. It is a valuable               
export in itself and an essential accompaniment to the export of other commodities. It attracts tourists                
and students. It is essential to economic success." 
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Apesar do pioneirismo australiano, foi por conta da experiência inglesa que           

esse termo ganhou maiores proporções (Blythe, 2001).  

Diante de um cenário de crise econômica em que os negócios na cidade de              

Londres - que representava cerca de 7% do PIB da Grã Bretanha - foram afetados,               

quando chegou ao poder em 1997, o Primeiro Ministro do Reino Unido Tony Blair              

partiu de uma proposta que tinha iniciado no governo conservador que sustentava            

que a união das “indústrias criativas” e de mídia à tecnologia digital poderia se tornar               

uma grande fonte de empregos e com alto potencial econômico. 

A partir disso, criou o Departamento da Cultura, Mídia e Esporte, que teve             

como uma de suas ações lançar uma força tarefa (Creative Industries Task Force -              

CITF ) destinada a efetuar um detalhado mapeamento das atividades criativas locais           27

a fim de compreender a relevância da indústria criativa na economia local (Reis,             

2008; Newbigin, 2010).  

Nesse momento, o entendimento sobre as organizações criativas começou a          

substituir a concepção que anteriormente envolvia a indústria cultural. De acordo com            

o estudo desenvolvido pelo CITF, as indústrias criativas foram definidas como           

aquelas “organizações que têm na origem a criatividade, habilidade e talento           

individual, tendo ainda potencial para geração de prosperidade e criação de           

empregos, por meio da exploração da propriedade intelectual” (DCMS, 1998; Jones et            

al, 2004). 

Inicialmente, é importante então compreender o que envolve a expressão          

“propriedade intelectual”, para ajudar a nortear esse conceito.  

A princípio, o termo era aplicado para designar de forma mais restrita aos             

direitos de autor, porém, em 1967, quando a Organização mundial da Propriedade            

Intelectual (OMPI) tornou-se um órgão autônomo dentro do sistema das Nações           

Unidas, houve a ampliação desse termo.  

Nessa ocasião, ele foi definido como aqueles direitos inerentes à atividade           

intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico; incluindo a proteção           

referente às obras literárias, artísticas e científicas; interpretações e execuções          

artísticas; aos fonogramas e radiodifusão; às invenções em todos os domínios da            

atividade humana; às descobertas científicas; aos desenhos e modelos industriais; às           

27 Força Tarefa das Indústrias Criativas. 
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marcas industriais, comerciais e de serviço; bem como às firmas comerciais e            

denominações comerciais; e à proteção contra a concorrência desleal. 

Atualmente, a expressão propriedade intelectual é utilizada no ordenamento         

jurídico para englobar os campos da propriedade industrial (que inclui as marcas,            

patentes, desenho industrial, indicação geográfica e proteção de cultivares); e os           

direitos autorais. A regulamentação desse setor é baseada em diversos acordos           

internacionais - principalmente o TRIPS da Organização Mundial do Comércio - e            

normas regulamentadoras internas de cada país, que levam em conta os dispositivos            

internacionais. 

Isso posto, cabe informar que, conforme pontua Reis (2008), à época do            

primeiro relatório britânico, o conceito de indústria criativa ainda tinha uma           

abrangência muito restrita, uma vez que não incluía alguns setores que atualmente            

são reconhecidos como criativos, tais como: patrimônio cultural, empreendedores da          

área de tecnologia da Informação, entre outros. 

O documento elaborado apontou ainda que 8% da atividade econômica da           

Grã-Bretanha era representado pelas indústrias criativas, que ainda empregavam         

aproximadamente 8% da população.  

Em 2001, quando houve atualização deste mapeamento, foi verificado que as           

indústrias criativas haviam obtido um crescimento muito mais acelerado que os           

demais setores da economia e, com isso, geraram inúmeros novos postos de            

trabalho.  

A força desse setor foi destacada, em 2003, pelo “The Financial Times”, que             

afirmou que as “indústrias criativas” tinham obtido resultados para a economia           

maiores que os serviços financeiros de Londres (Newbigin, 2010). 

Esses relatórios foram também importantes para para darem uma primeira          

indicação sobre os setores incluídos sob esse conceito, a saber: publicidade,           

arquitetura, artes e antiguidades, artesanato, design, moda, cinema, música, televisão          

e rádio e software.  

Essa abrangência gerou diversas críticas, tanto com referência à exclusão de           

algumas áreas - como por exemplo esporte (Flew, 2010); patrimônio histórico e            

turismo (Hesmondhalgh, 2007) -; quanto pela inclusão de atividades como software e            
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jogos de computador (Gahnham, 2005) que, segundo uma perspectiva, inflacionaria          

os números do setor criativo.  

Como nota-se, esse conceito reúne áreas bem distintas: enquanto alguns          

setores são altamente industrializados e com componente tecnológico muito forte;          

existem outros cujos modos de produção envolvem atividades mais artesanais.          

Alguns são muito comerciais e baseados em verbas da iniciativa privada; e outros             

têm como principal capital o financiamento da esfera pública. Apesar de suas            

particularidades, possuem em comum o elemento da criatividade.  

A partir da disseminação dos resultados da experiência inglesa, houve um           

aumento do reconhecimento internacional para o setor e outros países foram           

percebendo a sua relevância nas economias locais, como por exemplo o Canadá,            

Nova Zelândia e a Austrália, na década de 90, que lançaram políticas específicas             

para o desenvolvimento das atividades criativas.  

Tendo em vista os dados desses relatórios e os resultados obtidos a partir             

dessas experiências locais, cada vez mais os agentes que atuam na formulação de             

políticas públicas estão visualizando que os investimentos em inovação e criatividade           

são cada vez mais cruciais para a economia global. Inclusive, de acordo com um              

relatório do PNUD, as Indústrias Culturais e Criativas (Creative and Cultural Industries            

- CCI) contribuem com até 7% do PIB e é o setor que mais cresce em muitas                 

economias. 

A abrangência do termo continuou a ser debatida e, atualmente, os dados            

considerados são os que resultaram do Fórum Internacional das “Indústrias          

Criativas”, organizado na cidade de St. Petersburgo, na Rússia, em setembro de            

2002. 

Nessa oportunidade, foram definidas como Indústrias Criativas aquelas        

atividades que: (1) possuem origem na criatividade individual, habilidades e talentos;           

(2) que têm potencial de riqueza e criação de empregos através da geração e da               

exploração da propriedade intelectual.  

No documento final elaborada nesse fórum foram identificadas as seguintes          

categorias de atividades designadas como “Indústrias Criativas”:  

 

48 



 

(a) Mídia e espetáculos ao vivo: filme; software de entretenimento interativo e            

serviços de computação; música; artes cênicas; edição; televisão e rádio. 

 

(b) Design e Visual: propaganda; arquitetura; artesanato, design; design de moda;           

artes visuais. 

 

(c) Patrimônio Histórico: mercado de artes e antiguidades; patrimônio histórico;          

museus e galerias.  

 

Dessa forma, a expressão “Indústria Criativa” tornou-se bem mais abrangente          

que o termo anterior relacionado com a cultura e, atualmente, é a escolha semântica              

mais feita para tratar de atividades que envolvam a produção intelectual. Todavia, a             

sua abrangência ainda vem sendo a amplamente discutida, conforme indicado no           

próximo subcapítulo. 

Assim, essa designação emerge de um contexto de globalização e          

disseminação do uso de tecnologias de informação e comunicação. E a criatividade            

passa a se tornar um elemento estratégico, uma vez que torna-se um diferencial             

competitivo a ser aplicado por empresas e até cidades, como é o caso das “Cidades               

Criativas”. 

De acordo com o relatório de Janeiro de 2019 emitido pela Conferência do             

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), as CCI contribuem           

com até 7% do PIB e é o setor que mais cresce em muitas economias.  

Os dados desse relatório abarcam o período de 2002 a 2015 e mostram a              

contribuição da economia criativa para o comércio mundial, uma vez que durante este             

período, o valor do mercado global de bens criativos dobrou de US$208 bilhões em              

2002 para US$509 bilhões em 2015. 

 

1.3.  Panorama do Setor Criativo em Portugal  

 

Como visto acima, a transição para o século XX teve diversas reconfigurações            

que envolveram temas relacionados à cultura, inovação, criatividade e tecnologias e           
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levaram a impactantes repercussões nas relações em diferentes setores da          

sociedade contemporânea. 

Para compreender os aspectos relacionados com o que envolve a “Economia           

Criativa” em Portugal, é preciso inicialmente ter em consideração que não é possível             

analisá-la sem dar importância à conjuntura desse país dentro da Comunidade           

Europeia. 

Nesse sentido, existem 5 importantes estudos sobre o tema no âmbito europeu            

que envolvem diferentes escopos acerca da delimitação do setor criativo. 

O primeiro é o “The ‘Creative Sector’ - An Engine for Diversity, Growth and              

Jobs in Europe” elaborado em 2005 pela European Cultural Foundation, que           28

apresenta um modelo baseado nas propostas debatidas na Conferência da UNESCO;           

“The International Creative Sector”, em Austin, em 2003; na NRW Culture Reports            

(1992-2005) e no 1o. Austrian Creative Industries Report (2004). 

Sendo assim, esse estudo exibe uma concepção do setor criativo na           

perspectiva europeia como aquele que envolve as artes, a mídia e o patrimônio no              

formato dos círculos abaixo (Figura 01), em que levavam em consideração           

principalmente o aspecto econômico da atividade: (1) artes predominantemente         

comerciais: artes aplicadas (arquitetura, design, jogos de computador, etc.); indústrias          

de cultura e mídia e atividades relacionadas; (2) atividades predominantemente          

informais e sem fins lucrativos: atividades artísticas informais e atividades de apoio e             

serviços; (3) atividades predominantemente financiadas por fundos públicos:        

organismos públicos, administração pública e financiamento; e educação cultural.  

Além desses 8 campos ocupacionais, o gráfico é composto ainda de um            

núcleo artístico flexível, que corresponde a uma força de trabalho móvel que inclui             

freelancers, artistas independentes e trabalhadores autônomos. 

 

28 Disponível em:   
http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2007/07/creative-sector-september-2005.pdf. 
Acesso em 15/04/2019. 
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Figura 01:  Setor Criativo - Arte, Mídia e Patrimônio numa Perspectiva Europeia  29

 

A principal crítica a ser feita a essa interpretação é a não inclusão dos              

mercados de software e de publicidade, que possuem grande relevância e que            

envolvem montantes financeiros que seriam capazes de provocar um impacto          

econômico nos dados, afetando significativamente o tamanho dos números         

envolvidos no setor criativo. Ademais, tratam-se de áreas que claramente envolvem o            

componente criativo, além de serem objeto de proteção específica por meio das            

normas de concorrência e de propriedade intelectual. 

Enquanto que essa primeira análise não fazia distinção entre o setor cultural e             

o criativo, por outro lado, a investigação “The Economy of Culture in Europe”             30

29 Círculo Branco: principalmente atividades comerciais; Círculo Verde: principalmente atividades sem           
fins lucrativos e informais; Círculo Azul: principalmente financiamento público. 
30 Disponível em: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf.    
Acesso em 15/04/2019. 
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conduzida pela KEA European Research, em 2006, para a Comissão Europeia,           

previa um diferença entre tais delimitações.  

De acordo com esse entendimento, o “setor cultural” é formado por:  

 

(a) Setores não industriais que produzem bens e serviços não reprodutíveis           

destinados a serem "consumidos" no local (tais como um concerto, uma feira de arte,              

uma exposição): envolve o campo das artes (artes visuais, incluindo pinturas,           

esculturas, artesanato, fotografia; os mercados de artes e antiguidades; artes cênicas,           

incluindo ópera, orquestra, teatro, dança, circo; e patrimônio, incluindo museus,          

patrimônio, sítios arqueológicos, bibliotecas e arquivos). 

 

(b) Setores industriais produtores de produtos culturais destinados à reprodução em           

massa, divulgação em massa e exportações (como por exemplo, um livro, um filme,             

uma gravação de som). Estas são “indústrias culturais”, incluindo filmes e vídeos,            

videogames, radiodifusão, música, livro e publicação de imprensa. 

 

Ao tratar sobre o “setor criativo” esse estudo observa que a cultura se torna um               

insumo “criativo” na produção de bens não-culturais e, desta forma, essa           

denominação é aplicada para identificar atividades como design (design de moda,           

design de interiores e design de produto), arquitetura e publicidade. 

Frente a esse posicionamento e aos dados coletados, foi proposta uma           

abordagem (Tabela 01) que trata a economia da cultura como um processo de             

radiação que envolve um modelo que emerge de um núcleo de ideias criativas que              

vão se irradiando e produzindo toda uma sorte de produtos e serviços. Vale ressaltar              

que esse foi uma das primeiras investigações conduzidas no sentido de tentar medir             

o valor econômico e social do setor criativo e cultural na Europa.  

Sob essa perspectiva, haveria um núcleo central das Artes (com artes visuais,            

artes performativas e patrimônio) que abrangeria produtos culturais que não são           

industriais. A partir daí, são traçados círculos ao seu redor envolvendo as demais             

atividades. 

O primeiro inclui as “Atividades Culturais” e é formada por filmes e vídeos;             

televisão e rádios; videogames; música e livros e imprensa. O segundo diz respeito             
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às “Atividades Criativas”, sendo composta por design, arquitetura e publicidade. O           

terceiro círculo envolve as “Atividades Relacionadas”, com a produção de          

computadores pessoais, telefones celulares, entre outros. 

No tocante a esse último, cabe destacar que os números de mercado que             

envolvem a produção de computadores pessoais, telefones celulares e demais          

atividades relacionadas não foram contabilizadas na avaliação estatística do setor          

criativo, apenas serve de referência teórica. 

 

Tabela  01: Delineação dos setores Cultural e Criativo  
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Classificação segundo KEA European Research 

 

Apesar desse exame incluir a publicidade, nesse momento os softwares ainda           

são mantidos fora do escopo.  

Em 2007, o Departamento de Cultura, Mídia e Desporto do Reino Unido            

(DCMS) lançou o Staying Ahead: The Economic Performance of the UK’s Creative            

Industries , que traz a experiência britânica desde o final dos anos 90 na aplicação              31

de estratégias de posicionamento econômico do setor criativo. 

Trazendo dados atualizados relacionados com o primeiro estudo do setor - The            

Creative Industries Task Force and Mapping Documents, de 1998 - o DCMS            

apresenta uma classificação do setor criativo abrangendo 13 atividades (publicidade,          

arquitetura, artes e antiguidades, artesanato, design, moda, filmes e vídeo, música,           

artes performativas, edição, software, televisão e rádio e videogames e software de            

computador). 

Esse estudo baseia-se na análise da pesquisa conduzida pela KEA e ilustra            

uma representação do setor criativo a partir de círculos concêntricos (Figura 02),            

cujos atividades são categorizadas em 3 grupos. 

Assim como naquela outra versão elaborada pela KEA, existe uma          

concentração no centro dos círculos que representa as atividades de conteúdo           

puramente criativo, onde estão os autores, pintores, realizadores, bailarinos,         

compositores, artistas performativos ou criadores de software.  

No primeiro círculo estão abrangidas as atividades culturais (música, TV e           

rádio, edição, filmes e vídeo e videogames), que são aquelas que se baseiam             

exclusiva ou principalmente na comercialização, originando valor expressivo. Já no          

segundo círculo, encontram-se as atividades criativas que conjugam valor expressivo          

com valor funcional, isto é: design, arquitetura, moda, software e publicidade. Vale            

enfatizar que o software já faz parte dessa abordagem. 

 

31 Disponível em: https://static.a-n.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/4175593.pdf. Acesso em      
15/04/2019. 
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Figura 02: Representação dos círculos concêntricos 

 

Para tanto levam em consideração a existência de um valor expressivo nessas            

atividades, ou seja, partem da ideia de que elas “aumentam o nosso conhecimento,             

alargam a nossa experiência e o nosso campo de visão e enriquecem a nossa vida”.               

Além disso, esse estudo apresenta a importância da proteção através de direitos de             

propriedade intelectual  

No mesmo ano, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento          

Econômico (OCDE) disponibilizou a International Measurement of the Economy and          
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Social Importance of Culture , cujo principal objetivo era investigar metodologias a           32

fim de medir o desempenho do setor criativo, visando elaborar um modelo que             

pudesse ser replicado para a composição de estatísticas. 

Essa vontade ocorre por conta de algumas limitações que envolvem o setor,            

tais como o fato de ser um setor com pequenos nichos de mercado e muita               

informalidade; parte da equipe de trabalho ser composta por profissionais que são            

voluntários (ou seja, ocupam postos que não são remunerados) e um grande número             

de empresas envolvidas que não possuem fins culturais, mas que são fundamentais            

para o processo, tais como as relacionadas com a parte de logística (companhias             

aéreas, restaurantes, hotéis, entre outros). 

Tendo em vista tais aspectos, a OCDE propôs a aplicação de uma metodologia             

que inclui uma primeira fase em que é realizado um estudo de viabilidade e um               

workshop; em seguida uma etapa de determinação dos conceitos a serem utilizados            

e da recolha de dados e, por fim, a efetivação de um sistema de análise de dados e                  

produção de estatísticas. 

Como é possível notar, o principal foco dessa análise é bem técnico, porém,             

mesmo assim, apresentou também uma lista das atividades que estariam sob o            

guarda chuva das Indústrias Criativas e Culturais, que foram: publicidade; arquitetura;           

vídeo, cinema e fotografia; música e artes performativas e visuais; edição e imprensa             

escrita; rádio e televisão; comércio de artes e antiguidades; design (incluindo moda);            

artesanato; bibliotecas e arquivos; museus; locais e monumentos históricos; jogos de           

computador, software e edição eletrônica. 

Em 2008, foi lançado o Creative Economy Report 2008: The challenge of            

assessing the creative economy towards informed policy-making na ocasião da          33

Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).          

Trata-se de um estudo que foi liderado pela UNCTAD e pela UNDP - Special Unit for                

South-South Cooperation e executada por uma enorme equipe que envolveu          

32 Disponível em:   
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/international-measurement-of-the-economic-and-social-importa
nce-of-culture_5k92znx7sc30-en . Acesso em 15/04/2019. 
33 Disponível em: https://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=945. Acesso em      
15/04/2019. 
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consultores, representantes das organizações, bem como membros da UNESCO,         

WIPO e ITC. 

Esse relatório leva em consideração a delimitação conceitual proposta na XI           

Conferência da UNCTAD, em 2004, que incluiu em sua abrangência qualquer           

atividade econômica de crie produtos simbólicos através de uma propriedade          

intelectual e que tenha um mercado significativo. 

Nesse contexto, o relatório promove uma sistematização dos dados de          

diversos países baseada na seguinte categorização (Figura 03): 

 

 
Figura 03: Classificação da UNCTAD para as indústrias criativas 

 

Seguindo essa orientação, o Relatório categoriza os setores em: Patrimônio          

(reconhecido como a origem de todas as formas de arte e a alma das atividades               

criativas); Artes (atividades criativas inspiradas pelo patrimônio e fundamentados na          

arte e cultura); Mídia (atividades que geram produtos criativos na área da            

comunicação); e Criações Funcionais (bens e serviços com propósitos funcionais). 
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Essa investigação recebeu uma atualização em 2010 e, recentemente, em          34

2018, foi elaborado o estudo “Creative Economy Outlook: Trends in international trade            

in creative industries” , que apresenta dados sobre como os países estão           35

aproveitando a criatividade para transformar e diversificar suas economias. 

É possível, portanto, notar que os primeiros estudos se preocupavam          

principalmente em traçar delimitações de termos, discutir metodologias a serem          

aplicadas e analisar algumas experiências de países pioneiros.  

Passadas algumas décadas desses debates iniciais, as investigações atuais já          

partem do fato de que a economia criativa é reconhecida como um setor significativo              

que contribui para o produto interno bruto nacional; que é capaz de estimular a              

inovação e a transferência de conhecimento em diversos setores da economia; além            

de poder ser um setor relevante para o desenvolvimento inclusivo e sustentável,            

como argumenta a UNESCO. Todavia, há que se ter cautela na elaboração de um              

planejamento urbano que seja inclusivo, como se verá no Capítulo 5.  

Diante disso, o relatório de 2018 descreve tendências no comércio mundial de            

bens criativos e, pela primeira vez, fornece uma perspectiva sobre o economia            

criativa para o período de 2002 a 2015.  

E mais: incluiu 130 perfis de países e destaca as potenciais oportunidades             

para os países em desenvolvimento aumentarem sua produção e exportação nos           

mercados das indústrias criativas. Além disso, o relatório trata também do aumento            

do consumo dos bens e de investimento do setor privado em indústrias criativas. 

Esses estudos da UNCTAD reuniram dados sobre Portugal em suas análises.           

Atualmente, o país encontra-se na 17a posição no Top 20 dos países desenvolvidos             

que exportam bens criativos, com um valor de US$1,409bi. Esse ranking possui em             

suas primeiras posições os Estados Unidos (US$40,504bi), França (US$34,446bi) e          

Itália (US$26,672bi). Atrás de Portugal estão Eslováquia (US$1,356bi), Irlanda         

(US$1,329bi) e Hungria (US$1,324bi). 

34 Disponível em: https://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=946. Acesso em      
15/04/2019. 
35 Disponível em: https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2328. Acesso     
em 15/04/2019. 
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Portugal apareceu também no Top 10 do ranking de principais parceiros de            

exportação de bens criativos com relação a diversos países: Andorra, Bermuda, Cabo            

Verde, Gana, Moçambique e Espanha. Cabe informar que Portugal estava no Top 10             

também do Brasil em 2005, porém em 2014 perdeu sua colocação. 

De acordo com os dados abaixo (Figura 04), é possível notar que trata-se de              

país que consome mais produtos criativos do exterior, do que é capaz de             

internacionalizar. 

 

 
Figura 04: Balanço de Importações e Exportações de bens criativos 

 

As exportações de bens criativos dobraram de US$ 843,6 milhões em 2005            

para US$ 1,6 bilhão em 2014. Seu principal mercado consumidor internacional é            

composto pela região da Europa (67%) (Figura 05), seguida por África (17%),            

Américas (11%) e Ásia (5%). com o Top 10 de parceiros comerciais formado por              

Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Angola, Holanda, Itália,          

Bélgica e Suécia. 
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Figura 05: Exportações por região 

 

O principal produto de exportação do país é o design - como explicitado nos              

quadros abaixo - que incluem os bens de design, design de interiores e moda e juntos                

representaram US $ 1,3 bilhão das exportações. Nesse tocante, cabe informar que            

Portugal é um dos maiores exportadores de têxteis na Europa. 

Nesse período, havia cerca de 6.353 empresas têxteis que representavam          

123.463 postos de trabalho no país. A indústria exportou 4.283 milhões de Euros, o              

que correspondeu a 9% das exportações portuguesas (Figura 06).  

 

 
Figura 06: Performance de Exportações por produtos 
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Frente à pesquisa realizada, concluiu-se que o setor cultural e criativo gerou            

5,3 bilhões de Euros, o que corresponde a 3,6% de toda a riqueza criada em               

Portugal. Isso significa que o setor valia mais que a indústria de alimentos (2,3%) ou a                

indústria têxtil isoladamente (2,3%).  

Passando para o âmbito dos estudos conduzidos especificamente sobre o          

contexto português, a presente pesquisa leva em consideração os dados          

apresentados em dois documentos elaborados por consultores independentes a         

pedido do Ministério da Cultura de Portugal para analisar o atual panorama do setor              

criativo de Portugal, bem como as informações disponibilizadas pelo Instituto          

Nacional de Estatística na publicação “Estatísticas da Cultura 2017”, com materiais           

relacionados com o setor cultural e criativo. 

O primeiro diz respeito a uma pesquisa desenvolvida para a construção de um             

modelo que pudesse medir, pela primeira vez, a relevância econômica do setor            

cultural e criativo em Portugal. Os dados abrangem o período de 2000 a 2006 e o                

relatório foi elaborado a pedido do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e            

Relações Internacionais. 

O segundo é o estudo intitulado “A Economia Criativa em Portugal: Relevância            

para a Competitividade e Internacionalização da Economia Portuguesa” e apresenta          

uma configuração da economia criativa do país, com dados relacionados com a            

dimensão competitiva de Portugal no setor, frente ao seu posicionamento no contexto            

europeu. 

Inicialmente, é preciso identificar os conceitos levados em consideração nessa          

pesquisa para melhor compreender o âmbito dessa investigação governamental e          

assim apurar os dados resultantes dela. 

Assim, de acordo com a proposta da pesquisa, é considerado que o termo             

“setor cultural” vem perdendo seu sentido como uma delimitação restrita que designe            

“atividades culturais” como aquelas que envolvem atividades de preservação da          

memória em termos de patrimônio e ao fomento da criação e difusão em termos              

artísticos.  

Dessa forma, aposta que a sua dimensão deve ser expandida tendo em vista             

todo o contexto global já apresentado, a fim de englobar aquelas atividades que             

estejam relacionadas com “criação, diferenciação e desenvolvimento de elementos         
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imateriais nos restantes bens e serviços e que vieram a ser progressivamente            

cobertas pela designação de ‘indústrias criativas’” (Augusto Mateus & Associados,          

2010, p. 4). 

Inclusive, durante a pesquisa para essa tese, foi possível notar que maioria            

das análises portuguesas não abrangem mais sequer essa discussão conceitual entre           

“indústria cultural” e “indústria criativa” e já levam em conta a aplicação do termo que               

unifica como “Indústrias Culturais e Criativas (Creative and Cultural Industries - CCI)”.  

Todavia, o debate em torno da sua abrangência ainda é um processo, que             

envolve não só questões acadêmicas, mas também o posicionamento de entidades           

governamentais.  

Para abordar o cenário em que se encontra o setor criativo português, o             

relatório traz uma abordagem com foco no continente Europeu acerca dos impactos            

do processo de globalização e a consequente reorganização dos modelos de criação,            

reprodução e difusão de bens e serviços, que resume nos seguintes pontos (Augusto             

Mateus & Associados, 2018, pgs. 6 e 7): 

 

(a) melhoria do nível de rendimento médio das famílias, apesar do agravamento das             

desigualdades de repartição na fase mais recente do crescimento econômico mundial           

nas economias desenvolvidas e emergentes. Isso estimulou o consumo, gerando um           

aumento significativo na comercialização de bens culturais e criativos. 

 

(b) consolidação e aprofundamento da participação do Terceiro Setor nas economias           

e a articulação das cidades como pólos de consumo e criação de riqueza competindo              

entre si, à escala regional, nacional e internacional, na captação concorrencial de            

residentes, visitantes e investidores com base em fatores onde os elementos culturais            

e criativos assumem crescente importância; 

 

(c) estabelecimento de uma nova mobilidade global de bens, serviços, informação,           

capitais e pessoas, drasticamente favorecida pela forte redução do preço relativo do            

transporte internacional, com destaque para o transporte aéreo, que permitiu que o            

cluster alargado das atividades polarizadas pelo turismo se convertesse numa das           

mais relevantes indústrias na globalização; 
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(d) mudanças sociais tais como o envelhecimento da população, que levou a um             

prolongamento dos “ciclos de vida” do consumo bem para além da duração da vida              

ativa; o aumento do “tempo livre” e de “lazer” associado à redução global do tempo de                

trabalho e traduzido num alargamento e diversificação dos tempos de consumo; a            

subida substancial do nível médio de escolaridade traduzida numa maior capacitação           

dos consumidores para a fruição dos produtos mais intensivos em conteúdos, valores            

patrimoniais e elementos imateriais – com reflexos muito relevantes na progressão           

quantitativa e qualitativa da procura de bens e serviços culturais e criativos; 

 

(e) passagem de uma economia principalmente polarizada pelo dinamismo da oferta           

para uma economia principalmente polarizada pelo dinamismo da procura, através de           

uma aceleração da globalização das cadeias de valor por processos, que se traduz             

na emergência de novas dimensões da competitividade empresarial; 

 

(f) emergência de “novas culturas”, enquanto fator de diversidade, criação e           

integração social, designadamente as associadas à autonomização da juventude em          

meios urbanos ou à convivência intercultural propiciada pelas migrações         

internacionais, assim como a afirmação crescente das dinâmicas culturais no          

desenvolvimento e regeneração urbanos; 

 

(g) abertura de novos espaços de conhecimento, de difusão da cultura e de acesso à               

informação, apoiados quer na penetração exponencial das novas tecnologias de          

informação e comunicação no dia-a-dia das empresas, da administração pública e           

das famílias, quer na “digitalização” da comunicação social, contribuindo para um           

significativo crescimento do comércio internacional de bens culturais e criativos,          

acelerado pelo desenvolvimento das telecomunicações, das indústrias multimédia, da         

internet e do comércio eletrônico; 

 

(h) crescimento do emprego nas atividades culturais e criativas, mais qualificado,           

motivado pelo desenvolvimento de novos produtos, processos e atividades, pelo          

surgimento de novas profissões ou competências emergentes e pela necessidade de           

63 



 

preservação de profissões e atividades tradicionais, no quadro mais geral da           

afirmação dos fatores culturais e criativos como alavancas dinamizadoras da          

diferenciação de bens e serviços, da competitividade das atividades económicas e da            

iniciativa empresarial e/ou profissional. 

 

Frente a esses dados, cabe trazer algumas informações adicionais. A primeira           

é referente ao item (c), que destaca sobre os transportes aéreos. Em contato informal              

com alguns agentes culturais na cidade Porto, um comentário recorrente quando           

perguntava sobre o posicionamento da cidade no âmbito cultural nos últimos anos e o              

impacto no turismo (já que o Porto é eleito há 3 anos como o melhor destino de férias                  

da Europa) e sempre respondiam que a grande mudança ocorreu quando a Ryan Air              

(empresa aérea que oferta viagens a baixo custo) passou a realizar vôos diretos de              

muitos países para a cidade.  

Afinal, por conta disso, ela entrou numa rota de circulação internacional que            

dinamizou as relações de consumo e turismo não só do Porto, mas também das              

cidades ao seu redor, como por exemplo Amarante. 

Outro aspecto a ser levantado é a baixa taxa de natalidade portuguesa, que             

vem motivando o governo a lançar propostas de facilitação para vistos de residência             

permanente, promovendo um movimento migratório que cria novas dinâmicas e          

disputas no cenário local. 

Cabe também lembrar sobre a recente crise econômica portuguesa - com um            

alto déficit público interno e externo - que levou diversas pessoas e empresas a              

acumularem enormes dívidas; aumento na taxa de desemprego e diminuição da           

arrecadação de impostos, por conta de uma redução no consumo de bens e serviços.  

Esse estudo de 2010 concluiu, portanto, “que o setor cultural e criativo assume             

um papel crescentemente relevante na criação de emprego e de riqueza e na             

promoção da qualidade de vida das populações” (Augusto Mateus & Associados,           

2010, p. 124). 

Assim, de acordo com os dados apontados, esse setor teve um valor            

acrescentado bruto (VAB) de 3,691 bilhões de Euros, empregando cerca de 127 mil             

pessoas. Dessa forma, foi responsável por 2,6% do emprego e por 2,8% da riqueza              
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criada em Portugal. No período de 2000-2006, o setor cultural e criativo criou cerca              

de 6500 empregos, o que consiste num crescimento de 4,5%. 

Com base nesses números, tem-se que Portugal situa-se numa posição          

intermediária na União Europeia acerca da dimensão dos volumes de negócios           

gerados pelo setor criativo e cultural. 

Outro estudo foi desenvolvido alguns anos depois sobre o tema, por solicitação            

da Agência de Desenvolvimento das Indústrias Criativas (ADDICT), que foi          

constituída em 2008 com a missão de contribuir para o futuro da sociedade pela              

valorização da cultura e da criatividade, aumentando a sua influência transformadora           

e integradora na economia.  

A ADDICT faz parte de uma estratégia apresentada no “Estudo          

Macroeconômico para o Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias Criativas na           

Região do Norte” (onde situa-se a cidade de Amarante) e atua como uma             

impulsionadora da economia criativa dessa região, de modo a posicioná-la nacional e            

internacionalmente, bem como fomentar a cadeia produtiva do setor.  

Ela foi reconhecida pelo Ministério da Economia como o “cluster de Indústrias            

Criativas na Região Norte do país” e vem trabalhando para situar a região como um               

polo criativo através de modelos de negócios que envolvem o empreendedorismo e a             

criatividade. 

Apesar de sua principal atuação ser focada na região norte do país, em 2016,              

essa Agência encomendou um estudo sobre o setor no âmbito nacional, que foi             

desenvolvido pela sociedade de consultores Augusto Mateus & Associados. 

O relatório final foi intitulado “A Economia Criativa em Portugal: Relevância           

para a Competitividade e Internacionalização da Economia Portuguesa” e         

apresentava uma configuração da economia criativa do país, com dados relacionados           

com a dimensão competitiva de Portugal no setor, frente ao seu posicionamento no             

contexto europeu. 

Dessa forma, esse relatório tinha como objetivo “valorizar o conhecimento e           

as fontes estatísticas sobre atividades econômicas anteriormente pouco valorizadas,         

ou consideradas como áreas relevantes de consumo privado ou investimento público,           

mas não como áreas relevantes de criação de emprego e de riqueza” (Augusto             

Mateus & Associados, 2016, p. 4). 
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A partir dos dados obtidos, foi determinado que no ano de 2012, o CCI gerou               

um valor acrescentado bruto (VAB) de 5,349 bilhões de Euros e assegurou 147.040             

empregos – isto é 3,6% e 3,2% de toda a riqueza e emprego criados nesse ano em                 

Portugal, respectivamente.  

É possível evidenciar, portanto, um aumento significativo do setor, em          

comparação com a pesquisa realizada em 2010, posicionando a economia criativa no            

que diz respeito ao número de empregos (Figura 07) no Top 5 do país, atrás apenas                

das indústrias têxteis, de construção, alojamento e restauração.  

Para melhor compreender essa dimensão, vale lembrar sobre a relevância da           

indústria têxtil no contexto português, bem como, no tocante às demais, com o             

aumento do turismo e dos fluxos migratórios em Portugal, houve um aquecimento            

econômico nesses setores. 

 

 
Figura 07: Peso do SCC na economia nacional 

 

Além disso, vale informar que no tocante ao volume de Valor Agregado Bruto,             

a Economia Criativa ficou na terceira colocação, ultrapassando até a renomada           

indústria têxtil. Conforme esclarece o relatório, o fato da relevância do SCC ser mais              

expressiva em termos de volume de VAB do que de emprego revela um nível de               

produtividade superior à média nacional e indicia um maior nível de qualificação e             

educação do emprego gerado. 

Tratando especificamente por áreas, as “Indústrias Culturais” representam        

52% do VAB e 50% do emprego; seguidas pelas “Atividades Criativas” com 40% e              
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36%; e, por último, as “Atividades Culturais Nucleares”, com cerca de 7% e 14%              

(Figura 08). 

 

 
Figura 08:Dimensão e contributo do SCC para a criação de riqueza e emprego 

 

Assim, tendo em vista os dados acima, a avaliação desse relatório, foi indicado             

que “o futuro das economias europeias, bem como da economia portuguesa,           

depende decisivamente da respectiva capacidade em colocar a cultura, a criatividade           

e o conhecimento no centro das atividades econômicas” (2018, p. 7).  

Por fim, cabe analisar os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de           

Estatística, através da publicação “Estatísticas da Cultura 2017”, na qual são           

divulgados os principais números do setor cultural e criativo referente às questões            

como emprego; preços no consumidor dos bens e serviços culturais; sector           

empresarial; comércio internacional de bens culturais; patrimônio cultural; artes         

plásticas; materiais impressos e de literatura; cinema; atividades artísticas e de           

espetáculos; radiodifusão e financiamento das atividades culturais e criativas. 

O mais interessante sobre essa pesquisa é que ela apresenta dados           

detalhados das dinâmicas de mercados de cada setor, como por exemplo a música. E              

outro aspecto que vale mencionar, é que essa investigação afasta-se do perfil das             

demais apresentadas acima, inclusive no tocante à metodologia.  

Ao invés de debater sobre o conceito e a abrangência de indústria criativa, ou              

de indústria cultural, essa pesquisa parte de uma classificação de produtos e serviços             
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parecida com a brasileira CNAE do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Trata-se,            

portanto, de um outra perspectiva. 

Esse relatório apontou como principais questões as seguintes: 

 

(a) O volume de negócios das empresas do setor cultural e criativo atingiu 4,9 bilhões               

de Euros em 2016 (mais 3,7% do que no ano anterior). Este setor integrava 55.422               

empresas, mais 2.595 empresas do que em 2015. 

 

(b) O valor das exportações de bens culturais foi de 57,4 milhões de Euros (mais               

33,7% do que no ano anterior) e o valor das importações ultrapassou 180 milhões de               

Euros (mais 17,4% em relação a 2016), resultando num saldo deficitário da balança             

comercial de 123,3 milhões de Euros. 

 

(c) Em 2017, a população empregada nas atividades culturais e criativas foi 81,3 mil              

pessoas, valor idêntico ao do ano anterior (81,7 mil pessoas). 

 

(d) A despesa das Câmaras Municipais em atividades culturais e criativas foi 450,1             

milhões de Euros, tendo aumentado 16,7% (mais 64,4 milhões de Euros) em relação             

a 2016. 

Com isso, são traçadas apenas algumas definições mais genéricas tais como a            

delimitação de de espetáculo como a criação ou produção artística de uma obra             

cinematográfica, teatro, concerto ou de outras modalidades de espetáculo como          

ópera, música, dança, recitais, coros, folclore, circo, multidisciplinares, misto. 

A partir daí, são analisados todos os segmentos. Sobre o mercado da música             

são incluídos os valores relacionados com a comercialização de instrumentos          

musicais; as despesas com os espetáculos de vários gêneros musicais (clássica,           

barroca, antiga, erudita, popular e tradicional portuguesa; fado; jazz/blues; pop/rock,          

eletrônica, étnica, rap, hip hop; world music; samba; outro tipo), bem como os             

festivais de música. 

Foi identificado que, de forma ampla, o setor das “Artes do Espetáculo”            

renderam 114,9 milhões de Euros (um acréscimo de mais de 27 milhões de Euros em               

comparação com os dados de 2016).  

68 



 

Nesse âmbito, os espetáculos de música representam 33,5%. De acordo com           

as entrevistas realizadas, em 2017, foram realizadas mais de 30 mil apresentações,            

com um audiência de cerca de 15 milhões de espectadores. Destes, quase 5 milhões              

pagaram por bilhetes, gerando uma receita 82,9 milhões de Euros.  

Houve um acréscimo de 574,4 mil espectadores nos espetáculos ao vivo           

realizados em 2017, resultando no aumento dos bilhetes oferecidos (526,9 mil) uma            

vez que os bilhetes vendidos mantiveram-se quase inalterados (+47,4 mil). 

Os shows de música foram os que mais geraram receitas (mais de 60 milhões              

de Euros), com destaque para os ligados aos gêneros de pop/rock (com 2,8 milhões              

de espectadores) e receitas de bilheteiras de 42,4 milhões de Euros, que            

representaram mais de metade do total das receitas dos espetáculos ao vivo. Nesse             

caso, o preço médio dos bilhetes de ingresso foi de €34,4. 

Já o Índice de Preços no Consumidor (IPC) de bens e serviços culturais             

registrou em 2017, um aumento de 0,5% no valor dos preços de ingresso, face ao               

ano anterior. Porém, houve um decréscimo nos preços de equipamento para           

recepção, registo e reprodução de som (-6,0%); equipamento portátil de som e            

imagem (-2,5%) e nos instrumentos musicais (-1,0%). 

Sendo assim, os espetáculos ao vivo contaram com 15,4 milhões de           

espectadores (mais 3,9% do que em 2016) e 83 milhões de Euros de receitas de               

bilheteria. Em 2017, os 364 recintos de espetáculos considerados tinham 564           

salas/espaços e uma lotação de 251.539 lugares. 

E, fora esses dados, existem mais de 300 festivais de música de distintos             

portes que são realizados em Portugal e que também vão gerar impactos, conforme             

será apresentado no Capítulo 4. Muitos estão reunidos em torno da Associação            

Portuguesa dos Festivais de Música (APORFEST), uma organização representativa         

da área dos festivais de música em Portugal e internacionalmente. 

Tendo em vista o exposto acima, é possível verificar a partir desses dados             

apresentados, que a relevância do setor criativo vem se consolidando nas últimas            

décadas em Portugal. 

E, dessa forma, é possível vê-lo assumindo um papel fulcral na orientação de             

um planejamento estratégico relacionado a um local, que pode levar em conta, por             
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exemplo, a promoção de um festival, algum histórico com um instrumento musical, ou             

todo um turismo baseado em uma banda famosa.  
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CAPÍTULO 2 - MÚSICA E TERRITÓRIO: UMA ANÁLISE SOBRE CONCEITOS 

 

Para melhor compreender o que está em jogo quando se trata de            

caracterizar uma cidade como musical, é preciso anteriormente efetuar uma          

análise teórica envolvendo diversos outros conceitos que também dizem respeito          

à relação da música com os territórios. 

Para tanto, neste Capítulo será efetuado um exame baseado nos conceitos           

de cenas musicais (Straw, 1991, 1997, 2006), circuitos musicais (Herschmann,          

2010), territorialidades sônico-musicais (Herschmann e Fernandes, 2014) e        

cidades inteligentes (Lemos, 2013), a fim de distingui-los e, a partir deles, discutir             

a abrangência da noção de “Cidade Criativa”.  

Com base nesse entendimento, terá início o debate sobre o que envolve o             

conceito de “Cidade Musical”, que voltará a ser analisado também nos Capítulos 3             

e 4, quando haverá a experimentação do conceito ao ser aplicado efetivamente ao             

caso de Amarante. 

 

2.1. Música e Cidade: Cenas Musicais, Territorialidades Sônicas e Circuitos         

Musicais 

 

Cada vez mais as cidades têm passado por um processo de análise e             

revalorização de seus espaços públicos com base na identificação de suas           

vantagens competitivas frente a outras localidades. Essa estratégia de gestão          

pública demanda um planejamento urbano que prevê estudos sobre a produção           

cultural da cidade, seus agentes e dinâmicas envolvidos. 

No entanto, essas transformações do território através da música nem          

sempre ocorrem apenas através de estratégias governamentais. Muitas vezes         

elas costumam ter início a partir da atuação de agentes envolvidos no setor, que              

possuem em comum afetos e gostos conectados por diferentes gêneros musicais           

e que vão articulando-se em determinados espaços pela cidade, imprimindo suas           

marcas e rastros pelo local em que atuam. 
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Dessa forma, as cidades tornam-se são cada vez mais palcos de           

visibilidade e concretização de mudanças sociais, mesmo que nos situemos sob o            

recorte específico das manifestações musicais. 

Uma cidade reconfigurada emerge a partir dos consumos, fruições e           

dinâmicas que ocorrem em seu território. E num ambiente repleto de produção            

simbólica, no qual a cultura e a criatividade aparecem como pontos fulcrais,            

diversas, ocorrem também reestruturações no âmbito das atividades econômicas         

e o surgimento de renovados estilos de vida (Fortuna & Peixoto, 2002; Guerra,             

2010).  

Dessa forma, a cidade torna-se, portanto, duplamente mediadora por         

referência a estas dinâmicas culturais (Guerra, Bittencourt, Domingues, 2019): ela          

reinventa-se e recompõe-se em meio capacitador por intermédio de muitos destes           

espaços. 

Todavia, a partir do momento em que este ambiente reconfigurado leva a            

uma crescimento da competitividade entre as cidades, os gestores responsáveis          

por esses espaços passam a repensar seu território.  

Nesse sentido, busca-se torná-la mais atraente - como propõe Harvey          

(1985) -, levando em conta, por exemplo, aspectos relacionados com estilos de            

vida, alta cultura e moda, a promover investimentos em atividades culturais e de             

lazer; pelas funções de comando, disputando o controlo das atividades-chave da           

economia, pela eficiência e centralidade das redes de transportes e comunicações           

(Harvey, 1985). 

Assim, esses novos modos de produção de capital simbólico no território           

vão se entrelaçar com a reorganização urbana gerando novos espaços de           

articulações e disputas dos agentes locais. 

E, nesse sentido, como propõe Bourdieu (2006) quando aborda sobre os           

modos de presença estrutural do capital cultural, torna-se possível identificar os           

agentes e os espaços que mais se destacam nessa urbe em meio ao             

estabelecimento - ou na transformação - do campo da produção de bens culturais             

e na estrutura de capitais (volume e espécie) detidos.  
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No que diz respeito a essa relação entre cidade e cultura, Featherstone (1995)             

aponta que a cidade pós-moderna é “muito mais auto-consciente cultural e           

imageticamente” (1995, p. 392).  

Para o autor, isso ocorre uma vez que ela passa a ser o centro do consumo                

cultural e também do consumo de modo geral, que inclui estilos de vida urbanos, a               

vida cotidiana e as atividades de lazer. Todos esses aspectos são influenciados            

pelas tendências de simulação pós-modernas” (Featherstone, 1995, 392).  

Sendo assim, com a criação de espaços de consumo, a reestruturação no            

âmbito social e a emergência de uma economia com viés cultural baseando ações             

da iniciativa privada e das políticas públicas fizeram com a paisagem urbana se             

reconfigurassem.  

O processo de gentrificação (que será abordado no Capítulo 5) promove o            

desenvolvimento de espaços culturais no interior da cidade e a instalação de            

indivíduos provenientes de grupos sociais do interior da “nova classe média”, que            

são, em muitos casos, produtores, dinamizadores e consumidores de estilos de           

vida que abraçam a estilização da vida e possuem disposições que os fazem             

receptivos aos bens e experiências culturais pós-modernas.  

E é nesse ambiente das cidades que sonoridades e territórios se           

entrelaçam, e a música música urbana constitui “uma trama de interações e            

diálogos de oposições e exclusões, de segmentação e hibridação dos modos de            

produzir, transmitir e consumir música” (Cruces, 2004, p.8 apud Mouillot, 2018). 

Logo, para compreender esse tipo conexão existente, abordaremos        

inicialmente as noções de “cenas musicais”, “circuitos musicais” e “territorialidade          

sônico-musicais”  

Foi a partir dos anos 90, que a expressão “cena musical” ultrapassou a             

informalidade do cotidiano do mercado musical e das matérias jornalísticas, para           

passar a ser mais discutida na esfera acadêmica, principalmente no âmbito da            

sociologia, estudos culturais e comunicação. 

Na busca por um conceito que permitisse abranger mais que o que envolvia             

a noção de subcultura - muito aplicada para analisar e caracterizar as práticas e              

rituais em torno da música -, o canadense Will Straw propôs uma sistematização             
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acadêmica acerca desse termo (1991, 1997, 2006), em que levava em           

consideração “as esferas circunscritas de sociabilidade, criatividade, e conexão         

que tomam forma em torno de certos tipos de objetos culturais no transcurso da              

vida social desses objetos” (Straw in Janotti Jr., 2012: 9).  

A expressão “cena musical” foi debatida por Will Straw (1991) e Barry            

Shank (1994), ao desenvolverem estudos relacionados com o indie rock e sobre a             

cena rock’n’roll em Austin, no Texas, respectivamente. 

Para Shank (1994), a cena era aquela definida como “uma comunidade           

excessivamente produtora de sentido” (p. 122) em há uma enorme produção de            

informação semiótica.  

Consoante a abordagem de Straw, a cena musical traduz-se no espaço de            

concomitância de várias práticas musicais, conservando graus diversos de         

distinção entre si, isto é, “é um espaço cultural em que um conjunto de práticas               

musicais coexistem, interagem umas com as outras dentro de uma variedade de            

processos de diferenciação e de acordo com diferenciadas trajetórias de mudança           

e fecundação cruzada” (1991, p. 6).  

Nessa linha de entendimento da relação complexa e repleta de afetos,           

dinâmicas e valores existentes entre a música e os espaços urbanos, Straw            

sugere que a cena musical é o “espaço cultural em que redes de práticas musicais               

coexistem, interagindo umas com as outras com uma variedade de processos de            

diferenciação, conforme uma diversidade de trajetória de mudanças e         

interrelações” (Straw, 1991, p. 373). 

Convém notar que este autor distingue uma cena musical de uma           

comunidade musical, já que esta última implica um conjunto de pessoas           

portadoras de um perfil sociográfico fixo envolvidas na prática musical face a            

várias linguagens, sendo tributárias de uma memória coletiva comum musical          

enraizada no tempo e no espaço e onde o objetivo articulado dentro de uma              

comunidade musical normalmente depende de um vínculo afetivo entre os dois           

termos: práticas musicais contemporâneas, por um lado, e o patrimônio musical,           

que é visto tornando esta atividade contemporânea adequada a um determinado           

contexto, por outro lado (Guerra, 2010). 
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A partir desses primeiros entendimentos, essa expressão passou a ser          

discutida por estudiosos em diversas áreas e, como apontam Janotti Junior e             

Pereira de Sá (2013, p. 5), mais do que um conceito, a cena musical tornou-se               

uma proposição acadêmica para se entender a música em seus processos de            

reterritorialização. 

Avaliando a aplicação desse conceito no âmbito da comunicação, ao          

debater sobre os argumentos de Straw, Pereira de Sá combinou o           

reconhecimento de uma cena musical a partir da presença dos seguintes           

pressupostos: a) um ambiente local ou global; b) marcado pelo compartilhamento           

de referências estético comportamentais; c) que supõe o processamento de          

referências de um ou mais gêneros musicais, podendo ou não dar origem a um              

novo gênero; d) apontando para as fronteiras móveis, fluidas e metamórficas dos            

grupamentos juvenis; e) que supõem uma demarcação territorial a partir de           

circuitos urbanos que deixam rastros concretos na vida da cidade e de circuitos             

imateriais da cibercultura, que também deixam rastros e produzem efeitos de           

sociabilidade; f) marcadas fortemente pela dimensão mediática (Pereira de Sá,          

2011, p. 157). 

Assim, como resume Straw, as cenas surgem a partir dos excessos de            

sociabilidades que rodeiam a busca de interesses, ou que fomentam inovação e            

experimentação contínuas na vida cultural das cidades (2018, p. 13). 

Nessa medida, a cena musical tem sido tomada por pesquisadores como           

uma “flexível categoria para lidar com diferentes expressões das redes musicais           

que se espalham pelo tecido urbano e que lidam com a multiplicidade de             

informações, com dinamismo dos laços afetivos e com as múltiplas alianças           

construídas em torno da música” (Pereira de Sá, 2013, p.27). 

Uma cidade, portanto, pode incluir um entrelaçado de diversas cenas          

musicais, relacionadas com diferentes géneros musicais. E a atuação dos agentes           

dentro dessas cenas vai também afetar os serviços e bens culturais circulantes            

pela cadeia produtiva do setor. Todavia, há que se levar em conta que nem só de                

cenas musicais vive uma cidade.  
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Afinal, mesmo com uma grande abrangência, como vem sendo debatido          

nos últimos anos, o termo “cena musical” não é capaz de definir todo tido de               

relações e dinâmicas existentes entre música e território: existem também outros           

agrupamentos que têm a música como o seu elemento conector, mas cujas            

características não chegam a corresponder à de cena. É o caso, por exemplo, dos              

circuitos musicais e das territorialidades sônicas. 

Como propõe Herschmann (2010), as cenas musicais se caracterizam por          

serem mais instáveis, nas quais é possível notar um maior protagonismo dos            

atores, que se envolvem nela a partir de gostos, prazeres e afetividades. Já nos              

circuitos, apesar de os afetos ainda serem relevantes, o autor esclarece que existe             

um maior grau de institucionalidade e monetarização, caracterizado por uma          

dinâmica híbrida formada por formalidades e por sociabilidades.  

Somando esse entendimento ao proposto por Pereira e Santiago, partimos          

do ponto de vista que os circuitos ampliam em alguma medida o horizonte das              

cenas “ao não fixar-se e não ter pretensões cosmopolitas ligadas especificamente           

no mundo anglófono e por pensar as práticas dos atores na cidade em espaços              

não contíguos, localizados, mas em trechos diferenciados e até distantes da           

idade” (2014, p. 4). 

Já no que diz respeito às territorialidades sônicas, Herschmann e          

Fernandes pretendem conferir valor às sonoridades presentes no cotidiano das          

cidades para os processos de reterritorialização que vêm sendo realizados pelos           

atores nesses espaços (2016, p. 48).  

Nesse tocante, para os autores, muitas vezes a decisão da área que será             

ocupada com música leva em conta não só a circulação dos atores, mas também              

o fluxo e a intensidade dos fluxos sônicos do local (Herschmann, Fernandes,            

2014), de modo a resultar em reflexos sobre o imaginário urbano e a capacidade              

de transformar as narrativas daquele espaço através da música. 

Tais territorialidades se caracterizam por sua temporalidade e por gerarem          

benefícios para o local, ao passo que promovem uma reconfiguração do território            

e permitem até o incremento das atividades sócio-econômicas locais, como          
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elucidam os autores Herschmann e Fernandes (2014, p.13). É o caso, por            

exemplo, do que ocorre com  alguns festivais. 

 

 

2.2. Cidades Criativas e Cidades Inteligentes 

A música reflete e compõe as identidades coletivas, uma vez que apresenta            

ritmos, aborda temas e gera sonoridades que estão conectadas com a cultura            

característica de determinado território. Nesse sentido, ela se torna um importante           

ativo cultural que faz girar um mercado que movimenta enormes cifras em todo o              

mundo.  

Inicialmente, cabe apontar que, enquanto teve início o período de          

reconfiguração da indústria fonográfica, acontecia também um processo de         

transição da valorização do setor industrial para o criativo, motivado pela           

globalização e a disseminação da cultura digital, que colaboraram para a           

ampliação da comunicação entre as pessoas; a variação na estruturação          

económica e um movimento de mundialização da cultura com a formação de uma             

memória internacional-popular (Ortiz, 1994).  

Nesse cenário, as diversas misturas socioculturais provocaram intensas        

conexões culturais, promovendo uma reconfiguração no modo de interação entre          

o global e o local (Hall, 2003), que unida à descentralização do poder económico              

levou a uma desterritorialização que possibilitou um processo de hibridação das           

culturas (Martin-Barbero, 2006) que gerou efeitos principalmente em iniciativas         

relacionadas com os setores criativos, como a música. 

Essa fase de valorização da informação e conhecimento é conhecida como           

era pós-industrial e já possuiu diversos tipos de nomenclaturas, tais como           

“sociedade da informação” (Castells, 2003; Lévy, 1996); “sociedade da         

inteligência” (Gorz, 2005) e “sociedade do conhecimento” (Crawford, 1994).  

Tais propostas tinham em comum a discussão dos processos de          

desterritorializacão e de dinamização dos fluxos de informação e de contato entre            

as pessoas por meio dos avanços tecnológicos. Como propõe Castells, nesse           
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momento “a mente humana passou a ser considerada uma força produtiva direta e             

não apenas um elemento decisivo do sistema de produção” (2003, p. 7). 

Vale ainda ressaltar o cenário de reconfigurações no setor musical que tem            

ocorrido nas últimas décadas, que através da cultura digital levou a mudanças nos             

seus meios de produção, divulgação, distribuição, circulação e, principalmente,         

consumo (conforme orientam estudos de Pereira de Sá, 2006; Guerra, 2010;           

Herschmann, 2010; Vicente, 2006; Freire Filho & Fernandes, 2007).  

Assim, foi nesse ambiente que houve o desenvolvimento de um viés           

econômico ligado à valorização da informação e do conhecimento, que fomentou           

os segmentos incluídos sob a classificação da “economia criativa”, um setor em            

que a criatividade é o elemento-chave para gerar propriedade intelectual e, assim,            

transformá-la em valor econômico (Ibias & Anjos, 2015). 

A partir daí foram estabelecidas políticas públicas para esse mercado, que           

cresceu consideravelmente, o que colaborou para levar o tema a ser debatido em             

outros países. A popularização desse assunto acabou por ampliar as abordagens           

relacionadas a esse setor e é assim que teve início o uso da proposta de “Cidades                

Criativas”, cujo termo foi inicialmente empregado por Charles Landry (1995) no           

livro “The Creative City”. 

Ao tratar do tema, Landry pontua o importante papel que a cultura possui no              

desenvolvimento urbano sob diferentes perspectivas:  

 
(...) o desenvolvimento cultural, em suas dimensões humana e artística,          

incluindo as artes como atividade de autoexpressão, que ajudam a prover           

significado, propósito e direção; as artes que fomentam apreciação estética ou           

as artes como indústrias criativas. Hoje, esses elementos estão intimamente          

conectados aos objetivos acima. Em primeiro lugar, porque as artes estimulam           

um modo especial de imaginação crítica e inovação, que deve ser incutida            

mais profundamente na cultura da cidade, se esta quiser se tornar uma            

“cidade que aprende”, que progride a partir dos erros passados. Em segundo            

lugar, as artes se preocupam com a qualidade, a atratividade, o desempenho e             

a beleza e o design de nosso ambiente e como ele é criado. Em terceiro lugar,                

as artes e as indústrias criativas desempenham um papel tanto de motor            

econômico de crescimento, como de impactos sociais. Consequentemente, as         
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artes e a cultura nesse sentido mais estreito afetam, bem como impulsionam o             

trabalho de outros campos do desenvolvimento econômico, como saúde e          

planejamento. (Landry, 2005, p. 234) 

 

O autor continuou a abordar o tema no livro “The Creative City: A Toolkit for               

urban innovators”, em que propõe que o papel das cidades seja repensado,            

levado em conta seus recursos culturais como “a matéria prima da cidade e sua              

base de valor” (2000, p. 7), de modo a dar origem a um planejamento urbano               

pautado na criatividade que seja eficaz para ressaltar a identidade local e            

promover o desenvolvimento econômico local. 

Seguindo esse raciocínio, Landry e Hyams (2012) levantam algumas         

características em comum às cidades criativas: 1) conjuntura política e pública; 2)            

distinção, diversidade, vitalidade e expressão cultural; 3) abertura, confiança,         

tolerância e acessibilidade social; 4) empreendedorismo, exploração e inovação;         

5) liderança estratégica, agilidade e visão dos gestores; 6) talento e perspectiva de             

aprendizagem por parte da população; 7) comunicação, conectividade e redes          

integrativas; 8) o lugar e o placemaking (planejamento, design e gestão do espaço             

público); 9) habitabilidade e bem estar coletivo; 10) profissionalismo e efetividade           

empresarial. 

Tratam-se, portanto daquelas localidades que consideram como prioritários        

os setores da criatividade e a inovação para promover o seu desenvolvimento            

local, gerando impactos sociais, culturais e econômicos na cidade. Para Howkins ,            

são aquelas localidades em que as pessoas se sentem à vontade para explorar             

suas ideias por meio de aprendizado e adaptação e nas quais mudanças são             

corriqueiras (2001, p. 264). 

Como pontua Reis (2011), essas cidades baseiam-se em conexões (de          

ideias, pessoas, regiões, intra e extraurbanas, com o mundo, entre público e            

privado, entre áreas de saber) e têm na cultura (identidade, fluxo de produção,             

infraestrutura, ambiente, circulação e consumo) grande fonte de criatividade e          

diferencial social, econômico e urbano.  
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Assim, é possível notar que as cidades criativas envolvem diversos          

aspectos, dentre os quais destacam-se uma gestão urbana; uma rede de agentes            

conectados; e o estabelecimento de uma identidade para aquela localidade que           

sejam capazes de gerar o interesse de um público consumidor e de investidores.  

Para tanto, focam na construção de narrativas locais ligadas a setores           

como música, artesanato, design, audiovisual, gastronomia, literatura e artes         

midiáticas para envolver a população local e atrair turistas e novos moradores            

motivados por esse contexto.  

Afinal, a expansão das cidades, o processo de globalização e as diferentes            

formas de conexão desterritorializadas, têm estimulado uma concentração        

geográfica da criatividade, como propõe Costa (2002). Houve também uma          

reconfiguração nos hábitos de consumo do público de forma geral e não só             

relacionada à esfera musical.  

A possibilidade de acesso a inúmeras opções de entretenimento sem sair           

de casa através de plataformas de streaming de audiovisual e de games, por             

exemplo, mudou a rotina de muitos consumidores. Da mesma forma, questões           

relacionadas à (falta de) mobilidade e segurança nas cidades também têm           

interferido nas lógicas de apropriação do espaço público.  

Para melhor compreensão, cabe ainda distanciar a abrangência do termo          

“cidades criativas” para o que envolve a expressão “cidades inteligentes”, que vem            

sendo discutida nos últimos anos, ainda sem um consenso conceitual. 

Partimos, portanto, da definição proposta por Lemos (2013, p. 46) assim as            

que as conceitua como aquelas cidades que “são compostas por processos           

sensíveis ao contexto, lidando com um gigantesco volume de dados, redes em            

nuvem e comunicação entre diversos objetos". 

Tratam-se, portanto, em cidades que são fundamentadas em um patamar          

de desenvolvimento tecnológico que colabora em um desenvolvimento local de          

modo a promover a qualidade de vida de seus moradores e frequentadores.            

Questões relacionadas com infraestrutura, mobilidade e outros aspectos        

referentes à vida urbana são analisadas para serem resolvidas por meio de            

tecnologias da informação e da comunicação (TICs).  
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São, portanto, cidades em que seus setores essenciais são conectados por           

meio da tecnologia. Como esclarece Komninos (2006, p.1), são territórios com alta            

capacidade de aprendizagem e inovação, que são construídos na criatividade de           

sua população; suas instituições de criação; e sua infra-estrutura digital para           

comunicação e gestão do conhecimento. 

Já as cidades criativas não possuem necessariamente essa relação com a           

tecnologia, apesar da questão da inovação ser um ponto importante.  

Afinal, com as transformações das cidades, com o aumento da insegurança           

e com a redução de espaços públicos de convívio, o desfrute cultural deslocou-se             

para os domicílios, o que foi facilitado pelas tecnologias de comunicação de            

massa e, mais recentemente, pelas tecnologias fechadas, como Internet e          

microinformática  

Nessas circunstâncias, a classe criativa passou a se deslocar para lugares           

que “reúnem condições associadas a uma vida social estimulante e a amenidades            

que favorecem a variedade de gostos e interesses da classe criativa durante as             

várias fases da vida” (Cruz, Costa & Marques, 2016, p. 129), tais como vida              

noturna, segurança, recursos naturais, bom clima, mobilidade urbana e saúde.  

Como essas cidades constroem fortes infraestruturas sociais e culturais,         

tornam-se atrativas para investimentos devido às suas bem estabelecidas         

estruturas artísticas e culturais (Conceição Costa, 2015).  

Em suma: a procura por essas cidades é motivada pela busca por uma             

experiência (Pine e Gilmore, 1999) relacionada à música, que gera uma vantagem            

competitiva frente às demais que gera um sentimento de valorização do espaço            

que atrai tanto novos moradores, quanto turistas. Tratam-se, portanto, de lugares           

em que  a classe criativa prevalece, como propõe Florida (2004, p. 48).  

Atualmente, 180 cidades possuem o “selo” de “cidade criativa” pelo          

programa da UNESCO que estabeleceu uma Rede de Cidades Criativas, visando           

estimular a cooperação entre locais que têm a criatividade como um fator            

estratégico de desenvolvimento urbano sustentável. Em Portugal existem 5         

cidades assim classificadas: Braga (Artes Midiáticas), Barcelos (Artesanato e Arte          
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Popular), Óbidos (Literatura) e Idanha-a-Nova (Música), Amarante (Música), que         

é objeto dessa pesquisa. 

Todavia, apesar de nesse estudo ter como objeto a análise de uma cidade             

integrante dessa Rede, partimos da concepção de que não é porque uma cidade             

não possui essa chancela da UNESCO que ela não possui peculiaridades que            

possam caracterizá-la como “criativa”.  

Afinal, esse setor gera um grande impacto econômico em diversas cidades,           

que desenvolvem políticas públicas específicas voltadas para dinamizar tais         

segmentos e muitas vezes fazer parte dessa rede da UNESCO está mais ligada a              

uma questão de estratégia política do governo dessa cidade - que vai precisar             

organizar um dossiê e apresentar uma candidatura defendendo a existência dessa           

narrativa local - do que à efetiva existência de uma estrutura criativa.  

Ademais, cabe lembrar que a UNESCO surgiu em 1945, com a finalidade            

de mediar e manter a “paz mundial”, em um ambiente do Pós-Segunda Guerra             

Mundial. A partir daí, essa instituição passou uma abordagem que envolvia o            

fomento à cultura, ao conhecimento e à educação como bases de suas            

orientações para estabelecer ações de cooperação entre os países. 

Porém, durante a sua trajetória envolvendo nações em torno de suas           

regras, a UNESCO já adotou diferentes concepções de cultura.  

Como explica Pitombo (2007), ela foi abordada, inicialmente, como um          

“modo de viver” (sem uma conotação politizada) e posteriormente desenvolveu-se          

para a aplicação de um olhar antropológico (após a Conferência Mundial sobre            

Políticas Culturais realizada no México, em 1982). Nessa concepção, expõe o           

autor, “entende-se a cultura como uma espécie de argamassa social, uma           

verdadeira matriz de valores, que dá sentido à própria existência dos diferentes            

povos, fazendo emergir desse conceito um outro que lhe constitui – o da             

diversidade cultural” (Pitombo, 2007, p.129).  

Todavia, nas últimas décadas a UNESCO adotou um viés econômico e           

passou a considerar uma concepção de cultura através da qual ela consiste em             

uma ferramenta estratégica capaz de valorizar o capital simbólico do território e            

colaborar com o seu desenvolvimento socioeconômico (Ribeiro, 2006). 
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E com isso, existem algumas controvérsias quanto à atuação da UNESCO           

nesse âmbito. 

Afinal, se por um lado o interesse em almejar o desenvolvimento urbano            

sustentável a partir da criatividade e fomento das culturais locais soa interessante,            

é preciso ter em conta também que, ao “desafiar” gestores a submeterem            

candidaturas de planos estratégicos para execução de 4 anos com foco indicando            

apenas um segmento de atuação, outras áreas podem ficar descobertas. 

Como a decisão por uma área criativa é tomada pela equipe gestora de             

forma estratégica, se não for corretamente mediada e envolver as demandas da            

população local, essa escolha de um setor em detrimento dos demais pode gerar             

significativos desequilíbrios e até mesmo desestruturar redes até então estáveis,          

causando uma desmobilização dos agentes. 

Nesse tocante, o que tem se visto nas últimas chamadas das candidaturas            

para a Rede de Cidades Criativas é uma valorização da realização de ações que              

atuem de forma transversal com os demais segmento criativos.  

No caso da música, por exemplo, é possível ver essa conexão ocorrer de             

uma forma bem natural, eis que ela se encontra presente entremeada em outras             

áreas - como as trilhas sonoras das áreas de audiovisual, artes performáticas e             

artes da mídia (por exemplo em videogames) -, bem como aparece também            

dentro da programação de diversos eventos (como festivais gastronômicos e          

desfiles de moda). 

Outro aspecto controverso acerca da atuação da UNESCO através desse          

projeto é que, enquanto que a Rede fomenta a valorização da cultura local;             

trata-se de uma entidade internacional que pode acabar por estimular uma           

padronização das atuações na formação dessas “cidades criativas”. Por isso é           

que, assim como no tópico acima, as questões relacionadas à elaboração desse            

planejamento estratégico precisam ser definidas levando em conta as         

necessidades do território e não apenas negociações políticas, como muitas vezes           

ocorre. 

Até porque, ao analisarmos de forma individual a atuação desses setores           

nessas cidades é possível notar que não existe um formato fechado em que seja              

83 



 

possível incluir todas as “cidades criativas”. Cada uma possui diferentes nuances           

e se comprometem com aspectos distintos, como se verá em mais detalhes no             

Capítulo 3. 

Nos últimos anos, diversas cidades têm utilizado a música como uma           

ferramenta para o desenvolvimento local, uma vez que gera impacto nas esferas            

econômica, social, cultural e, consequentemente, turística.  

Para tanto, têm aplicado estratégias inovadoras para estimular o setor e           

potencializar as dinâmicas e sociabilidades relacionadas a ele, gerando novos          

negócios nesse mercado e promovendo a sua sustentabilidade. E isso pode ser            

realizado de diferentes maneiras.  

Enquanto algumas cidades focam em apresentar uma narrativa envolvendo         

seu histórico com a música (como é o caso de muitas “cidades criativas”); outras              

optam por fortalecer alguns agentes desse setor (como as casas de shows, por             

exemplo) a fim de criar novos postos de trabalho principalmente entre os jovens; e              

umas miram no fomento à realização de eventos e festivais. Por conta disso,             

existem diversos cases de cidades que implementam medidas para incentivar          

esse setor, como Austin (EUA), Adelaide (Austrália), Amsteram (Holanda) e          

Melbourne (Austrália).  

Como se verifica, tratam-se de parâmetros em que se utiliza a “cultura            

como recurso” (Yudice, 2002) e onde esta é manejada por uma gestão que almeja              

a conservação, acesso e distribuição para o desenvolvimento local e urbano, para            

o turismo, para a promoção de indústrias que exploram o patrimônio cultural e os              

objetos artísticos massivo ou alternativos, como clarifica Simone Luci Pereira          

(2018, p. 214).  

 

2.3. A Cadeia Produtiva da Música e suas Redes Sócio Técnicas 

Diante da situação em que a indústria da música começou a ensaiar            

mudanças por meio da tecnologia, surgiram novos atores na sua cadeia produtiva            

e, por conseguinte, houve o aparecimento de novos modelos de negócio no            

mercado musical que aproveitavam as vantagens ofertadas para inovar nos          

meios de produção, distribuição, divulgação, circulação e consumo de música. 
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Começando a análise de uma forma mais ampla, Haguenauer (2001),          

propõe que uma cadeia produtiva é o conjunto de atividades, nas diversas etapas             

de processamento ou montagem, que transforma matérias-primas básicas em         

produtos finais.  

Seguindo um direcionamento semelhante, ao tratarem do mercado do         

calçado e do couro, Fensterseifer e Gomes definiram a cadeia produtiva como            

“uma rede de inter-relações entre vários atores de um sistema industrial, que            

permite a identificação do fluxo de bens e serviços através dos setores            

diretamente envolvidos, desde as fontes de matérias-primas até o consumidor          

final do produto do objeto em análise (1995, p. 23).  

Em outras palavras, considera-se nessa investigação como a cadeia         

produtiva da música aquela formada por todos os agentes que participam dos            

diversos estágios que envolvem desde a sua pré-produção até o consumo final            

pelo público. 

Assim, para melhor compreender esse conceito dentro da esfera musical,          

vamos partir de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Estudos da           

Economia da Cultura do Instituto Gênesis (PUC-Rio), pelos pesquisadores Luiz          

Carlos Prestes Filho e Marcos do Couto Cavalcanti (2004) que fez uma análise da              

cadeia produtiva da música sob uma perspectiva econômica, para a partir daí            

discutir a formação de uma rede sócio-técnica (Latour, 2012) levando em conta os             

fluxos comunicacionais atuais. 

Cabe informar que esse estudo capitaneado pela NEEC foi lançado em           

2004, logo apresenta dados dos anos anteriores, enquanto ainda estava em um            

profundo período da reconfiguração da indústria fonográfica em que tinha início a            

transição do foco do mercado da mídia física para a digital. Ou seja, apresenta um               

contexto em que a venda de CDs e demais produtos ainda era grande e a internet                

surgia principalmente para fins de “pirataria” através do download e troca de            

arquivos. 

Nesse estudo, a expressão “cadeia produtiva da música” é considerada          

como um “complexo híbrido, constituído pelo conjunto de atividades industriais e           

serviços especializados que se relacionam em rede, complementando-se num         
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sistema de interdependência para consecução de objetivos comuns artístico,         

econômico e empresarial” (2004, p. 29).  

Como resultado dessa investigação que teve como objeto o setor musical           

do Estado do Rio de Janeiro, foi elaborado o desenho de uma rede da economia               

da música estruturada em 5 estágios (Figura 09) - pré-produção, produção,           

distribuição (que inclui logística e divulgação/promoção), comercialização;       

consumo - e com as políticas públicas  permeando essas ações. 36

 

 

 
Figura 09: Rede da Economia da Música  

36 Cabe destacar que o item “Políticas Públicas” faz referência aos benefícios fiscais e às leis de                 
incentivo à cultura existentes no Brasil, onde foi realizado o estudo de caso. Todavia, os demais                
estágios da cadeia produtiva são semelhantes em ambos cenários. 
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A opção por ilustrar essas conexões utilizando essa disposição de trama           

constituindo uma rede é justificada pelos autores tanto para identificar as diversas            

interfaces existentes entre os diferentes nós e articular as relações que as            

ligações estabelecem, quanto para facilitar a visualização do conjunto de relações           

econômicas decorrentes das atividades musicais, interceptando-se as debilidades        

e potencialidades nas ligações de uma cadeia, ou nas ligações entre ações que             

concorrem para a realização de um produto ou serviço (2004). 

Nessa ocasião, os autores levantaram a hipótese sobre a natureza difusa           

do fluxo econômico do setor musical (2004, p. 11), que encontra-se não só dentro              

de uma perspectiva cultural, mas também relacionada com os segmentos turístico           

e de entretenimento (lazer).  

Dessa forma, enumeram um conjunto de atividades, cadeias e serviços          

segundo os quais baseiam esse estudo: indústria fonográfica; tecnologia digital;          

produção ilegal (pirataria); direitos autorais; políticas pública; radiodifusão e mídia          

impressa; espetáculos e shows; indústria de instrumentos musicais; indústria de          

equipamentos; formação acadêmica; formação técnica e empresarial e formação         

de plateias. 

A partir daquela Rede da Economia da Música (Figura 09), os autores            

especificaram os agentes, serviços e respectivos elos que fazem parte dessa           

proposta de  cadeia produtiva da música.  

Na etapa de pré produção foram incluídos 4 itens. O primeiro é formado             

pelos agentes e serviços relacionados com a formação profissional, técnica e           

empresarial, que envolvem principalmente as escolas e cursos (livres e          

acadêmicos), compreendendo tanto o ensino musical, quanto outras atividades         

relacionadas com a parte técnica, como por exemplo, aulas de produção musical            

para a formação de técnicos de som, de iluminação, luthieria e eletrônica.  

Essa etapa abrange ainda os cursos que possuam temáticas envolvendo          

gestão de carreira e empreendedorismo no setor musical. Numa perspectiva mais           

atualizada dessa análise, incluiria-se também nesse segmento a atuação de          

incubadoras musicais, que vêm emergindo nos últimos anos, e são espaços que            
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têm por objetivo colaborar na inserção e atualização de agentes no mercado            

musical por meio de consultorias, mentorias, rodadas de negócios, ações de           

formação, entre outras atividades (Bittencourt e Domingues, 2019). 

Já o item que diz respeito à formação de plateia é indicado por estes              

pesquisadores como os agentes e serviços relacionados com a educação musical           

nos ensinos fundamental e médio. Essa perspectiva fundamenta-se, portanto, no          

fomento de criação de novos ouvintes e artistas através do estímulo do gosto e              

afeto pela música nas escolas. Esse entendimento foi fortalecido no Brasil com o             

advento da Lei n. 11.769, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases Orçamentárias              

(LDB) em agosto de 2008, que tornou obrigatória a inclusão de ensino de música              

na grade curricular das escolas . 37

O NEEC propõe ainda que estão enquadradas nessa primeira etapa de pré            

produção, as indústrias de produção de instrumentos musicais; equipamentos de          

som e de gravação; e a indústria fonográfica (numa perspectiva mais stricta,            

relacionada diretamente com a fabricação dos fonogramas) e seus respectivos          

insumos (como por exemplo o policarbonato, alumínio, cobre, madeira e demais           

matérias primas). 

A partir daí, entra-se na etapa de produção, ou seja, naquela em que ocorre              

a criação da música, um bem de natureza intangível, ou seja um ativo de valor,               

mas que não é possível tocar e, por isso, possui peculiaridades tanto em sua              

proteção jurídica, quanto na sua distribuição. 

Nessa etapa de produção, os autores incluem os agentes institucionais          

(associações de direitos autorais, sindicatos, associações e cooperativas        

musicais, bem como editores); governamentais (secretaria de fazenda, de cultura          

e de desenvolvimento econômico - que estão envolvidos com as políticas públicas            

para a indústria cultural, principalmente ligados a incentivos fiscais); músicos e           

equipe técnica para gravação, mixagem e masterização; estúdios; empresas de          

prensagem; e alguns profissionais relacionados à produção audiovisual, gráfica e          

37 Apesar de existir essa Lei, não houve a adequada implementação. Disponível em:             
https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/2018/10/13/lei-que-torna-o-ensino-de-musica-o
brigatorio-na-rede-publica-completa-dez-anos-mas-nao-e-implementada.ghtml. Acesso em 15/04/2019. 
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de arte desse material (tais como designers e videomakers). 

Em seguida, tem início a etapa de distribuição do fonograma, que é dividido             

na investigação em dois formatos - o produto prensado (CD, DVD, LP, etc.) e o               

arquivo digital (que pode ser baixado ou executado por streaming) - que irão             

percorrer caminhos distintos.  

Vale lembrar que esse estudo foi realizado num período em que a indústria             

fonográfica ainda estava passando de um mercado de mídia física para um            

voltado para o fonograma no formato digital.  

Dessa forma, enquanto que, de acordo com o NEEC, nessa época o            

produto prensado seria direcionado para um trabalho de marketing, publicidade e           

logística (que envolve o transporte e armazenamento para os pontos de venda);            

enquanto que o arquivo digital teria outro destino. Afinal, o ambiente virtual ainda             

era visto como aquele em que era feita a “pirataria” de arquivos que depois seriam               

ou executados pelo indivíduo, ou utilizados para produzir CDs e DVDs que            

encaminhados para o mercado informal (como a venda em camelôs). 

Na sequência, tem início a etapa de comercialização, que de acordo com            

esse estudo, envolve ações de divulgação e venda. No que diz respeito ao             

primeiro, os pesquisadores incluem ações promocionais, tais como a execução          

em rádios (am e fm), televisão (canais da tv aberta e fechada), mídia impressa              

(jornais, revistas e colunas), internet e shows e espetáculos. Já no tocante à             

venda, estão incluídas as lojas especializadas, livrarias, supermercados, grandes         

magazines, bancas de jornal e a exportação. 

Por fim, chega-se à etapa do consumo, que envolve o consumo doméstico            

e as execuções públicas (rádios, tvs, celular, shows, espetáculos, restaurantes,          

bares, boates, cinema, teatro, festas populares, academias, consultórios e         

escritórios).  

Nesse momento entram também os fluxos que envolvem os direitos          

autorais relacionados com a execução mecânica e ao vivo de música. Como            

esclarece a pesquisa, a maior parte é derivada de divulgação pela televisão e             

rádio, outras execuções públicas (música ambiente, shows, etc.) e exibição          

audiovisual (2004, p. 34). 
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Cinco anos depois, esse modelo de rede foi repensado por Nogueira (2009)            

para traçar um recorte específico do rock independente em que foi levado em             

consideração, principalmente, o acréscimo do elemento da sociabilidade virtual         

por meio de redes sociais, incluindo, dessa forma, mais uma etapa no processo             

(Figura 10):  

 

 
Figura 10: Cadeia Produtiva da Música por Nogueira (2009) 

 

No modelo elaborado por Nogueira (2009), a principal diferença para a rede            

traçada por Prestes Filho e Cavalcanti (2004) estava no consumo, que não            

contava mais com a presença de rádios, TV’s e mídia impressa, sendo substituída             

em parte pela internet (blogs, podcasts, sites especializados, videocasts, etc), mas           

principalmente pelos festivais independentes.  

Todavia, nesses últimos anos, diversos músicos independentes vêm        

conseguido entrelaçar suas carreiras com medidas que inicialmente seriam         
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consideradas como apenas de mainstream, como ter músicas em rádios e           

novelas. Da mesma forma, músicos desse "fluxo principal" podem ser vistos nos            

line ups de festivais independentes. Ou seja: a linha que separa esses artistas             

torna-se cada vez mais tênue. 

Ao comparar os modelos acima é possível traçar um paralelo entre a rede             

desenhada no estudo coordenado por Prestes Filho e Cavalcanti com a lógica do             

mercado dos artistas que adotam estratégias de consumo amplo, intitulado          

mainstream. Sobre este termo, Cardoso Filho e Janotti Jr. (2006) esclarecem sua            

abrangência: 

 
O denominado mainstream (que pode ser traduzido como 'fluxo principal')          

abriga escolhas de confecção do produto reconhecidamente eficientes,        

dialogando com elementos de obras consagradas e com sucesso         

relativamente garantido. Ele também implica uma circulação associada à         

outros meios de comunicação de massa, como a TV (através de videoclipes),            

o cinema (as trilhas sonoras) ou mesmo a Internet (recursos de imagem, plug             

ins e wallpapers). Conseqüentemente, o repertório necessário para o consumo          

de produtos mainstream está disponível de maneira ampla aos ouvintes e a            

dimensão plástica da canção apresenta uma variedade definida, em boa          

medida, pelas indústrias do entretenimento e desse repertório. As condições          

de produção e reconhecimento desses produtos são bem diferenciadas, fator          

que explica o processo de circulação em dimensão ampla e não segmentada.            

(Cardoso Filho, Janotti Jr., 2006, p. 7) 

 

Por outro lado, o sistema entrelaçado por Nogueira (2009) direciona seu           

olhar para um outro conjunto de estratégias que envolve artistas relacionados a            

um consumo segmentado que inclui, não só um novo estágio na rede, mas             

também novos atores nas etapas anteriores, tais como festivais independentes,          

selos independentes e fanzines.  

Vale destacar que o termo independente origina muitos debates         

acadêmicos acerca de sua abrangência, uma vez que trata-se de um termo “vago             

o suficiente para abarcar artistas e grupos bastante diferentes esteticamente,          

unidos por uma certa posição periférica no mercado” (Trotta e Monteiro, 2008, p.             
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2).  

Analisando o significado do vocábulo sob a ótica do mercado norte           

americano, De Marchi (2005, p. 2) elucida que a nomenclatura Independente é            

“largamente utilizada nos EUA para significar pequenas  empresas  fonográficas         

 que  possuem  meios  próprios  de  produção, distribuição e  consumo”. Naquele          

 contexto, a  definição  de independência está ligada a uma questão particular:           

coerentes com a visão de “terra das oportunidades para todos”, os  produtores            

 independentes  norte americanos  reclamam  do  crescente  controle  do mercado         

 por  grandes  corporações  que  estariam  praticando  uma  competição  desleal         

com as pequenas companhias.  

É interessante notar que para estes produtores da atual indústria da música            

o posicionamento sobre a abrangência do termo independente é diretamente          

relacionado aos esforços aplicados em sua realização. Nas palavras de Fabrício           

Nobre, ex-presidente da Associação Brasileira de Festivais Independentes, um         

festival “é independente, porque independente do que acontece, acontece“.  

Esse tipo de perfil de consumo segmentado encontra-se conectado com a           

atuação dentro de nichos de mercado proposta por Chris Anderson (2007), em            

seu estudo sobre o conceito da "Cauda Longa", em que realizou uma comparação             

entre a venda de poucos produtos para milhões de pessoas com a venda de              

milhões de produtos para poucas pessoas: 

 
Nela é possível encontrar qualquer coisa, como velhos sucessos, ainda          

lembrados com carinho por fãs dos bons tempos ou redescobertos por novos            

aficionados: as gravações ao vivo. as faixas que não fizeram tanto sucesso, as             

remixagens e, para espanto geral, até capas. Os nichos chegam às centenas,            

gêneros, dentro de gêneros, dentro de gêneros (imagine toda uma grande loja            

de CDs inteiramente dedicada às bandas de cabeludos da década de 1980            

(hair hands) ou a músicas ambientais rítmicas (ambient dub). Também há           

bandas estrangeiras, cujos preços as tornavam inacessíveis nas prateleiras de          

importados, e bandas obscuras ou até etiquetas ainda mais desconhecidas —           

muitas das quais não têm força suficiente para entrar nas grandes lojas. 
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Ah, sim, também existe muito lixo na Cauda Longa. No entanto, mais uma vez,              

também se encontra muita porcaria até nos melhores álbuns, intercaladas          

entre as poucas faixas que tocam no rádio. Nos CDs, é preciso pulá-las,             

porem, on-line, é mais fácil evitá-las, pois é possível escolher apenas as            

melhores músicas, com a ajuda de recomendações personalizadas. Assim, ao          

contrário dos CDs — onde cada porcaria custa talvez pouco mais de 8% do              

preço de todo o álbum —todo lixo on-line é deixado de lado, sem fazer mal a                

ninguém, em algum servidor remoto, ignorado pelo mercado, que avalia as           

músicas por seus próprios méritos. (Anderson 2006, p.24) 

 

Ao interpretar essa mudança em seus estudos sobre a Cauda Longa, Chris            

Anderson (2004, p. 20) identificou que a economia anterior - movida a hits - foi               

produto de uma era em que não havia espaço suficiente para oferecer tudo a              

todos:  

 
Não se contava com bastantes prateleiras para todos os CDs, DVDs e            

videogames; com bastantes telas para todos os filmes disponíveis;         

com bastantes canais para todos os programas de televisão; com          

bastantes ondas de rádio para tocar todas as músicas; e muito menos            

bastantes horas no dia para espremer todas essas coisas em          

escaninhos predeterminados. Esse era o mundo da escassez. Agora,         

com a distribuição e o varejo online, ingressamos no mundo da           

abundância (Anderson 2006, p. 20). 

 

Nesse estudo, Anderson (2006) apontou o crescimento de um perfil de           

artistas de consumo segmentado, que encontra-se conectado com a atuação          

dentro de nichos de mercado e, para ilustrar, realizou uma comparação entre a             

venda de poucos produtos para milhões de pessoas com a venda de milhões de              

produtos para poucas pessoas.  

Isto é: de acordo com esse entendimento, existem 2 situações: o mercado            

de massa (mainstream), com vultuosos investimentos de marketing de gravadoras          

em poucos artistas, mas que tem um alcance de público enorme; e o mercado de               

nicho, onde diversos artistas lançam mão de estratégias inovadoras para          

destacar-se e comercializar seus produtos, formando um público que, apesar de           
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não ter os números do mercado de massa, justificaria a manutenção de uma             

carreira. 

Durante essa análise, Anderson (2006) identificou três forças que         

estimularam a emergência de novos modelos de negócio fortalecidos por esses           

mercados digitais: (a) a democratização das ferramentas de produção; (b)          

democratização das ferramentas de distribuição; e a (c) aproximação entre a           

oferta e demanda. Ou seja: três itens que estão diretamente relacionados com a             

dinamização dos fluxos comunicacionais promovida pela globalização e a         

expansão da cultura digital. 

E, na última década o mercado musical desde que essa rede foi ilustrada             

por Nogueira (2009) continuou em pleno - e efervescente - processo de            

reconfiguração e novos agentes foram se somando a essa cadeia produtiva, tais            

como as plataformas digitais voltadas para campanhas de financiamento coletivo;          

a popularização da audição por streaming; além de diversos aplicativos e           

instrumentos digitais para criação musical.  

Levando esse aspecto em consideração, durante pesquisa no âmbito de          

mestrado intitulada “Do Palco às Telas: Sociabilidades, Performance e o Modelo           

de Negócio do Show no Cinema” (Bittencourt, 2015) em que analisava os            

concertos musicais mediados através de plataformas digitais, já havia proposto a           

aplicação naquela investigação de um novo traçado dessa rede musical, que vem            

tendo elementos renovados e modificados por conta dessas mudanças da          

indústria da música, conforme a imagem abaixo (Figura 11): 
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Figura 11 - Cadeia Produtiva da Música por Bittencourt (2015) 

 

Como é possível notar, o modelo acima procurava englobar tanto          

estratégias adotadas pelos músicos do mainstream, quanto pelos artistas de          

consumo segmentado, uma vez que o mercado musical convive simultaneamente          

com músicos de ambos. Ademais, inclui também novos atores potencializados          

pela cultura digital, tais como o crowdfunding, audição por streaming e os            

concertos mediadas por plataformas audiovisuais.  

Todavia, as reconfigurações não pararam por aí. Como resume         

Herschmann, tem ocorrido a utilização das tecnologias e redes como uma           

relevante estratégia de comunicação e circulação de conteúdos, de         

gerenciamento de carreiras artísticas, de formação e renovação de público e de            

construção de alianças com os consumidores (2017, p. 14). 
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E, nesse cenário, seguindo a perspectiva apontada pelo autor,         

concordamos que o principal fato a ser debatido não é mais o pertencimento ao              

mundo do mainstream ou do independente, uma vez que as fronteiras entre            

ambos estão cada vez mais tênues, mas sim debater sobre as possibilidades            

trazidas por esse cenário atual para a promoção da produção musical local:  

 
O ponto é que estão emergindo novos negócios da música ao vivo            

sustentáveis, os quais promovem com algum êxito a música local. alguma           

esse sua música e local. Estas cenas locais trazem um compromisso com a             

diversidade cultural, em uma época marcada pela globalização,        

homogeneização cultural e forte penetração dos conglomerados       

transnacionais (Herschmann, 2017, p. 22).  

 

Isto é: com os frequentes lançamentos tecnológicos, a indústria da música           

têm se renovado em todos os estágios citados e, consequentemente, novos           

atores foram inseridos em sua cadeia produtiva e novos modelos de negócio            

surgiram, formando um novo modelo de rede. 

E, com base nessa lógica, propomos para conduzir essa investigação          

através de um outro desenho da cadeia produtiva da música, que irá envolver os              

agentes humanos que participam dos diversos estágios, desde a pré-produção até           

o consumo final pelo público, mas também os agentes não humanos (tais como             

instrumentos musicais, redes sociais e dispositivos eletrônicos) que mediam essas          

relações.  

Para tanto, será aplicada a TAR - Teoria Ator-Rede (Latour, 2012) para            

identificar as redes sociotécnicas associativas híbridas e heterogêneas, formadas         

por atores humanos e não-humanos (Pereira de Sá, 2014).  

Com origem na década de 80 a partir dos estudos de Callon (1986), Akrich              

(1992), Latour (2012), entre outros, a Teoria Ator Rede - também conhecida como             

“sociologia da tradução” e “sociologia das associações”. 

No livro “Reagregando o social” (2012), Bruno Latour busca uma análise           

sobre “o conteúdo exato daquilo que se ‘agrega’ sob a égide de uma sociedade”              
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(p. 11). Latour ressalta o problema de se limitar o social aos humanos e às               

sociedades, ignorando a existência de uma esfera bem maior.  

O autor dá o exemplo dos aeroportos como contextos sociais amplos que            

ilustram a ideia de forma prática: “afinal, que passageiro encontraria o portão do             

aeroporto aonde se dirigir sem examinar ansiosamente, e repetidamente, o          

número impresso no cartão de embarque e circulado em vermelho pela           

recepcionista?” (p. 26).  

Ou seja: o simples ato de um passageiro entrar, circular pelo aeroporto e se              

nortear, revela uma rede maior de negócios e trabalhos. Ao mesmo tempo,            

podemos pensar também que toda a tecnologia envolvida nos aeroportos –           

códigos de identificação, placas luminosas, auto-falantes, escaneamento,       

detectores de metais - são objetos fundamentais para o funcionamento do           

aeroporto: actantes que, basta deixarem de funcionar para que sua presença – ou             

ausência – seja imediatamente notada.  

Latour propõe, então, pensarmos nos atores humanos e não humanos          

como atores na construção do social. Estas redes constituídas por tais agentes            

são denominadas por ele como redes sócio-técnicas.  

A partir da aplicação da TAR é possível identificar a apropriações de            

sonoridades, simbologias e tecnologias na constituição de gêneros musicais e          

suas relações identitárias; e no caso aqui específico, na formação dessa rede            

musical, que é formada por atores humanos e não humanos, que deixam rastros. 

Inclusive, ao debater a aplicação da TAR, Pereira de Sá afirma que tal             

teoria pode ser proveitosa em estudos sobre música, já que busca eliminar            

possíveis hierarquias entre atores humanos e não-humanos e “possibilita o          

reconhecimento dos artefatos técnicos como coatores em qualquer rede         

estabelecida com humanos” (2014, p. 5). Trata-se, portanto, de entender as           

relações entre sujeitos e objetos como redes construídas coletivamente, o que           

Latour (2012) denomina de redes sociotécnicas. 

Sendo assim, levando em conta essa perspectiva para aplicação nesse          

estudo, passamos a ilustrar essa rede a partir dos agentes humanos identificados            

nas redes expostas acima, bem como incluindo-se novos atores que tenham           
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surgido.  

Também se somam a esse conjunto aqueles que são de áreas transversais,            

tais como os ligados à área de audiovisual, que tanto tem tido influência no              

mercado musical nos últimos anos com a consolidação da importância do formato            

videoclipe (Diniz, 2016) e sua disseminação por meio de plataformas digitais como            

o Youtube.  

Já no que diz respeito aos atores não-humanos destacam-se os          

instrumentos musicais, equipamentos, dispositivos móveis e a internet e suas          

redes sociais e plataformas digitais que são co-autoras principalmente no que diz            

respeito a atividades de produção, divulgação, distribuição e sociabilidades. 

Assim, sem a pretensão de esgotar a discussão em torno do tema,            

propõe-se para esse estudo o uso de uma lógica de rede musical mais fluida,              

através do qual dá-se a “reagregação social” dos atores compõe uma rede            

formada por actantes humanos e não humanos que estão envolvidos nessa           

cadeia produtiva. Nesse entendimento, sugere-se que estes encontrem-se        

planando nessa rede sócio técnica como em uma “nuvem de tags”, sem ficarem             

engessados em determinadas etapas específicas da cadeia (Figura 12).  

 

Figura 12: Cadeia Produtiva da Música (Tags) 

 

Afinal, não há mais essa rigidez na estrutura do mercado musical.           

Tampouco é possível desconsiderar a influência da atuação dos atores não           
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humanos nessa rede. Como propõe Pereira de Sá (2013), o ambiente das redes             

digitais consiste em um elemento central na construção nessa relação entre           

música e o território. 

Isso ocorre uma vez que com as plataformas digitais, as conexões entre            

criador e público são muito mais velozes e a disseminação de informações adianta             

etapas. Muitos artistas apresentam suas músicas durante a etapa ainda de           

criação para sua audiência, que pode inclusive colaborar, ou criticar, funcionando           

como um importante termômetro na produção musical.  

Outros apresentam em concertos ao vivo músicas que ainda nem foram           

gravadas, ou lançadas (e que podem até não ser, dependendo da recepção), mas             

que logo são distribuídas pelas redes sociais através de vídeos captados por            

celulares de uma plateia ávida por novidades de seus ídolos. 

Enfim, se nos primeiros gráficos a rede musical antes era analisada como            

uma sequencial “cadeia produtiva”, como o formato em ocorrem em uma           

indústrias de calçados, por exemplo, o que se propõe aqui é uma abordagem mais              

fluida e próxima do que ocorre no dia a dia desse mercado, em que a rede é                 

formada por actantes que se conectam em diversos momentos, originando          

diferentes nós e encontros, permeada por ações que envolvem a internet, formas            

de financiamento e normas reguladoras (que incluem tanto políticas públicas de           

fomento ao setor, quanto regulações que afetam a economia da noite).  

E é levando em conta as articulações que correspondem a essa rede sócio             

técnica que será analisado o conceito de cidade musical. 

 

2.4. Cidades Musicais  

 

Partindo do exemplo do contexto brasileiro a partir dos estudos de caso das             

cidades de Rio das Ostras, Conservatória e Rio de Janeiro, Herschmann e            

Fernandes aplicam o termo “cidades musicais” para identificar localidades que          

possuem “territorialidades sônico-musicais” significativas que “pela recorrência da        

sua presença, intensidade dos afetos suscitados, pluralidade e pela sua          

multiplicação em diversas áreas – acabam produzindo efeitos significativos em          
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partes da cidade ou na urbe como um todo” (2016, p. 38). Nesse sentido, para tais                

autores, essas cidades são capazes de “abrigar – especialmente em função da            

articulação dos atores locais – ‘cenas musicais’” (Straw, 2006) significativas no           

seu território”.  

Conforme os estudos elaborados, estas cidades destacam-se,       

respectivamente, pela realização de um grande Festival de Jazz e Blues em Rio             

das Ostras (Herschmann, Oliveira & Fernandes, 2017); a ocorrência de          

apresentações gratuitas de seresteiros nas ruas e espaços de Conservatória          

(Herschmann, 2011); e a ocupação das ruas do Rio de Janeiro por Herschmann e              

Fernandes (2014).  

Como se vê, essa proposta das “territorialidades sônico-musicais” está         

muito ligada à criação de “paisagens sonoras” (Schafer, 2001) nas cidades, que            

possuem ambientes marcados pelas sonoridades. Nesses exemplos, mesmo        

estabelecendo circuitos e fazendo parte das cenas musicais locais, tais atividades           

possuem um caráter temporário de atuação. 

De forma bem abrangente, uma cidade pode ser considerada como musical           

por diversos motivos, dependendo do parâmetro a ser utilizado: seja por possuir            

uma produção musical intensa; uma agenda de festivais; uma infraestrutura para           

circulação e consumo musical; políticas públicas de incentivo ao setor; êxito em            

ensino musical; um reconhecido circuito de casas de shows; alguma relação com            

um gênero musical específico; algum histórico com um instrumento musical; etc.  

Enfim, uma vez que não se trata de um conceito fechado, existem diversas             

fórmulas que podem ser levadas em consideração para debater essa noção e            

nenhuma delas estaria equivocada,. Afinal, são opções que derivam de diferentes           

formas de conexão entre a música e os territórios, como será retomado no             

Capítulo 3. 

Porém, no que diz respeito a esse estudo pretende-se, sem desconsiderar           

esses entendimentos anteriores relacionados às concepções de “cidades        

criativas” e às “territorialidades sônico-musicais”, debater a noção de “cidade          

musical” a partir de um ponto de vista de utilização da música como um fator               

estratégico e uma ferramenta comunicacional para alavancar o desenvolvimento         
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territorial por meio do seu consumo musical. E, para tanto, são levados em             

consideração  2 aspectos. 

O primeiro é a existência uma estrutura de rede musical desenvolvida a            

partir dos agentes envoltos na cadeia produtiva musical local, a fim de destacar a              

relevância da presença - e manutenção - de uma rede mais estável de atores              

humanos e não humanos integrados e atuando de forma contínua para que o             

mercado musical seja capaz de efetuar a circulação de seus serviços e produtos,             

gerando negócios na região e fomentando a sustentabilidade do setor. 

O segundo leva em consideração a importância conferida nos últimos anos           

pela categorização de cidades a partir de “selos” - tais como o “cidade musical” - e                

busca de vantagens competitivas para incremento econômico e turístico e          

pretende-se identificar a criação de uma identidade local relacionada a esse           

segmento criativo, associado a uma experiência vivida no lugar. 

Nesse sentido, em sua obra “Origens e futuros da cidade criativa”, Landry            

(2003, p. 82) aponta que a importância do “desejo de gerar ricas experiências faz              

de um modelo um pré-requisito para o sucesso”. E, sob essa perspectiva, essa             

proposta busca valorizar interações que façam do consumidor o protagonista de           

vivências únicas na cidade, através da música. 

Em outras palavras, pretende-se, para esse estudo, identificar como uma          

cidade musical aquela que se desenvolve a partir da consolidação de uma rede             

sociotécnica (Latour, 2012) de agentes conectados, formada por uma variedade          

de agentes do setor, mas que também leva em conta as experiências vividas no              

território e a formação de uma identidade local. 

Para tanto, tendo em mente esses dois 2 aspectos expostos, será analisado            

o caso de Amarante a partir de uma apresentação da rede musical local existente,              

aprofundada por uma análise embasada no investimento em uma agenda de           

festivais na cidade, com foco na experiência do MIMO Festival, que atua como o              

principal articulador local. 
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CAPÍTULO 3 - AMARANTE E O PROJETO “CIDADE MUSICAL” 

 

Nos últimos anos, Portugal tem se tornado um país muito procurado tanto para             

residência, quanto para turismo. A cidade do Porto tem sido escolhida           

recorrentemente nos últimos anos como o “melhor destino europeu” e ficou em            38

segundo em “melhor destino mundial” , e esse turismo não só aqueceu sua            39

economia local , mas dinamizou a de diversas cidades nos seus arredores, que por             40

conta de uma boa malha da rede de ônibus e trens também recebem esses turistas. 

Situada na região entre o Douro e o Minho, no norte de Portugal, a vila de                

Amarante possui atualmente cerca de 55 mil habitantes, com uma grande           

porcentagem de jovens, eis que próxima de diversos polos universitários e cidades            

como Guimarães e Porto. 

Amarante possui um pequeno centro histórico, onde acontecem as principais          

atividades musicais e eventos da cidade. É nessa área também que ficam os             

principais pontos turístico, como a Ponte de São Gonçalo, Igreja de São Gonçalo,             

Museu Amadeo de Souza Cardoso e o Convento de São Gonçalo.  

Trata-se também de uma cidade que faz parte tanto do circuito de produção do              

famoso vinho verde português, quanto dos doces conventuais, típicos da região.           

Apesar da fama gastronômica, foi o setor da música que foi escolhido pela Câmara              

para ser utilizado como uma ferramenta para o desenvolvimento local. 

Durante a história de Portugal, Amarante foi palco de batalhas contra os            

franceses durante a Guerra Peninsular e também recebeu diversas peregrinações          

religiosas motivadas principalmente por São Gonçalo, um frade dominicano que foi           

muito importante no desenvolvimento da cidade, uma vez que muitas estruturas           

locais são atribuídas aos seus esforços (Fernandes, 1979).  

38 Disponível em:   
https://www.publico.pt/2017/02/10/local/noticia/porto-eleito-melhor-destino-eurupeu-de-2017-1761590 
Acesso em 15/04/2019. 
39 Disponível em: https://theculturetrip.com/europe/articles/culture-trip-wishlist-destinations-2019/.    
Acesso em 15/04/2019. 
40 Disponível em:   
https://www.dinheirovivo.pt/economia/porto-e-a-cidade-que-mais-vai-lucrar-com-o-turismo/ 
https://www.dinheirovivo.pt/economia/porto-e-norte-de-portugal-regista-meio-milhao-de-dormidas-em-ja
neiro/ Acesso em 15/04/2019. 

102 

https://www.publico.pt/2017/02/10/local/noticia/porto-eleito-melhor-destino-eurupeu-de-2017-1761590
https://theculturetrip.com/europe/articles/culture-trip-wishlist-destinations-2019/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/porto-e-a-cidade-que-mais-vai-lucrar-com-o-turismo/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/porto-e-norte-de-portugal-regista-meio-milhao-de-dormidas-em-janeiro/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/porto-e-norte-de-portugal-regista-meio-milhao-de-dormidas-em-janeiro/


 

Atualmente, seu nome está na principal igreja da cidade, no mosteiro e no             

largo do centro histórico, que estão diretamente conectados à história musical da            

cidade. Enquanto que nos primeiros ficam órgãos de tubos do século XVIII, o largo é               

o espaço que recebe diversas apresentações musicais tanto autônomas, quanto          

relacionadas à agenda de festivais da cidade. 

Trata-se, portanto, de uma cidade com grande ligação à religião, o que            

inicialmente conecta seu imaginário com a música sacra, mas que nos últimos anos,             

por conta de diversos eventos e festivais realizados (tais como MIMO Festival,            

Band’arte, Festival Concurso Internacional de Guitarra, Festival da Guitarra         

Portuguesa, Há Fest, Palcos de Verão e Mercado da Música) em parceria com a              

Câmara Municipal, tem dividido o espaço com outros gêneros musicais. 

Além disso, de acordo com a estimativa apresentada em sua candidatura,           

existem cerca de 1200 pessoas envolvidas em práticas amadoras ligadas à música,            

que são principalmente jovens, formando um interessante conjunto de dinâmicas e           

sociabilidades que compartilham o espaço central da cidade. 

De modo a investigar sobre a atual estrutura do setor musical da cidade, bem              

como compreender como se deu o processo de pensar Amarante como uma cidade             

musical, foi desenvolvido um mapeamento (Latour, 2012) dos principais agentes do           

setor identificados a partir de dados coletados online; observação realizada durante           

visitas à cidade entre julho e agosto de 2018, bem a partir de entrevista realizada com                

Aida Guerra, gestora da área do turismo da InvestAmarante, que foi responsável pela             

elaboração do projeto “Amarante - City of Music” apresentado à UNESCO. 

 

3.1. A Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

 

Criada em 2004, a Rede de Cidades Criativas da UNESCO (UCCN) foi criada             

tem como objetivo fomentar a cooperação entre cidades do mundo que tenham            

interesse em investir na cultura e na criatividade de modo estratégico para o             

alavancar o desenvolvimento urbano sustentável de suas localidades. 
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Dessa forma, de acordo com a Declaração de Missão estabelecida pela           41

UNESCO, o que se propõe é que essas cidades funcionem “como laboratórios de             

ideias e de práticas inovadoras”, implementando políticas e projetos específicos para           

o desenvolvimento dos setores criativos; e que cooperem entre si através de do             

estabelecimento de parcerias.  

Em consonância com esse argumento, o mesmo documento lista como          

objetivos: (a) fortalecer a cooperação internacional entre cidades que tenham          

reconhecido a criatividade como fator de desenvolvimento sustentável; (b) estimular e           

melhorar as iniciativas lideradas pelas cidades-membro para tornar a criatividade um           

componente essencial desenvolvimento urbano, nomeadamente através de parcerias        

envolvendo os sectores público e privado e sociedade; (c) fortalecer a criação,            

produção, distribuição e disseminação de atividades culturais, bens e serviços          

Serviços; (d) desenvolver polos de criatividade e inovação e ampliar as oportunidades            

para criadores e profissionais em o setor cultural; (e) melhorar o acesso e a              

participação na vida cultural, bem como o gozo de bens culturais e serviços,             

nomeadamente para grupos e indivíduos marginalizados ou vulneráveis; (f) integrar a           

cultura e a criatividade em estratégias e planos de desenvolvimento local. 

Para atingir essas metas, a Rede indica o emprego de ações que, em suma,              

incluem: o compartilhamento de experiências; o estabelecimento de projetos e          

parcerias entre o setor público, a iniciativa privada e a sociedade civil; a realização de               

ações de comunicação e conscientização da população local para envolvimento com           

as atividades do projeto; a criação de redes de intercâmbio de profissionais e artistas;              

a elaboração de estudos para análise das experiências das “Cidades Criativas”; e o             

desenvolvimento de políticas e medidas para o desenvolvimento urbano sustentável. 

Essa Rede é formada por cidades de todos os continentes e com diferentes             

características econômicas, financeiras e sociais, mas que possuem em comum o           

compromisso de incluir as indústrias culturais e criativas no centro de seus planos de              

desenvolvimento urbano desenvolver ações de curto, médio e longo prazo a fim de             

41 Disponível em:   
https://en.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/uccn_mission_statement_rev_nov_2017.p
df. Acesso em 15/04/2019. 
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tornar as cidades envolvidas mais seguras, inclusivas e sustentáveis, em          

concordância com a agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Sobre esse aspecto, o fortalecimento dessa rede está alinhada com o oitavo            

objetivo da agenda citada, que tem como meta promover o crescimento econômico            

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente           

para todos. Nesse sentido, a agenda incentiva a promoção de “políticas orientadas            

para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego           

decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o           

crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a             

serviços financeiros” .  42

Tendo em conta o material disponibilizado para guiar os pleitos a essa Rede ,             43

a cidade será avaliada de com acordo com o plano de ação apresentado, levando              

em consideração não só o conteúdo, o impacto e o alcance de seu planejamento,              

mas também o potencial de sua contribuição para as atividades relacionadas com os             

objetivos da UNESCO e da a Agenda para Desenvolvimento sustentável.  

Após uma etapa técnica de pré-triagem, o pedido é submetido a uma avaliação             

de especialistas independentes designados pela UNESCO com experiência nas         

respectivas áreas e por representantes das cidades que já são parte da Rede e, por               

último, o pleito é analisado pelo  Diretor Geral da instituição.  

Ao preencher o formulário de candidatura, a equipe responsável pela          

elaboração do projeto precisa evidenciar alguns aspectos sobre o plano de ação a ser              

desenvolvido, bem como a relação da cidade com o setor criativo em questão.  

Em resumo essa abordagem deve: (a) identificar a existência de uma           

estratégia que reforcem o papel da criatividade no contexto socioeconômico para o            

desenvolvimento sustentável da cidade; (b) levantar a importância histórica e o papel            

contemporâneo do campo criativo na cidade; (c) esclarecer o potencial de           

contribuição dos bens culturais e criativos da cidade candidata para a consecução            

dos objetivos da Rede; (d) apontar a experiência da cidade na organização de             

42 Disponível em:  https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em 15/04/2019. 
43 Disponível em:   
https://en.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/2019-uccn-call_application-guide_en_1.pdf
. Acesso em 15/04/2019. 
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eventos destinados a profissionais ou público em geral (tais como feiras, congressos,            

festivais, etc.); (e) esclarecer o impacto dos mecanismos a serem criados para            

promover a criatividade, a artes e a educação na formação profissional, capacitação e             

pesquisa no setor criativo; (f) detectar as instalações e infraestruturas do setor            

criativo da cidade; (g) descrever as ações a serem desenvolvidas para promover uma             

maior participação na vida cultural, especialmente dirigida a setores desfavorecidos          

ou vulneráveis da sociedade; (h) apresentar capacidade para envolver as principais           

organizações profissionais e organizações não governamentais organizações que        

representam a sociedade civil na realização do plano de ação proposto; (i)            

especificar o potencial das iniciativas de cooperação internacional a serem          

promovidas; (m) apontar as características das políticas e medidas a serem           

implementadas para apoiar a criação e o crescimento do setor criativo local; (n)             

mencionar a experiência em desenvolvimento local e internacional de projetos no           

setor criativo. 

A partir dessa última chamada houve algumas mudanças importantes no          

processo. A primeira foi a definição do limite de duas submissões por país em dois               

campos criativos diferentes.  

A outra é o estímulo à submissão por cidades de países em desenvolvimento,             

de modo a promover um melhor equilíbrio geográfico na Rede. Na música, essa             

diferença pode ser observada no mapa abaixo (Figura 13). Nesse tocante, desde            

2017 existe uma proposta de cooperação específica para estimular a submissão por            

parte de países da África e que nessa última chamada foi ampliada aos países              

árabes. 
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Figura 13: Cidades da Música na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

 

Já no que diz respeito às diferenças existentes nos perfis das cidades que são              

categorizadas pela UNESCO como musicais, temos como parâmetro a experiência          

das 31 que incluem-se nesse grupo, além de Amarante: Adelaide (Austrália), Almaty            

(Cazaquistão), Auckland (Nova Zelândia), Bogotá (Colômbia), Bolonha (Itália),        

Brazzaville (Congo), Brno (República Tcheca), Chennai (Índia), Daegu (Coreia do          

Sul), Frutillar (Chile), Ghent (Bélgica), Glasgow (Escócia), Hamamatsu (Japão),         

Hannover (Alemanha), Idanha-A-Nova (Portugal), Kansas City (Estados Unidos),        

Katowice (Polônia), Kingston (Jamaica), Kinshasa (Congo), Liverpool (Inglaterra),        

Mannheim (Alemanha), Medellín, (Colômbia), Morelia (México), Norrköping (Suécia),        

Pesaro (Itália), Praia (Cabo Verde), Salvador (Brasil), Sevilha (Espanha), Tongyeong          

(Coréia do Sul)  e Varanasi (Índia). 

E é a partir dessa seleção que iremos identificar quais os tipos de             

características que a UNESCO leva em consideração para identificar uma cidade           

como criativa pela música, tendo em conta os dados disponibilizados em seu site .             44

Para dar início a essa análise, foram resumidos na tabela que está no Anexo 1, com                

os principais dados disponibilizados no site da Rede de Cidades Criativas acerca            

44 Disponível em:  https://en.unesco.org/creative-cities. Acesso em 15/04/2019. 
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dessas localidades, com exceção de Amarante, que será analisada no próximo           

tópico. 

Já no que diz respeito aos planos de ação apresentados indicando os            

investimentos e compromisso estabelecidos pelos membros, é possível notar que          

cada cidade possui diferentes metas a serem cumpridas, como se verifica no Anexo             

2. 

Um primeiro ponto a ser levantado a partir desses dados é que as metas que               

mais aparecem nessa listagem são as que incluem: 

 

● reforçar as indústrias culturais e criativas como um dos pilares estratégicos do            
plano de desenvolvimento local; 

● promover um gênero ou instrumento musical; 
● fomentar intercâmbios culturais e colaborações entre as cidades que fazem          

parte da Rede 
● apoiar a produção musical local e fortalecer a cadeia produtiva do setor; 
● identificar e estimular os espaços de música ao vivo; 
● realizar e fomentar festivais, feiras e outros eventos, estabelecendo uma          

agenda; 
● criar programas de fundos e entidades para fomento da música; 
● entrelaçar a música com outras formas de arte (transversalidade); 
● desenvolver projetos de educação musical; 
● buscar parcerias com a iniciativa privada; e 
● elaborar pesquisas e monitorar dados do setor. 

 

Outro tópico importante sobre as particularidades dessas cidades é que, de           

acordo com o Procedimento de Designação da Chamada de Aplicações 2019, não há             

limite para o número de habitantes em uma cidade que solicite a adesão à Rede.               

Todavia, conforme informado por Guerra durante a entrevista para essa pesquisa, na            

época da análise da submissão de Idanha-A-Nova foi preciso argumentar, uma vez            

que possuía menos de 10.000 moradores. 

Dessa forma, atualmente, existem cidades de diferentes portes populacionais,         

que vão desde Idanha-A-Nova (com cerca de 9.700 residentes) até Kinshasa, no            

Congo, que possui mais de 11 milhões de pessoas. 
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Outra questão que foi alterada nos últimos anos é a possibilidade de mais de              

uma cidade do mesmo país possuir a chancela do mesmo setor criativo. Neste             

momento há 5 países que possuem dois municípios categorizados dessa forma           

(Alemanha, Congo, Índia, Itália e Portugal) no caso da música e 15 nações com uma               

cidade.  

Com base nessas informações acima, é possível ainda classificar as principais           

características das justificativas dos projetos submetidos pleiteando a categorização         

como “cidade musical” de acordo com o direcionamento da UNESCO da seguinte            

forma: 

 

(a) constituição de entidades, setores ou programas direcionados para promover o          

desenvolvimento dos negócios do setor musical local (por exemplo: Adelaide          

com o Escritório de Desenvolvimento de Música e o Plano de Ação de Música              

ao Vivo; a Incubadora de Idanha-A-Nova; a incubadora Musikpark de          

Mannheim) 

(b) criação de fundos de fomento para o setor (como o programa Neighbourhood            

Tourist Development Fund de Kansas City; e o Plano de Ação da Cultura de              

Liverpool); 

(c) legado ou grande produção de algum instrumento musical ou mídia física           

(Chennai; Hamamatsu; Hannover);  

(d) histórico com gêneros musicais específicos (como Bolonha e a música          

clássica; Chennai e o Carnatic; e Kinshasa e a rumba congolesa);  

(e) ser cidade natal de artistas relevantes (como por exemplo a relação entre            

Liverpool e os Beatles; Bob Marley e Dennis Brown e Kingston);  

(f) possuir programas de formação musical e conservatórios (como Auckland;         

Mannheim; Norrköping e Pesaro); 

(g) ter importantes infraestruturas, como estúdios de gravação e casas de show           

(como Kinshasa e Tongyeong); 

(h) ser sede de festivais, eventos tradicionais e feiras de negócios (tais como:            

Almaty; Brazzaville; Daegu; Frutillar; Ghent; Katowice; Praia; Salvador; Sevilha         

e Varanasi). 
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Recuperando o debate levantado no Capítulo 2, o que se vê é que os projetos               

não focam especificamente na existência de cenas musicais. Essa característica          

pode funcionar como um atributo para nortear inicialmente um projeto, de modo a             

criar uma identidade ligada a algum gênero específico, como acontece com Liverpool            

e Kinshasa.  

Porém, a maior parte dos direcionamentos apresentados à UNESCO e          

resumidos acima direcionam-se, principalmente, na que diz respeito a temas como a            

diversidade de gêneros; a educação musical; o fomento aos circuitos de música ao             

vivo; e o estabelecimento de ações de cooperação e intercâmbio entre os agentes             

membros. 

Ademais, tendo em vista os dados acima, observa-se que, de modo geral, as             

cidades possuem pelo menos dois pontos das categorias listadas acima, sendo um            

aspecto em comum entre todas essas cidades a existência de festivais de música. 

Isso faz sentido uma vez que os festivais de música possuem um papel             

expressivo na cadeia produtiva local, eis que envolvem em sua produção grande            

parte dos agentes do setor da cidade e também de outras regiões; atuam como uma               

importante vitrine para divulgação da produção musical local; ao mesmo tempo que            

funcionam como uma relevante moeda de troca para o estabelecimento de           

intercâmbios com artistas de outras cidades.  

Além disso, os festivais contribuem com a divulgação da cidade, que aparece            

em pautas na mídia especializada, e muitas vezes têm sua identidade associada ao             

próprio evento, bem como o turismo aquecido nos dias dos concertos. 

Por conta disso, a fim de compreender a importância dessa relação entre os             

festivais e os territórios criativos que essa pesquisa trará no Capítulo 4 uma             

abordagem sobre a agenda do programa “Palcos de Verão” Amarante, bem como            

dados detalhados relacionados com o MIMO Festival, o maior evento - e articulador -              

da cidade. 

No momento, será dada início à análise sobre a experiência de Amarante            

nesse processo de categorização como uma “cidade musical”. 

 

3.2. O Mapa Musical de Amarante 
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Inicialmente, cabe compreender como funciona essa cartografia musical de         

Amarante e seus principais agentes. 

Em seu pleito para a Rede de Cidades Criativas da UNESCO, Amarante            

apresentou um documento com detalhes acerca do seu histórico relacionado com a            

criação musical; oferta de ensino e formação na área; além de uma ampla agenda de               

concertos, festivais e outros eventos musicais; além de um setor da Câmara            

Municipal destinado a utilizar a música tanto para promover o seu desenvolvimento            

territorial, quanto para criar uma identidade local relacionada a essa produção           

cultural. 

Como consta nessa proposta do projeto “Amarante - City of Music”, a música             

consiste em um elemento-chave para a construção de um planejamento que integra            

identidades e expressões culturais em que o local e o global se interpenetram             

mobilizando espaços de cultura e espaços de culto, espaços de consumo e de             

entretenimento, como aborda: 

 
A música permitirá redescobrir a cidade como espaço de encontro, como lugar            

dinâmico e criativo, em contraponto à cidade fechada e conflitual,          

proporcionando dinâmicas de união e de criação, permitindo criar eventos que           

tornem possível a convivência, que aumentem o sentido de comunidade, que           

permitam uma maior coesão social, que ajudem a construir, de uma forma            

criativa, melhores e mais felizes maneiras de viver. (Amarante - City of Music,             

2017)  

 

É interessante destacar essa vontade de redescobrir a cidade, principalmente          

numa perspectiva de que uma cidade criativa está sempre se reinventando. Essa            

inclinação é perceptível uma vez que Amarante busca conciliar em sua proposta à             

UNESCO, tanto a sua ligação histórica relacionada principalmente à viola amarantina           

e aos grupos tradicionais; quanto a sua situação contemporânea da vida musical da             

cidade; além da intenção de fomentar o setor musical ao considerá-lo uma vocação             

local. 

Assim, como em diversas cidades portuguesas, o início da história de           

Amarante com a música está ligada à construção das primeiras igrejas no século XI.              

Nesse período, a música sacra era não só a principal forma de expressão, mas              
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também fundamental para os cultos e atividades realizados nos conventos e           

mosteiros. 

Nesse tocante, cabe destacar que a relação entre música e igreja está            

diretamente conectada à história dos concertos ao vivo. Afinal, nessa época as            

igrejas eram os principais espaços de música. Os diversos órgãos de tubo instalados             

em enormes catedrais com excelente acústica acrescentavam um caráter espiritual e           

imponente à música e conferia aos rituais litúrgicos um caráter ainda mais            

celebratório. 

Essa conexão entre a música sacra e a cidade de Amarante ainda perpetua e              

pode ser contemplada por moradores e turistas nas três principais igrejas do centro             

histórico da cidade, que ainda possuem órgãos de tubos ibéricos e que são tocados              

regularmente. 

Além das igrejas, a música também passou a ocupar as ruas de Amarante,             

através da atuação grupos, tunas rurais, ranchos folclóricos e grupos de percussão.            

Algumas dessas expressões musicais populares que tiveram origem na cidade          

estavam associadas também à criação e difusão de instrumentos musicais          

específicos, tais como os bombos, a rabeca e a viola amarantina (que foi             

representada em algumas obras de Amadeo de Souza-Cardoso e se encontram no            

museu homônimo na cidade). 

O bombo é um instrumento de percussão que está ligado às festividades            

tradicionais do país, junto principalmente dos bonecos cabeçudos e de outros           

instrumentos como gaita de foles. Em Amarante, há 8 grupos de bombos: Bombos             

de Santo André; Os Amigos da Borga; Santa Maria de Gondar; Bombos de Santiago              

Figueiró; Bombos de Santa Maria de Jazentes; Unidos da Paródia; Regional de São             

Simão; e Bombos de Santo Estevão. Vale conferir destaque para os “zés pereira”,             

que possuem peculiaridades quanto ao processo de construção e à maneira de tocar.  

Além disso, trata-se do berço da viola amarantina, um instrumento com mais            

de 100 anos, que tem origem medieval e é composta por cinco cordas duplas. Ela               

também é conhecida como “viola de dois corações”, por uma história romântica            
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contada há gerações em que os corações foram desenhados na madeira de uma             45

viola, para significar um amor mais duradouro.  

Ela foi muito utilizada até ao início do século XX, mas atualmente, a tradição              

desse instrumento é mantida através do empenho de um professor e um artesão (e              

luthier) que vêm, desde 2012, ensinando a outros interessados na Associação           46

Propagode. Eles criaram também programas educativos gratuitos: o Clube da Viola           

Amarantina, direcionado a alunos das escolas básicas de Amarante         

(aproximadamente 45 alunos/ano) ou a Violoteca, oferta livre dirigida a crianças,           

jovens e adultos (cerca de 70 pessoas/ano). 

Já a rabeca, instrumento musical próximo do violino, foi muito importante para            

as “chuladas”, relacionadas ao gênero musical chula, que destacava-se nessa região           

no final do século XIX. Todavia, encontra-se em declínio, visto que poucos são os              

músicos que ainda o utilizam. Cabe evidenciar aqui, que na proposta à Rede, há a               

previsão de um processo de estímulo à revitalização desse instrumento.  

Na trajetória dos concertos ao vivo, foi na era barroca que estes passaram a              

ser executados em espaços de música de vários tamanhos. Nesse período, a cidade             

de Amarante passou a abrigar bandas filarmônicas, das quais duas ainda continuam            

em atividade até hoje: a Tuna dos Empregados do Comércio de Amarante (década             

1930) e, mais tarde, com a Orquestra de Jazz Amarantina e o Orfeão Amarantino              

(décadas 1940-50). 

Já no que diz respeito a espaços para concertos ao vivo, houve a inauguração              

do Cineteatro de Amarante, em 1947, Que colaborou para a disseminação desses            

grupos e tornando os shows, cada vez mais, espaços de dinâmicas sociais urbanas. 

Amarante possui também uma tradição festivaleira que teve início com o           

“Festival do Tâmega”, voltado para os gênero pop rock, que foi realizado entre 1979 e               

1993, às margens do rio homônimo. Com o sucesso do evento, durante os anos 50,               

60 e 70 do século XX, foram produzidos diversos bailes de Verão, com música ao               

vivo. 

45 Disponível em: http://amusicaportuguesaagostardelapropria.org/videos/historia-da-viola-amarantina/.    
Acesso em 15/04/2019. 
46 Disponível em:   
https://www.dn.pt/artes/interior/professor-e-artesao-salvam-viola-amarantina-4112233.html. Acesso em   
15/04/2019. 
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Nas duas décadas seguintes, ocorreu um processo de democratização do          

acesso à cultura, que levou ao surgimento de novos músicos e também a ampliação              

da audiência desse setor, movimentando toda a cadeia produtiva da época e abrindo             

espaço para a instalação de novos agentes na cidade, tais como: escolas de música;              

espaços para shows; lojas de venda instrumentos e partituras musicais; estúdios de            

gravação, eventos e festivais de música.  

Mas foi em 2001, com a instalação da Orquestra do Norte no município, que              

este viu um fortalecimento desse setor voltado à música erudita. Ela possui cerca de              

setenta músicos profissionais e teve início pela Associação Norte Cultural em 1992            

como um projeto de descentralização da cultura musical. Além de realizar shows e             

promover a formação musical, a Orquestra do Norte realiza anualmente um conjunto            

de concertos pedagógicos dirigidos aos alunos dos Agrupamentos de Escolas do           

concelho de Amarante. 

No que diz respeito aos agrupamentos musicais ligados à música tradicional,           

ou instrumental, atualmente, Amarante conta com 3 bandas filarmônicas (banda da           

Associação Musical da Várzea; Banda Musical de Amarante; Banda de São           

Martinho); 2 tunas rurais (Tuna de São Faustino de Fridão e Tuna de Gondar); 11               

grupos de ranchos folclóricos (Rancho Folclórico do Centro Cultural e Recreativo de            

Gouveia; Rancho Folclórico da Casa do Povo de Louredo e Fregim; Grupo Folclórico             

de Vila Chã do Marão; Rancho Folclórico de Salvador do Monte; Rancho Folclórico da              

Associação Casa do Povo Figueiró Santiago; União Cultural e Desportiva de Moure;            

Rancho Folclórico da Associação Cultural e Recreativa de São Martinho de Mancelos;            

Rancho Folclórico de Vilarinho; Rancho Folclórico da Amizade Telões; Grupo de           

Cantares e Danças de Santa Cruz de Riba Tâmega; Grupo Folclórico de Santa Cruz              

de Vila Meã); e 4 grupos corais (Coros Litúrgicos; Coros das Escolas; Universidade             

Sénior de Amarante; e Coro Polifónico de Amarante). Estima-se que um total de 1200              

pessoas estão ligadas à música através dessas práticas . 47

Além desses grupos ligados à música tradicional, foram identificados 14          

bandas ou artistas da cidade: Mz Boom Bap (produtor, beatmaker e pioneiro na             

47 Conforme informa o site da UNESCO disponível em: https://en.unesco.org/creative-cities/amarante.          
Acesso em 15/04/2019. 
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cultura hip hop na cidade); Full Kalash (rapper); Equilíbrio (rapper); Capitão Mocho            

(rock); Alfaiate (rock); Oroboro (punk-fado); ASP (hip hop e rock); Bastardos Mutantes            

(rock); João Pinto (rock); Poem For Her (rock); Wilson (rock); Gonçalo Santos (rock);             

Standby Stereo (rock) e Pum Pum Katrapum (rock). Chamou a atenção o fato de só               

ter sido identificada uma musicista, que faz parte da banda Pum Pum Katrapum. 

Como é possível verificar, as principais movimentações musicais na cidade          

fora do âmbito tradicional, estão relacionadas com o rock e o hip hop. Pelo que foi                

verificado a partir de observação na cidade, esses artistas se apresentam em alguns             

bares e espaços públicos da cidade.  

Aparentemente, constitui-se uma única cena musical que reúne agentes de          

ambos os gêneros. Porém, como a maior parte das visitas à cidade ocorreu em dias               

de festivais, não foi possível apurar com profundidade para avaliar se cumpre com             

todos os requisitos que envolvem o conceito de cena. O município também possui             

também uma oferta de ensino, formal e informal, de música, que atende a             

aproximadamente 900 alunos por ano. Esse setor inclui, além da citada Associação            

Propagode voltada para a viola amarantina, outros 4 projetos: o Coro dos Pequenos             

Cantores (que promove a iniciação na música coral); o Educ’arte (realizado pelo            

Centro Cultural de Amarante e direcionado para a primeira infância); o Departamento            

de Música da Casa Juventude (que promove programas, com apoio do ERASMUS +,             

que capacitam jovens locais e internacionais); e o Garrafombos (construção de           

instrumentos musicais com desperdícios e resíduos por escolas de Amarante). 

A Câmara também vem desenvolvendo um projeto chamado “Amarante de          

igual para igual” a fim de combater a exclusão social por meio de oficinas artísticas de                

diversas disciplinas criativas, entre as quais a música, beneficiando cerca de 2500            

alunos do concelho. 

Outro projeto pedagógico de inclusão através da música que é realizado na            

cidade chama-se “Orquestra Energia”, que visa reintegrar em ambiente escolar dos           

jovens que se encontram em situações de maior vulnerabilidade educativa e social            

utilizando a música como ferramenta para desenvolver a autoconfiança, promover o           

trabalho em grupo e melhorar os comportamentos, o nível de concentração e o             

rendimento escolar. Esse projeto é patrocinado pela empresa de energia elétrica           

EDP. 

115 



 

Ademais, possui uma agenda com diversos eventos musicais, principalmente         

festivais, que costumam ser co-produzidos pela Câmara Municipal; atendem mais de           

70.000 espectadores por ano; e envolvem jovens artistas e produtores da cidade. 

Nesse tocante, existem 13 festivais que movimentam a cidade em diferentes           

períodos do ano, aquecendo a economia ao redor da música ao vivo. Essa parte              

sobre os festivais da cidade será ampliada no próximo Capítulo, porém serão            

levantados aqui os seus principais aspectos: 

  

(a) As Festas do Junho são realizadas anualmente, no centro da cidade, pela            

Câmara Municipal de Amarante e atingem cerca de 13.500 pessoas. Esse           

evento costuma reunir uma programação formada pelos grupos de bombos e           

dos ranchos folclóricos.  

(b) Com origem no Brasil, o Festival Mimo é realizado em julho há três anos e               

mobilizou na última edição  cerca de 70 mil pessoas.  

(c) O projeto “Palcos de Verão” contempla cerca de 120 mil pessoas com uma             

extensa programação de eventos que são apoiados pela Câmara Municipal e           

realizados em vários espaços públicos da cidade. 

(d) O Festival Concurso Internacional de Guitarra é realizado desde 2015 pelo           

Centro Cultural de Amarante. Anualmente, músicos de renome internacional         

são convidados a participar para darem um concerto, uma masterclass e           

integrarem o júri do concurso.  

(e) Festival Internacional da Polifonia Portuguesa foi criado pela Fundação         

Cupertino Miranda e promovido pela Cappella Musical Cupertino de Miranda, e           

divulga o repertório da Polifonia Portuguesa dos séculos XVI e XVII. 

(f) O Band’arte é um festival promovido pela Câmara Municipal e que tem por             

objetivo divulgar bandas e músicos locais com repertório original. Atualmente,          

possui um público estimado em 3000 pessoas. 

(g) A Semana Internacional de Jovens Pianistas é organizada pela Associação          

Camerata das Artes, com o apoio do Município de Amarante, e visa apoiar a              

nova geração de pianistas, nacionais e internacionais. 
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(h) Realizado há 3 anos, o Festival da Guitarra Portuguesa é promovido pela            

Câmara Municipal de Amarante, conta com a coordenação, direção e          

apresentação do guitarrista amarantino Edgar Nogueira. 

(i) O Mercado da Música é organizado pela Câmara Municipal e consiste em            

concertos de música ao vivo, no formato de café-concerto, no mercado da            

cidade.  

(j) O Largo da Música é organizado pela Câmara Municipal e inclui concertos ao             

ar livre em espaços fora do centro histórico de Amarante, a fim de expandir              

geograficamente a ocupação musical da cidade.  

(k) Também organizado pela Câmara, o Há Fest conta com uma parceria com a             

Casa da Juventude e as escolas secundárias de Amarante. O evento ocupa            

diversos espaços da cidade e é voltado para o público jovem da cidade e inclui               

além dos shows, stand-up comedy, workshops e esportes radicais a prática os            

desportos radicais. Contempla cerca de 1500 pessoas por ano.  

(l) O Encontro de Cantadores de Janeiras envolve os grupos folclóricos de           

Amarante e faz parte de uma tradição portuguesa: o “Cantar das Janeiras”.  

(m) Iniciativa do Sótão Paralelo, com apoio da Câmara Municipal de Amarante, o             

“Conta-me Histórias” é um ciclo de conversas-concerto em que a palavra e a             

música se entrelaçam com o objetivo de proporcionar ao público um           

espetáculo mais próximo do artista. 

 

Para observar a programação da cidade organizada, ou co-produzida pela          

Câmara Municipal, foi elaborada a tabela a seguir, com a agenda do ano de 2018               

(Tabela 02): 
 

Data Local Preço Artista 

07/01/2018 Cineteatro 
Raimundo 
Magalhães 

Gratuito Concerto de Ano Novo com a  Banda Musical de São 
Martinho de Mancelos 

20/01/2018 Pavilhão 
Desportivo da EB 

de Amarante 

Gratuito XIV Encontro de Cantadores de Janeiras de Amarante 

20/01/2018 Sede da Banda 
Musical de 

5 gatilhos Zé Vito (Brasil) 
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Amarante 

27/01/2018 Cineteatro 
Raimundo 
Magalhães 

5 euros Valter Lobo 

10/04/2018 até 
13/04/2018 

Escola Secundária 
de Amarante  

Gratuito IV Semana Interescolas evoca o centenário de morte 
de Amadeo de Souza-Cardoso 

21/04/2018 Auditório do Centro 
Cultural de 
Amarante 

Gratuito Concerto Orquestra Energia: 5ª Edição da Escola da 
Primavera 

24/04/2018 Porta 43 Gratuito Equilíbrio 

19/05/2018 Museu Municipal 
Amadeo de Souza 

Cardoso 

Gratuito Noite dos Museus com Custódio Castelo  

31/05/2018 
até 

03/06/2018 

Largo de São 
Gonçalo/ 

Largo Conselheiro 
António Cândido – 
Arquinho/Largo de 

Santa Luzia/ 
Parque de 

Estacionamento 
das Bucas 

 

Gratuito Festas do Junho 

22/06/2018 Largo de São 
Gonçalo 

Gratuito Frankie Chavez (Palcos de Verão) 

04/07/2018 Claustro da 
Câmara Municipal 

Gratuito Orquestra do Norte 

07/07/2018 Auditório do Centro 
Cultural de 
Amarante 

Gratuito Pedro Rodrigues - Festival/Concurso Internacional de 
Guitarra de Amarante 

08/07/2018 Auditório do 
Cinema Teixeira 

de Pascoaes 

Gratuito Volta Ao mundo em canções 
 

22/06/2018 até  
06/07/2018 

Auditório do Centro 
Cultural de 
Amarante 

Gratuito Festival Concurso Internacional de Guitarra  

14/07/2018 
 

Largo de São 
Gonçalo 

Gratuito Hélder Moutinho - Noites de Fado (Palcos de Verão) 

15/07/2018 
 

Largo de São 
Gonçalo 

Gratuito Joana Amendoeira - Noites de Fado (Palcos de Verão) 

20/07/2018 
 até 22/07/2018 

Margens do rio 
Tâmega e Museu 
Municipal Amadeo 
de Souza Cardoso 

Gratuito Mimo Festival (Palcos de Verão) 
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29/07/2018 Museu Municipal 
Amadeo de Souza 

Cardoso 

Gratuito Orquestra Vai ao Museu 

31 a 05/08/2018 Centro Histórico de 
Amarante 

Gratuito Há Fest! (Palcos de Verão) 

02/08/2018 Porta 43 5 gatilhos Carmen Costa Live On Stage Trigger  

04/08/2018 Claustro da 
Câmara Municipal 

Gratuito Orquestra do Norte 

14/08/2018 Largo de São 
Gonçalo  

Gratuito III Festival de Guitarra Portuguesa (Palcos de Verão) 
 

17/08/2018 Parque do 
Ribeirinho 

Gratuito Clã 
 (Palcos de Verão) 

 

20/08/2018 a 
26/08/2018 

Ruas da Cidade Gratuito Band’Artes 
(Palcos de Verão) 

16/09/2018 Igreja de São 
Gonçalo 

Gratuito Festival Internacional da Polifonia Portuguesa 

 
Tabela 04: Programação 2018 de Amarante 

 
A princípio, podemos verificar que: (a) apesar de constarem do mapa           

desenvolvido em parceria com a InvestAmarante, os eventos “Mercado da Música”,           

“Largo da Música”, “Conta-me Histórias” e “Semana Internacional de Jovens          

Pianistas” não foram realizados em 2018; (b) a maior parte dos eventos possui             

entrada gratuita e é realizada no centro histórico da cidade; (c) a Câmara Municipal é               

a organizadora, ou co-produtora de grande parte da programação desenvolvida em           

Amarante; (d) a agenda inclui principalmente atividades realizadas no período das           

estações Primavera e Verão. 

Além disso, como é possível notar, existe uma associação que é responsável            

por alguns shows na cidade. Trata-se da Gatilho – Associação para o            

Desenvolvimento Artístico-Cultural Local, que desde 2013 desenvolve ações culturais         

na cidade. 

Existem 2 estúdios de gravação em Amarante: o “Laboratório Musical”          

localizado na Casa da Juventude e o Som Play, que atende artistas da região norte               

de Portugal e também de outros países. 
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Quanto aos espaços para show, há diversos espaços públicos (como por           

exemplo o Largo de São Gonçalo, a frente ribeirinha e o mercado municipal); teatros              

e auditórios para concertos (Centro Cultural de Amarante, o Cinema Teixeira de            

Pascoaes, o Cineteatro Raimundo Magalhães, a Casa da Portela, Cineteatro de           

Amarante e o Anfiteatro de Portela); e bares que recebem apresentações (Spark,            

Tílias, Pauzinhos, Hostel des Arts, Travo e Canela, Café Bar e o bar da Casa da                

Juventude). 

Concernente aos intercâmbios, o município desenvolve projetos de residência         

artística na Casa da Juventude e na Casa de Pedra. 

Sendo assim, foi realizado um levantamento de agentes para produzir uma           

análise tendo em conta a aplicação da TAR - Teoria Ator-Rede (Latour, 2012) de              

modo a identificar as redes sociotécnicas associativas híbridas e heterogêneas,          

formadas por atores humanos e não-humanos.  

Nesse estudo em específico, é possível elaborar o traçado dessa rede a partir             

do desenho da cadeia produtiva da música exposto acima. Ou seja, nessa primeira             

etapa de pesquisa foram identificados os seguintes atores humanos envolvidos nessa           

rede: músicos; grupos, tunas rurais, ranchos folclóricos e grupos de percussão;           

festivais, espaços de shows, estúdios de gravação. Alguns atores não foram           

identificados, tais como loja de instrumentos musicais; selos ou gravadoras e estúdios            

de ensaio.  

Já no que diz respeito aos atores não-humanos destacam-se os instrumentos           

musicais, principalmente os ligados às tradições portuguesas, tais como a guitarra           

portuguesa; a guitarra amarantina; o bombo; e a rabeca. Nesse item entram também             

as redes sociais, aparelhos celulares e computadores, que conectam os agentes e            

disseminam a produção local. No entanto, quanto à divulgação de eventos, os            

principais métodos envolvidos são de outdoors, cartazes e mídia impressa. Como é            

possível verificar nas redes sociais dos festivais, a mobilização online é muito            

pequena. 

Ao contrário do que ocorreu em mapeamentos anteriores (como o “Mapa           

Musical RJ” e o “Mapa Musical do Porto”), esse mapeamento teve uma dificuldade,             

uma vez que a maior parte dos atores envolvidos são artistas e, por isso, não               

disponibilizam de um endereço para posicionamento no mapa. Os demais mapas           
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apresentavam um retrato que envolvia os demais agentes desse mercado, a fim de             

visualizar a estrutura da cadeia produtiva existente. 

Sendo assim, o mapa foi elaborado com os dados dos demais agentes            48

(Figura 14), a fim de identificar a estrutura da cadeia produtiva existente na cidade. É               

possível também perceber que todos os pontos estão reunidos no centro, revelando            

uma concentração no centro histórico. 

 

 
Figura 14: Mapa Musical de Amarante 

 

Tendo em conta essa cartografia existente na cidade, a equipe responsável           

pela inscrição de Amarante na Rede de Cidades Criativas da UNESCO apresentou            

um projeto que buscava reunir esses dados formando um ecossistema musical, que            

resumia sua diversidade da seguinte forma: 

 
É rara a conjugação de atributos e dinâmicas, praticantes e manifestações,           

como os que Amarante vive e partilha no campo musical.  

Um patrimônio musical, em que se destaca a viola amarantina e um relevante             

conjunto de órgãos ibéricos e de igrejas que acolhem concertos de música            

sacra.  

48Disponível em:  
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1ZLdmDfNlUXsOxsEsiwFKuCgWh2F-q50l&ll=41.269970
82867949%2C-8.080116149619926&z=16. Acesso em 15/04/2019. 
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Um alfobre de agrupamentos musicais em que constam a Orquestra do Norte,            

a Orquestra Energia e vários outros agrupamentos, entre filarmónicas, grupos          

corais e bandas de garagem.  

Uma atmosfera musical única onde se cruzam músicos, profissionais e          

amadores, em festivais de músicas de todos os quadrantes e origens.  

Aqui, poderá ainda encontrar a música em diálogo com outras artes em            

iniciativas que cruzam o cinema, a literatura, a poesia ou as artes plásticas. 

 

Sendo assim, levando em consideração essa realidade da cidade, Amarante          

foi integrada à Rede de Cidades Criativas como cidade da música em 31 de outubro               

de 2017, conforme o processo que será analisado a seguir. 

 

3.3.  Amarante e o desenvolvimento do Projeto “City of Music”  

 

Para se tornar parte da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, as cidades             

candidatas devem apresentar um pedido que claramente demonstre o seu          

compromisso e capacidade de contribuir para os objetivos da Rede através da            

apresentação de um plano de ação. 

A primeira etapa no preparo desse projeto diz respeito à formação da equipe             

que irá realizar a sua gestão dentro do município, bem como a indicação de uma               

pessoa que servirá como representante com o suporte da UNESCO. Esse time será             

responsável pela redação da proposta e o acompanhamento das atividades          

relacionadas com a Rede.  

Sendo assim, logo de início durante a entrevista, buscando contextualizar o           

início do processo de construção desse projeto de Amarante como uma cidade            

musical, Guerra explicou sobre a atuação da “InvestAmarante”, sua experiência          

profissional e a formação da equipe em questão.  

Formada em artes plásticas, com longa vivência na área da cultura e prática             

em serviços educativos, ela foi indicada para cuidar da área de turismo na             

“InvestAmarante”, uma entidade concebida pela Câmara Municipal para “impulsionar         

a captação de investimento privado, apoiar o tecido empresarial, promover o           

empreendedorismo, o turismo, e a inovação” , como apresenta-se em seu site.  49

49 Disponível em: http://investamarante.com/. Acesso em 15/04/2019. 
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A equipe é composta por pessoas de formações multidisciplinares, como          

explica:  
São pessoas um bocadinho “pescadas” de diferentes áreas, porque a ideia           

seria ter uma equipa, que para além de estar constantemente a trabalhar            

projetos muito específicos, pudessem estar atentos a oportunidades, e ajudar          

a referir e não deixar escapar oportunidades para o próprio município,           

auxiliando assim o próprio executivo, a parte política, nessa parte, porque,           

pronto, esse tem sido sempre um bocadinho o nosso processo. (Guerra, 2018)  

 

Dessa forma, trata-se de uma entidade pautada no fomento ao          

empreendedorismo local e na captação de investidores para promover a dinamização           

econômica do município por meio de parcerias, projetos, redes de negócios e troca             

de experiências.  

Para essa finalidade, a InvestAmarante torna “mais atrativo o investimento          

através da simplificação dos processos envolvidos, integração na rede económica          

regional e nacional e de um conjunto de incentivos e apoios neste sentido” . 50

Como é possível notar, através dessa entidade, o governo municipal promove           

diversas ações que de fomento a quem tenha por interesse investir ou empreender             

em Amarante, tais como: 

 

(a) Via Verde ao Investimento: consiste em um um serviço de acompanhamento            

personalizado que envolve um conjunto de serviços que incluem as dimensões da            

localização empresarial, agilização processual, mobilização de recursos e parcerias,         

acesso à informação e conhecimento, entre outros. Além disso, Amarante oferece           

condições fiscais atrativas e competitivas para as empresas, aplicando a taxa mínima            

de 0,30% do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). 

 

(b) Ecossistema Empreendedor: o município desenvolve ações a fim a de promover            

um ambiente favorável para a incubação de novos projetos empresariais, tais como            

programas de apoio à criação de novos negócios, de apoio ao desenvolvimento de             

50 Disponível em: http://investamarante.com/. Acesso em 15/04/2019. 
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competências empreendedoras, além de possibilitar acesso a vários fundos e redes           

de investimento. 

 

Durante a entrevista, Guerra explicou ainda que esse governo da Câmara           

Municipal já está em seu segundo mandato e que no planejamento estratégico            

desenvolvido pela gestão local havia uma vontade muito grande de que Amarante            

começasse a entrar em redes internacionais. A partir daí, a equipe do InvestAmarante             

começou a buscar essas oportunidades, e a Rede de Cidades Criativas da UNESCO             

foi uma dela. 

Porém, não foi a primeira ação nesse sentido implementada por este governo.            

Conforme explicado pela gestora, tudo teve início com o desenvolvimento do projeto            

“URB ACT ”, que consiste em um programa que há 15 anos promove a cooperação              51

territorial entre cidades europeias com o objetivo de promover o desenvolvimento           

urbano integrado e sustentável. 

Com financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ele         

estimula que as cidades atuem de forma integrada, desenvolvendo soluções para           

desafios urbanos comuns, trabalhando em rede e aprendendo com a troca de            

experiências uns dos outros. Atualmente, esse projeto está ligado ao projeto “Europa            

2020”. 

Dentro desse contexto, Amarante participou do programa “City Center Doctor”,          

que desafiava as cidades participantes a identificarem as questões urbanas          

relacionadas ao seu centro da cidade, analisarem as percepções e a realidade            

dessas áreas, como explica Guerra: 

 
Um projeto muito específico, que se chama City Center Doctor, que já            

terminou, e do qual nós fizemos parte, e que acima de tudo, esse projeto era               

muito específico da análise do centro da cidade: o que havia para melhorar,             

em comparação com outras cidades de toda a europa, pronto…E uma reflexão            

dos métodos, e daí saía um projeto para a cidade, para a melhoria da sua               

vivência. Muito abrangente, com coisas muito mais específicas, algumas         

mesmo associadas às acessibilidades e coisas do género, comunicação, como          

é que a comunicação é feita, muito transversal digamos assim. E essa            

51 Disponível em:  https://urbact.eu/. Acesso em 15/04/2019. 
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experiência ajudou-nos a perceber (...) que é importante realmente estarmos          

em redes, e numa lógica de haver discussão e nos abrirmos aos outros, para              

também nós podermos crescer. (Guerra, 2018)  

 

Assim, esse programa partia da ideia de que todas as cidades possuem um             

centro que, histórica e funcionalmente, reúne moradores, empresas, serviços e uma           

série de atividades sociais. Com base nessa premissa, os gestores das cidades            

participantes dividiam ideias e experiências, colaborando mutuamente para elaborar         

soluções a fim de revitalizarem seus centros urbanos de modo a promoverem o             

desenvolvimento local. 

Inspirados, portanto, pelos resultados da participação na rede da “URB ACT”,           

quando a equipe conheceu o programa da UNESCO percebeu que valia a pena             

realizar pensar em um projeto para submissão: 

 
Quando nós estamos no processo de leitura de quais são as nossas            

possibilidades futuras, deparamo-nos com o reconhecimento desta rede, da         

Rede Cidades Criativas da Unesco, a qual de imediato, para toda a gente, sem              

ainda sequer ler muito, achamos que faria todo o sentido para Amarante,            

porque era uma aposta que estava a ser, sentíamos que já estávamos a             

trabalhar nesse sentido, que estamos a trabalhar com a criatividade muito           

intensivamente.  (Guerra, 2018)  

 

Guerra relatou que a equipe gestora ficou animada com essa rede, pois            

considerou que seria uma oportunidade de refletir em conjunto com todos os            

organismos locais do setor criativo: “mesmo que não conseguíssemos entrar, era           

uma oportunidade muito interessante que não deveria nos escapar” (Guerra, 2018). 

Frente a essa perspectiva do direcionamento do interesse governamental na          

criatividade, veio a questão de definir um setor que seria trabalhado, pois, como             

assinalou Guerra, existem referências em termos da cultura portuguesa,         

incontornáveis em diversas áreas, a saber: 

 
Temos o Amadeu de Souza-Cardoso que é de cá, e temos o museu, temos o               

Teixeira de Pascoaes, que é um escritor também de referência nacional, e que             
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também é natural daqui de Amarante. Um conjunto de escritores que vêm            

passando por cá. Tivemos na década de trinta, do século passado, mais ou             

menos, muitos artistas internacionais que vinham conhecer Teixeira de         

Pascoaes, como referência. Então, acabavam por também se apaixonar pela          

mente de Amarante, escrever sobre ele. Foi um período muito profícuo em            

artistas a circular pela cidade de uma forma muito autônoma, nada muito pelas             

relações que iam estabelecendo. Então isso também sempre foi uma          

consciência muito grande, da parte, para além de toda a história que nós             

temos associada, que muitas cidades de Portugal têm também, não é? (...) As             

invasões francesas, a questão do patrimônio edificado que temos, de igrejas,           

etc. Para além disso tudo, que é um legado que também, que já vêm ainda               

mais de trás, temos também este reforço no século XX, tivemos este reforço             

de ter figuras incontornáveis do século XX português, que são naturais de            

Amarante, e que viveram grande parte da sua vida em Amarante. Ah, e essa              

consciência sempre existiu também, e sempre foi muito trabalhada         

internamente, pelo executivo em causa, e sempre com uma ideia de uma            

aposta muito grande nessa área. (Guerra, 2018)  

 

O processo de decisão teve de ser rápido, pois havia poucos meses de prazo              

para preparar o projeto de candidatura. Dessa forma, teve início uma pesquisa sobre             

que área do setor criativo seria considerado para o projeto: 

 

Então começamos a fazer uma leitura porque existem várias áreas: Qual seria            

a área em que nós nos enquadraríamos? E temos um lugar na literatura que              

era incontornável, nas artes plásticas também, mas as artes plásticas não têm            

grande enquadramento, é mais Media Art, é uma coisa mais contemporânea,           

então começamos a analisar, a perceber o nosso contexto, e a leitura de ir              

para a música foi muito direta.  (Guerra, 2018)  

 

Guerra elucidou que sempre existiu uma relação em Amarante com a música,            

mas pontuou que perceberam que para o programa da Rede de Cidades Criativas da              

UNESCO importava mais o interesse em desenvolver ações para frente, do que            

necessariamente ter um longo histórico com o setor: 
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No entanto, hoje, começamo-nos a aperceber que hoje o nosso número de            

artistas – amadores ou profissionais – envolvidos na área musical, era enorme!            

E se… percebemos imediatamente que a rede, o que interessa não é tanto             

(esta rede específica da UNESCO) não é tanto o legado que possa existir para              

trás, mas sim o que queremos fazer para o futuro. Temos que ter agentes que               

estejam a trabalhar no terreno e conosco, e que, que tenham assim um motor              

grande para que a coisa efetivamente se faça, e então a música foi a área que                

nós vimos que, neste momento, a população estava-se a dedicar, por isso não             

valia a pena estarmos a querer puxar outra, tínhamos era que trabalhar com o              

que eles já estavam a fazer.  (Guerra, 2018)  

 

Abordando sobre a variedade de “selos” de reconhecimento existentes (Cidade          

Europeia da Juventude, Cidade Europeia do Desporto, Cidade Europeia da Cultura,           

entre outras), ela também efetuou um distanciamento:  

 

A maior parte dessas nomenclaturas, ou categorias que possam ser atribuídas           

às cidades, têm a ver com a ideia do tal reconhecimento do legado ou coisa               

que foi feita. E esta rede (Cidades Criativas) é muito mais do que é que nós                

nos propomos fazer, como é que propomos trabalhar. É muito mais           

direcionada para o futuro, do que olharmos nostalgicamente o passado. 

(...) não é só salvaguarda, é como é que vamos dinamizar, como é que vamos               

tornar sustentável, como é que vamos ganhar a criar valor para que nós             

consigamos preservar. Inicialmente era só preservar por preservar, agora não,          

agora já há redes em que, para além disso, tem que ter um programa onde               

facilmente se vê como se vai arranjar dinheiro para preservar! E para isso têm              

que se criar uma economia à volta daquilo. Não é só pôr a categoria e               

guardar.  (Guerra, 2018)  

 

Essa abordagem voltada para o futuro é destacada na Chamada Pública de            

Candidaturas à Rede, e se justifica uma vez que a UNESCO parte do entendimento              

que o patrimônio cultural e os ativos criativos indicados pela cidade pleiteante em sua              
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proposta submetida devem ser utilizados pela gestão municipal como alicerces para o            

fortalecimento de um planejamento estratégico que tenha a criatividade como base de            

um desenvolvimento sustentável. 

Apesar de a candidatura ser liderada por entidades governamentais locais,          

deve refletir e estar em acordo com o interesse dos agentes dos setores público e               

privado; sociedade civil e juventude. Para tanto, a equipe deu início ao trabalho e,              

atendendo a esse requisito do processo seletivo, começou uma construção          

colaborativa que envolvesse a população local durante a preparação e a formulação            

da candidatura. 

Cabe destacar que um dos pontos mais relevantes da Chamada da UNESCO            

é a questão da participação do setor criativo local nesse processo de concepção e              

preparação da submissão.  

Essa etapa está diretamente relacionada com o poder da inteligência coletiva           

(Lévy, 2000) na identificação de demandas e elaboração de propostas construídas           

por vários indivíduos, cada um com sua peculiaridade. Trata-se, portanto, de um            

processo de compartilhamento de ideias e de troca de experiências para buscar            

soluções conjuntas. 

Nesse tocante, a equipe local fez uma identificação preliminar de alguns           

agentes relevantes do setor para dar início a um grupo consultivo. Em seguida, foi              

efetuada uma chamada em que foram convocados agentes de todos os setores            

criativos da cidade para participarem dessas reuniões, a fim de debater a ideia da              

candidatura no setor musical, bem como conhecer melhor o setor na cidade e pensar              

em um projeto a ser desenvolvido que estivesse de acordo com as demandas locais: 

 

Esse processo foi interessante, porque no início estavam céticos, estavam um           

bocadinho desconfiados: ‘Por quê a música?’ E em conversa, quando fomos           

conversando, quando eles se começaram a olhar uns aos outros, porque           

muitas das vezes as pessoas conhecem, mas não estão as pessoas da área             

criativa todas juntas num só local, não é. Começaram-se a reconhecer, e            

tivemos pessoas de outras áreas que disseram: ‘Ah! É… faz, é… faz sentido             

música’. Apesar de nós termos este… o que faz sentido é mesmo a música. E               
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isso foi muito gratificante para nós, porque apesar de nós termos feito isso             

num curto espaço de tempo, as pessoas perceberam o porquê! Acesso em            

15/04/2019. 

 

Na ocasião desses encontros, os participantes dessa etapa eram identificados          

e entrevistados pela equipe da InvestAmarante, de modo a pautar a sua forma de              

atuação no setor, seus interesses e anseios. 

Cabe destacar a fala da gestora sobre a busca pelo envolvimento desses            

agentes locais, mesmo não sendo diretamente do mesmo segmento, uma vez que            

havia o interesse em elaborar um projeto em que a música pudesse atuar de forma               

transversal com outros setores, de modo a alavancar também outras áreas criativas: 

 

E não éramos só nós a dizer… não é… o município que às vezes tem essa                

parte, não é, que tem que ser motor destas coisas, ahm, só dizer que é               

assim... não. Houve logo quase de imediato, ao final da primeira reunião, o             

reconhecimento que é música que nós temos que ir. Foi a interpretação que             

fizemos logo da rede, em que, ok, existem as áreas, mas aqui o foco é a                

criatividade. Então aí nós, como temos uma diversidade muito grande, nós           

podemos ir cruzando estas áreas, e trabalhando-as elas de formas cruzadas, e            

nós tínhamos que escolher uma (risos) não podemos estar em todas! Ahm,            

mas vamos trabalhá-las e vamos através dessa, também, impulsionar que as           

outras possam crescer, porque o foco é a criatividade. Acesso em 15/04/2019. 

 

E, conforme relatado na entrevista, essa busca por tornar esse processo           

participativo segue ocorrendo, umas vez que a InvestAmarante continua convocando          

agentes para participarem das atividades e para discutirem as ações do programa.  

Com base nessas entrevistas e no material coletado nessas reuniões em           

grupo, foi desenvolvida uma pesquisa sobre o contexto do setor musical na cidade e              

desenvolvido um mapeamento de ativos criativos local. 

Com o somatório de todos esses dados, deu-se o processo de elaboração de             

um planejamento estratégico prevendo atividades durante o prazo de 4 anos, bem            
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como a indicações de ações direcionadas para o cumprimento dos objetivos da Rede.             

Além disso, a cidade postulante deve também apresentar um orçamento ou fontes de             

financiamento que sejam suficientes para atender a tais propósitos.  

Foi preciso ainda apresentar uma carta da autoridade municipal apresentando          

a proposta e indicando as principais razões do seu apoio ao pedido; declarações de              

apoio subscritas por associações profissionais nacionais e o endosso endosso formal           

da Comissão Nacional da UNESCO. Sobre esse último, vale destacar que a            

submissão das cidades trata-se de uma ação conjunta efetuada pelos países, uma            

vez que existe um número máximo de municípios que pode submeter o projeto. 

Durante esse processo de elaboração do projeto, Amarante contou com dois           

suportes importantes. 

O primeiro foi a equipe de apoio da UNESCO que auxiliou não só na              

compreensão de como era realizado o trabalho, além da oportunidade de participar            

de conferências sobre diversos temas. Com isso, foi possível estabelecer um Centro            

UNESCO na cidade: 

Eu cheguei a participar em outras conferências de cátedras, etc, para perceber            

como é que a própria UNESCO vai trabalhando noutras áreas, e não ficamos             

só fechados naquela. Conseguimos envolver e criar nessa altura, um centro           

Unesco. Quando fomos à comissão falaram-nos dos clubes e centros Unesco,           

e nós, achámos que tínhamos duas entidades em Amarante que tinham tudo            

para conseguir isso: o Centro Cultural seria um deles, o outro seria a Casa da               

Juventude. Lançamos aos dois, e o Centro Cultural foi aquele que           

imediatamente agarrou, e que conseguiu, quer dizer, até conseguiu mais cedo           

que nós. (Guerra, 2018)  

Esses Centros (ou também Clubes) da UNESCO consistem em grupos de           

pessoas que tenham interesse em promover a instituição, propagar as ideias e            

desenvolver ações relacionadas com os seus programas. Em Portugal, o primeiro           

Centro UNESCO foi criado em 1989, no Porto.  

Além disso, tiveram também o apoio da equipe gestora de Idanha-A-Nova, que            

desde 2015 está integrada à rede da UNESCO como uma Cidade Criativa pela             

música.  
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Trata-se de uma pequena cidade (considerada uma vila), situa-se a cerca de            

300km de Lisboa, na região centro de Portugal. Apesar de ter uma longa extensão              

territorial, possui menos de 10 mil habitantes. Sua relação é principalmente com a             

música antiga, como indicado no site “Idanha A Nova - City of Music”: “desde 2001,               

que, na sua estratégia de política cultural, o Município de Idanha-a-Nova considera o             

registro da música antiga como um elemento estrutural nas suas linhas de            

programação anuais e plurianuais”. Há muito grupos de música tradicional, a maioria            

ligados ao instrumento adufe. 

Indagada sobre as distinções e aproximações entre as duas “cities of music”            

de Portugal na UNESCO, Guerra explicitou sobre a linha condutora da candidatura de             

Idanha-A-Nova ter sido mais ligada à música tradicional: 

 

É assim, Idanha fez uma coisa na rede que foi uma batalha grande. Eles são               

uma cidade pequena e um município muito pequeno. A área não, é grande,             

mas em termos de número de população, são muito poucos. E eles para             

conseguirem, tiveram que contra argumentar com a UNESCO, pois tinha o           

mínimo de habitantes que a cidade tinha que ter, e eles estavam abaixo disso.              

Então eles tiveram essa batalha antes de nós. Mas eles têm um trabalho muito              

bem desenvolvido, muito bem estruturado, eu julgo que, pronto, eles têm           

várias valências: desde festivais muito diferentes, a própria geografia do lugar           

é muito mais disperso, tudo isso pressupõem uma outra abordagem à questão            

cultural. Nós também, pela própria proximidade a um grande centro como o            

Porto, o fato de termos um centro histórico tão concentrado e que permite             

acontecer coisas aqui, rapidamente e com uma fluidez muito grande, também           

nos dá características diferentes de Idanha. Mas a postura, nós tentamos ter            

uma postura diferente de Idanha. Nós quando fizemos, a ideia era essa, não             

ser mais uma cidade, não é, como Idanha. Era pensarmos no que é que nós               

éramos diferentes, e o que é que nós poderíamos trazer para a rede da              

música, que era aquela, uma das que nós lhes íamos seguir – o que é que nós                 

podemos trazer de diferente, pronto. Por isso tivemos esse exercício de           

analisar um bocadinho o que é que poderia ser diferente. (Guerra, 2018)  
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Assim, Guerra pautou que, apesar de Amarante ter um histórico com a música             

tradicional, optaram por mostrar uma candidatura com uma proposta mais          

diversificada, exatamente para afastar-se de Idanha-A-Nova.  

Foi desenvolvido, portanto, um plano de ação que incluía 6 áreas de            

intervenção, sendo 3 a nível nacional, a saber : (1) reforçar o ecossistema local da               

música através do incremento da profissionalização e empresarialização do setor; (2)           

utilizar a música como instrumento de capacitação para a cidadania ativa; e (3)             

estimular uma programação cultural que favoreça cruzamentos criativos.  

Já a nível internacional, as propostas incluem: (1) posicionar-se no contexto           

da Rede, criando um espaço de diálogo e de cooperação internacional em torno das              

raízes musicais; (2) reforçar a dimensão internacional associada a alguns dos seus            

festivais de música; e (3) afirmar-se enquanto laboratório de experimentação e           

plataforma de debate, partilha de conhecimentos e boas práticas sobre políticas e            

iniciativas que contribuam para tornar mais dinâmicos, empreendedores e inclusivos          

os ecossistemas criativos locais. 

Dessa forma, buscou-se um planejamento que fosse mais abrangente e que           

apontasse a diversidade cultural existente na cidade: 

 

Tentamos pensar numa lógica mais transversal, porque tinha muito a ver com            

Amarante. Porque Amarante, a música como se mistura muito facilmente com           

outras áreas, mesmo dentro da música, não fazia sentido estarmos fixos a            

uma área específica, ou clássica, ou contemporânea, ou jazz, por exemplo…           

não fazia sentido. Porque em Amarante, o que se sente é esta vivência de              

partilha e foi muito interessante, porque eu acompanhei - não acompanhei           

todos porque nós tivemos uma equipa que nos ajudou a formular a            

candidatura, porque nós tivemos que fazer coisas muito sistemáticas, e          

sozinhos não conseguíamos, no espaço em que tínhamos - mas eu fui            

acompanhando algumas das entrevistas individuais que foram feitas a cada          

um dos agentes. E isso era uma coisa que principalmente os mais jovens, que              

é interessante, as pessoas que estavam a trabalhar agora na música, mais            

jovens, realçavam que em Amarante, eles poderiam estar a falar com um            

tocador de Viola amarantina, mas de repente estar a falar com algum que está              
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a fazer hip-hop ou rap, quer dizer e de repente ali no meio, num café, estão um                 

conjunto de vários (gêneros). (...) Rapidamente, eu consigo agregar ali          

pessoas que estão dentro da música, mas têm perspectivas da música muito            

diferentes… e eles diziam que isso tinha sido – alguns deles informaram-nos –             

que isso tinha sido um ponto muito importante na formação deles também            

enquanto artistas. É essa diversidade. E nós só tivemos o cuidado de ouvir e              

reter isso na nossa candidatura. (...) a nossa identidade é este mix, é esta              

mistura, por isso. E achamos que para a própria cidade, em termos de             

evoluções futuras, seria muito interessante continuar a ser trabalhado e          

fomentado. Ahm, e por isso não quisemos estar a focar num ou noutro, e têm               

essa variedade de estilos, variedade de influências musicais que se podem           

encontrar em Amarante. Essa é uma das maiores diferenças que nós temos.            

No entanto, é assim, conhecendo Idanha, e indo já várias vezes, algumas            

vezes lá, eles também têm isso! Mas pronto, no processo deles, eles foram             

buscar muito a parte tradicional, mas eles agora têm desenvolvido também           

muito outras áreas. (Guerra, 2018)  

 

Ao explicar sobre essas diferenças, foi identificado que o principal objetivo do            

projeto de Amarante como Cidade da Música era a profissionalização do setor. Para a              

presente pesquisa, que vem pensando todo essa questão da importância de uma            

estrutura de cadeia produtiva local para fomento à circulação de bens culturais, esse             

é um ponto muito relevante e que vale destacar a seguinte fala: 

 

 

Nós temos muitos amadores e a nossa vontade é que nós possamos dar             

condições a que esses amadores que já têm a paixão, que já têm a dedicação,               

se possam tornar profissionais na música. Esse é acima de tudo o nosso             

grande lameiro, o nosso grande objetivo. Porque já tinham sido feitos vários            

trabalhos também nisso, alguns passos foram dados e esse é o nosso grande.             

Nós sabemos que Idanha, numa fase inicial, apesar de eles terem coisas            

muito contemporâneas, muito interessantes, como o Boom Festival , como o          

Fora do Lugar… eles têm... mas, ainda assim, é muito… eu acho que as              

pessoas identificam Idanha com uma característica muito tradicional. Da         

música numa lógica tradicional. (Guerra, 2018)  
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Coadunando com essa proposta, no site da Rede de Cidades Criativas da            

UNESCO também fica claro que o projeto submetido por Amarante é voltado para             

aumentar a promoção de seus jovens criadores e tem como cerne o incentivo ao              

surgimento e desenvolvimento de talentos e negócios criativos que fomentem o           

ecossistema musical local. 

Seguindo esse entendimento, enquanto “Cidade Criativa” da Música, Amarante         

comprometeu-se a:  

 

● promover a música como instrumento de empoderamento e cidadania ativa,          

nomeadamente nos grupos vulneráveis (mulheres e jovens), melhorando o         

acesso à formação musical a partir das creches e escolas primárias;  

 

● reforçar o ecossistema de música local com iniciativas baseadas na          

criatividade para negócios e profissionalização que ampliem as oportunidades         

para criadores e profissionais do setor cultural, notadamente através dos          

festivais já existentes;  

 

● apoiar e promover atividades culturais através de espaços dedicados, tais          

como a renovação do Cineteatro, incentivando assim abordagens transversais         

entre música, literatura e cinema; e  

 

● estabelecer um programa de “Music Lab for All” com o objetivo de ter             

Amarante incluído na UCCN como um laboratório de música experimental,          

oferecendo um contexto no qual compartilhar e disseminar a prática, bem           

como construir um ecossistema musical profissional e inclusivo. 

 

3.4. A Participação de Amarante na rede da UNESCO 

 

Conforme o documento de chamada pública lançado pela UNESCO, s          52

Cidades Criativas são vistas por essa instituição como laboratórios de ideias e            

52 Disponível em: https://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications. Acesso em 14/04/2019. 
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práticas inovadoras a fim de contribuir para atingir os Objetivos de Desenvolvimento            

Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas por meio do desenvolvimento de            

projetos de formulação de políticas e de ações de base que busquem incentivar a              

participação popular e de forma inclusiva às mulheres, jovens e grupos vulneráveis.  

Tendo em vista que a integração de Amarante à rede aconteceu no final de              

2017, na época da entrevista ainda encontrava-se em seu primeiro ano de atuação. 

Conforme explicado por Guerra durante a entrevista, existem duas escalas de           

participação, e neste momento estão tentando criar uma terceira.  

A primeira diz respeito à escala UNESCO, no seu todo, em que agrega toda a               

informação dos diferentes grupos de trabalho. E depois há a escala de trabalho do              

segmento ao qual pertence aquela cidade.  

No que diz respeito à primeira, existe um encontro internacional com todos os             

participantes da rede, focado em compartilhar experiências, desenvolver projetos         

conjuntos e compartilhar contatos.  

Referente à segunda, existem encontros periódicos presenciais com o grupo          

da música: “pode ser um, pode ser dois, pode ser três, depende do trabalho que está                

a ser desenvolvido”. E assim detalha a sua experiência: 

 
O primeiro encontro que nós tivemos quando entramos na rede, foi           

exatamente o nosso grupo da música. Nós não fomos logo ao encontro            

internacional. Nós fomos primeiro ao grupo da música, um grupo mais restrito.            

E só depois é que fomos ao encontro internacional. Esses grupos mais            

restritos, é muito mais mesmo de trabalho, de discussão de projetos, de ‘será             

que vou entrar naquele projeto, como é que eu consigo trazer aquele projeto             

cá, que outros projetos podemos construir em conjunto, pronto, é um bocado            

mais assim, muito de operacionalidade, discussão, e, no nosso caso, neste           

período, tem sido de conhecimento. Porque não conhecíamos… conhecíamos         

por nome e tudo mais, mas uma ou outra coisa, os olhos nos olhos, é a                

relação presencial. E depois temos a escala internacional, que só acontece o            

encontro anualmente. (Guerra, 2018)  

Como é possível notar, nessas ocasiões são formadas conexões entre as           

equipes participantes dessas cidades e a rede é explorada de modo a potencializar             

essas conexões. Como parâmetro, tem a fala de Guerra que ressalta que “basta-se             
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identificar: ‘eu sou Rede Cidade Criativa’, a outra já está completamente aberta a ler,              

a estar disponível, a perceber no que é que pode ajudar” (2018).  

Vale destacar que já na Chamada Pública da para candidaturas, a UNESCO            

reforça em vários momentos sobre a importância das trocas entre as cidades-membro            

para o desenvolvimento, fortalecimento e credibilidade da Rede internacional. Por          

conta disso, ela valoriza que as cidades que pleiteiam entrar na Rede demonstrem o              

seu compromisso e capacidade para desenvolver ações colaborativas com a própria           

UNESCO, assim como os demais membros. 

Conforme explicou, as equipes podem também lançar convites umas às outras           

para estabelecer parcerias, mesmo de outros segmentos, se for para um projeto que             

isso faça sentido. Guerra, por exemplo, foi convidada pela cidade de Santos (em São              

Paulo), que é uma Cidade Criativa pelo Audiovisual, para participar de um evento. 

Outra ação interessante de parceria que vem sendo estabelecida entre as           

cidades musicais é a de desenvolver uma comunicação interna para dar apoio a             

artistas em turnês: “estamos a tentar aliciar o artista, a dizer que ele pode vir, dois,                

três dias a Amarante, e depois, ir dois, três dias a Idanha. Quer dizer, para os                

portugueses isso é muito longe, não é? Mas para o resto do mundo é curtito (risos)”                

(Guerra, 2018).  

Sobre esse aspecto, cabe apontar que é outra forma de aplicar como            

estratégia o uso da inteligência coletiva (Lévy, 2000) para desenvolver soluções.           

Nesse tocante, como visto no item anterior, a UNESCO reforça em diversos            

momentos no documento de Chamada de Candidaturas sobre a importância da           

capacidade de criar sinergias entre o campo criativo em causa e outros campos             

criativos (nesse caso a música atuaria de forma transversal) e de estabelecer            

cooperações entre as cidades da Rede. 

A terceira escala citada por Guerra que estão tentando implantar é exatamente            

a da esfera nacional que envolveria todas as cidades portuguesas da Rede da             

UNESCO:  
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Podermos ter um grupo de trabalho, também de discussão, e aí até            

acreditamos que numa lógica de cruzamento com as outras áreas, se temos            

cidades portuguesas que são daquela área, elas podem ser um bom           

comunicador porque conhecem as pessoas, sabem a cidade X: “Olha, nós           

estamos com este projeto assim, queríamos uma cidade…”, eles podem ser a            

nossa ponte com algumas cidades, e por isso estamos a tentar criar esse             

terceiro grupo de trabalho, ahm… de proximidade, para ajudar no que possa            

ser desenvolvido. 

 

Nesse sentido, Guerra também reforça a importância de tirar vantagem do fato            

de que Portugal possui duas cidades musicais da rede - mesmo com contextos             

distintos - para otimizar os trabalhos e desenvolver ações conjuntas. Além disso,            

também lembrou que mesmo as demais cidades criativas portuguesas de outros           

segmentos possuem a música de modo transversal em seus festivais e outras            

atividades. Logo, fica evidente o potencial de atuação simultânea dessas equipes. 

Seguindo esse raciocínio, a gestora ressaltou que agora que já são “Cidades            

Criativas” portuguesas, seus membros começam a se ver efetivamente como uma           

rede capaz de promover essa perspectiva no país. Assim, efetuam muitas trocas de             

experiências e informações entre as equipes locais, que estreitam essas relações,           

porém ainda existe muito desconhecimento no país sobre o que envolve esse            

programa: “temos estado a refletir um bocadinho em conjunto todas, no que é que se               

poderá vir a ser. (...) Não há essa consciência do que é que é isto, mesmo quando                 

começaram a sair as notícias, nós fomos tendo algumas entrevistas com jornalistas, e             

eles mesmo nos questionavam o que é que era isto” (2018).  

Durante essa questão, Guerra também revelou algumas impressões sobre a          

diferença da abordagem do tema das “Cidades Criativas” em Portugal e no Brasil: 

 

Eu acho que no Brasil há uma outra leitura e eu acho que em Portugal, por                

exemplo, uma das coisas que nós agora, as cinco cidades que agora somos             

Cidades Criativas, uma das nossas bandeiras, e que temos vindo a reunir de             

períodos em períodos, e que temos tentado trabalhar em conjunto, é também            

sensibilidade para o próprio governo, para esta rede claro, mas também e            
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assim acima de tudo, para a importância da criatividade no desenvolvimento           

das cidades e do país. Acho que ainda não há uma consciência muito grande              

no governo português, enquanto que eu sempre senti no Brasil. a minha área             

também como é artes plásticas e tudo mais, acabava por cair muito            

principalmente na parte educativa, haver exemplos do Brasil e tudo mais, e            

acho que sempre houve, mesmo que não haja uma vontade política, houve            

sempre uma grande consciência de que esta parte criativa, artística, pode           

ajudar de uma forma diferente e até integradora, não é, porque é lógica da              

UNESCO integrar pessoas que se sentem fora do mundo, digamos assim,           

ahm, a evoluir e a crescer enquanto pessoas.  (Guerra, 2018)  

 

Ao tratar desse tema, Guerra também explicou que as redes da UNESCO em             

Portugal são bem conhecidas na área de patrimônio imaterial, mas que esse aspecto             

ligado ao setor criativo ainda não é tão popularizado. E pontua que esta rede está               

mais relacionada com uma preservação histórica através apenas de uma indicação; a            

das Cidade Criativas envolve adicionalmente um “‘vamos fazer’, ‘vamos mexer’”          

(2018). 

A partir das informações apresentadas nessa entrevista, é possível notar que,           

sob o olhar da equipe da cidade, o interesse na participação da Rede traz duas               

vantagens competitivas diretas para os seus participantes. A primeira é o selo como             

“Cidade Criativa”, que fornece todo um capital social que envolve seus membros,            

conferindo-lhes poder de distinção (Bourdieu, 2007) perante outras localidades. Essa          

chancela é utilizada pelos municípios para atrair uma população que vem em busca             

desses polos criativos tanto para morar, quanto para turismo. 

Outra questão observada é a que diz respeito à integração efetiva da Rede,             

em que ocorrem diversas trocas de experiências e intercâmbios de artistas e de             

profissionais. Esse aspecto também proporciona a estas cidades selecionadas um o           

sentimento de pertencimento a uma comunidade. Trata-se, portanto, de uma          

experiência que envolve ações de associativismo entre seus membros a fim de            

fortalecerem suas cidades por meio desse compartilhamento de ideias e pessoas. 
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CAPÍTULO 4 - UM MIMO DE FESTIVAL 

 

De uma maneira direta, podemos caracterizar o festival de música como um            

projeto cultural que, durante um período determinado de tempo, reúne uma           

programação de shows destinados a uma audiência, aos quais podem ser somados            

também outras atrações culturais. Todavia, ele representa muito mais que um simples            

formato de entretenimento. 

Como Guerra (2010) ilustra, este tipo de evento caracteriza-se por uma           

flexibilidade de projetos artísticos e lúdicos, uma intensidade espacial e temporal           

assinalável e um impacto veemente no território e sociedade em que ocorrem. Ao             

mesmo tempo, trata-se de um momento de expressão de identidades culturais e            

práticas de estilo de vida de seu público (Bennett, 2004; Bennett et al., 2014). 

E, essa pesquisa tem como argumento que esse “impacto” causado pelos           

festivais nos territórios pode colaborar na formação de uma “Cidade Criativa”, uma            

vez que trata-se da cultura sendo aplicada como uma ferramenta estratégica para o             

desenvolvimento socioeconômico local, através do estabelecimento de redes entre os          

agentes do setor musical e de outros segmentos transversais, principalmente          

relacionados com o turismo. 

Tendo em vista o exposto acima e levando em conta os dados do Capítulo              

anterior sobre a criação do projeto de Amarante como uma “Cidade da Música” e a               

rede estabelecida entre os agentes envolvidos no mercado musical da cidade, a            

primeira parte deste capítulo apresenta o cenário dos principais festivais de Amarante            

e a segunda parte uma análise mais detalhada do festival MIMO. 

 

4.1. O papel dos festivais como vetores de desenvolvimento local  

 

Nas últimas décadas, esses festivais foram potencializados pela        

reconfiguração da indústria da música das últimas décadas, em que ocorreu a            

diminuição do valor econômico e cultural da música gravada e, por outro lado, houve              

a ascensão da importância dos concertos ao vivo como negócio (Herschmann, 2010;            

De Marchi, 2010). 

139 



 

Dessa forma, as apresentações ao vivo tomaram posição central na indústria           

musical nas últimas décadas, por conta do alto valor que o consumo dessa             

experiência (Pine e Gilmore, 2001) adquiriu aos olhos do público envolvido nesse            

mercado. Tendo em conta essa prerrogativa, toda venda feita a um cliente precisa ser              

tratada como um evento memorável. Ou seja, todo consumidor deve se sentir            

importante, pois a lembrança dessa experiência é o que fará com que sua marca seja               

lembrada.  

Os festivais costumam ser identificados como eventos rituais, que constituem          

momentos excepcionais da vida social de uma sociedade por expressarem os           

conflitos culturais de uma forma dramatizada (Turner, 1974).  

Nesse contexto, os membros de uma comunidade participam para declarar e           

celebrar seus laços sociais, religiosos, étnicos, nacionais, linguísticos e históricos          

(Bennett et al., 2014).  

E dentro dessas dinâmicas, dá-se, por conseguinte, a formação de um           

sentimento de pertencimento (Cohen, 1982; Bagnall, 2009) que envolve os indivíduos           

que experimentam a vivência de uma prática cotidiana em conjunto.  

Afinal, partindo da perspectiva de Bourdieu (1979, p. 17) de que o gosto             

musical possui uma relevância categorizadora de classe, pode-se pontuar que o           

festival usa a música como elemento estratégico para construir um sentimento de            

pertencimento em que envolve audiência, equipe, artistas e demais agentes para a            

construção de um evento. 

E essa participação ainda confere a estes frequentadores um capital social           

(Bourdieu, 1979), conferindo-lhe um poder de distinção que torna a pessoa, portanto,            

um membro reconhecido na comunidade como pertencente àquele tipo de cultura,           

distanciando-lhe dos demais. 

Ou seja, esse tipo de evento passou a desempenhar um importante papel            

como espaço de articulação da identidade (Aitchison e Pritchard, 2007) e proporciona            

a reunião, em um determinado espaço-tempo, de uma diversidade de estilos de vida             

que se encontram.  

Além disso, os festivais também estão conectados com os circuitos e cenas            

musicais locais, uma vez que atuam como importante espaço de socialização e um             
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importante propulsor da produção musical da região. É muito comum, inclusive,           

bandas que começam com a meta de tocar neste ou naquele festival. 

Todavia, fora o aspecto das sociabilidades, os festivais também exercem forte           

influência nas dinâmicas do mercado da música local e, por consequência, promove            

uma ativação das relações entre os agentes desse setor. 

Afinal, os festivais de música têm desempenhado um expressivo papel de           

estabelecimento de conexões entre profissionais do setor, audiência, entidades         

públicas e privadas. Dessa forma, vêm consolidando-se como uma importante arena           

que promove o encontro de sociabilidades, disputas, estilos de vida, entretenimento e            

estratégias de posicionamento de marca de diversas empresas.  

E isso é independente do seu porte, uma vez que até os pequenos festivais              

possuem relevância em todos esses aspectos e, muitas vezes, mantém uma           

periodicidade maior e efeitos a longo prazo mais significativos nos seus territórios do             

que grandes festivais, ou até mega eventos. 

Afinal, para executar essa produção, é necessário envolver toda a estrutura de            

agentes do setor musical identificada no Capítulo 2 que, por meio da prestação de              

serviços e disponibilização de produtos contribuem para o funcionamento dessa          

estrutura complexa, que, dependendo do porte, pode envolver milhares de          

trabalhadores, tais como voluntários; artistas; produtores; comunicadores; técnicos de         

sonorização e iluminação; fornecedores de produtos e serviços; parceiros de logística           

(alimentação, hospedagem e transporte); bem como equipes de limpeza e segurança.  

E, dessa forma, os festivais funcionam como laboratórios de experimentações          

de uma indústria em reconfiguração que são capazes de promover expressivas           

repercussões nas comunidades em que se estabelecem e seus arredores,          

destacando-se entre outras:  

 

(a) o estímulo à economia local, principalmente nos setores ligados ao turismo, como             

hotéis, comércio e restaurantes;  

 

(b) encorajamento de novos artistas a seguirem na área, fortalecendo os segmentos            

de educação musical e de formação gestora;  
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(c) fomento à capacitação de profissionais das áreas técnicas fundamentais para a            

execução dos shows;  

 

(d) impulsão à criação e manutenção de novos espaços públicos e privados de             

concertos ao vivo que levam ao estabelecimento de uma agenda capaz de manter             

ativado esse ciclo de produção e distribuição de bens musicais. 

 

Além das forças que exercem nas cidades em que são realizadas, os festivais             

ainda são capazes de influenciar pessoas de outros municípios para se deslocarem            

para viver aquela experiência e as dinâmicas identitárias por ela promovidas, como            

observa Dowd et al.: “reunidos de locais geograficamente dispersos e longe das            

expectativas da vida cotidiana, fãs e artistas podem mergulhar em uma cultura            

particular e experimentar diferentes identidades” (2004, p. 149). 

Da mesma forma, dependendo da capacidade de absorção da cidade que atua            

como sede do festival, o evento consegue atuar distribuindo suas energias de atração             

para os município em torno. Desde já é importante apontar que isso ocorre em              

Amarante durante a realização do MIMO Festival. Com ocupação de 100% de leitos,             

muitos festivaleiros precisam buscar outras opções de locais para pernoitar. 

Como apurado acima, ao mesmo tempo em que os festivais funcionam como            

um ambiente de consumo e experimentação repleto de sociabilidades peculiares, eles           

também movimentam economicamente o setor turístico da cidade, pois ajudam a           

elaborar uma imagem da cidade que estimule a ida dos participantes.  

Nesse contexto, além dos shows, os festivaleiros aproveitam o investimento          53

realizado para ir e se manter na cidade nos dias de evento e também buscam               

conhecer os principais pontos turísticos e aproveitar as particularidades daquele local.           

Esse lifestyle festivaleiro é um aspecto significativo da vida cotidiana contemporânea.  

Por oportuno, sobre esse efeito impulsionador do turismo, vale informar que           

Portugal possui um interessante histórico nesse sentido. Afinal, Vilar de Mouros           

tornou-se um relevante destino turístico por conta do “Festival de Vilar de Mouros”,             

que foi o primeiro festival de música do país. Esse evento teve sua primeira edição na                

década de 60 e é realizado até hoje no país.  

53 Expressão aplicada para identificar os participantes de festivais em Portugal. 
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4.2. Uma Abordagem dos Festivais de Música em Portugal 

 

Um fato que primeiro chamou a atenção durante o período de doutorado            

sanduíche e que estimulou o interesse para o desenvolvimento dessa pesquisa sobre            

o mercado musical no território português foi o enorme número de festivais que o país               

recebe anualmente. 

Apesar de ser territorialmente pequeno em comparação ao Brasil, ocorreram          

311 festivais de música em Portugal em 2018 .  54

No século XXI, houve um crescimento progressivo do número anual de           

festivais, em todo o mundo, porém, a título de parâmetro para compreender a             

expressividade desse número de eventos em Portugal, cabe trazer o exemplo da            

Rede Brasil de Festivais.  

Na época de sua fundação, em 2012, esta rede reunia cerca de 130 festivais              

independentes de música e artes integradas e era composta por circuitos regionais de             

6 macrorregiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Minas Gerais, Sul e São Paulo) de            

um país que tem um território 92 vezes maior que Portugal.  

E vale ainda ressaltar que esses números são do período em que chegou a ser               

apontado como “a nova era dos festivais no Brasil” (Herschmann, 2013), e que foi              

fruto de uma época em que havia políticas públicas favoráveis para esse cenário.  

Isto é: essa quantidade de eventos periódicos demonstra um cenário de           

articulação musical e um ambiente favorável para a circulação desses bens culturais            

no país. E este número de festivais representa um crescimento de 14,3% em relação              

ao ano anterior, segundo dados fornecidos pelo Report da APORFEST , a           55

Associação Portuguesa dos Festivais de Música. E não para de aumentar: para esse             

ano, mais 15 festivais já tiveram suas primeiras edições confirmadas. 

Da mesma forma, foi apontado também um crescimento de audiência nos           

festivais, que no último ano somaram quase 3 milhões de espectadores, tendo por             

54 Para esta contabilização foram apenas considerados pela APORFEST os festivais em que o cerne               
da sua ação fosse exclusivamente a música ou a música fosse a expressão artística por pelo 2/3 da                  
sua programação cultural. 
55 Disponível em: https://www.aporfest.pt/. Acesso em 15/04/2019. 
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comparação as edições dos anos anteriores, mostrando que há uma consolidação no            

formato desse tipo de evento consumido pelo público português.  

No que diz respeito ao perfil destes festivais realizados no país, a maioria             

ainda é de pequena dimensão (54,9% com participação de até 1.500 pessoas por dia              

de evento) e tem como o gênero musical predominante o rock (20,1%), seguido do              

pop (17%), da música clássica (11,9%), eletrônica (11,6%), jazz (9,3%), metal (5,1%)            

e world music (3,8%). 

A maioria dos festivais é feito por organizações sem fins lucrativos (e.g.            

associações, cooperativas, fundações) e entidades públicas. Quantos às formas de          

financiamento, esses festivais possuem tanto fomento público (22,3% é realizado          

através de linhas de apoio do Turismo de Portugal, Ministério do Ambiente e             

Ministério da Cultura e a maioria tem entrada gratuita); quanto privado (30,5%), que             

costumam ocorrer através de inclusão de “naming” da marca, ou da localidade, como             

por exemplo “EDP Vilar de Mouras” e “FMM Sines”, respectivamente.  

Ademais, existem aqueles que são realizados a partir de recursos próprios dos            

produtores ou das associações organizadoras; verbas de bilheteria, ou campanhas          

coletivas de arrecadação (crowdfunfing). 

Sobre essa questão financeira, o Report apontou que o número crescente de            

eventos no país está ligado proporcionalmente ao aumento de festivais que são            

organizados ou co-produzidos por municípios, muitas vezes em parceria com          

entidades e associações locais. 

Um aspecto interessante para compreender o perfil dos festivais portugueses é           

que, apesar de os festivais serem distribuídos ao longo do ano, mais de 50%              

ocorreram de 15 de junho a 15 de setembro, período de verão no país. Como será                

mostrado a seguir, isso também ocorre em Amarante: há uma concentração de            

atividades durante esses meses, que correspondem ao principal período de férias e,            

com isso, de turismo, no hemisfério norte. 

Outro ponto a ser abordado é que, levando em conta o mapa abaixo que indica               

as localidades que receberam maior número de festivais em 2018 (Figura 15), é             

possível verificar que Porto e Guimarães se destacam na região norte do país. Isso é               

válido para ilustrar geograficamente o posicionamento de Amarante nessa área, que           

se encontra a cerca de 40 minutos de carro entre ambas as cidades.  
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Figura 15:Localidade com mais festivais  

 

Se estar numa região em que existem outros festivais pode ser considerado            

uma vantagem por um lado - eis que a audiência local já tem o hábito de frequentar                 

esses espaços de sociabilidades coletivas - ao mesmo tempo, essa “concorrência”           

pode dificultar no que diz respeito a conseguir patrocinadores, além de divisão de             

público por conta de uma agenda apertada com tantas atividades acumuladas no            

mesmo período, como indicado acima. 

 

4.3. Os Festivais em Amarante 

 

Como pontuado no Capítulo anterior, Amarante possui uma agenda de          

festivais que se distribuem ao longo do ano, mas que são ocorrem, principalmente,             

durante os meses de verão. Neste subcapítulo serão apresentados os principais           

eventos festivos realizados na cidade. 

De início, ocorrem as “Festas do Junho”, que são organizadas pela Câmara            

Municipal em honra de São Gonçalo, padroeiro da cidade.  

Sobre esse aspecto religioso é interessante notar, para fins de comparação           

com a experiência brasileira, que durante a realização do projeto “Mapa Musical RJ”             
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em que foi desenvolvida uma cartografia dos agentes do setor no Estado do Rio de               

Janeiro, verificou-se que as cidades possuíam sempre, pelo menos, dois grandes           

eventos anuais promovidos pela prefeitura: a festa comemorativa da data de           

emancipação política e uma voltada para a respectiva santa/o padroeira/o. 

Durante o período de doutorado sanduíche, foi possível perceber que isso           

ocorre de forma semelhante em diversas cidades de Portugal, com a ressalva que, de              

modo geral, a festa destinada à/ao santa/o padroeira/o possui maior escala - e             

consequententemente envolve uma maior atração turística no período de sua          

realização - , como por exemplo ocorre com o famoso São João do Porto e a Festas                 

dos Remédios em Lamego, que possui uma enorme romaria. 

Dito isso, essas “Festas do Junho” em Amarante são repletas de uma            

programação que evoca culturas populares e tradicionais do país e da cidade, toda             

realizada gratuitamente no centro histórico com grupos de bombos, ranchos          

folclóricos e apresentações de artistas existentes no concelho, somados a atividades           

religiosas como a Eucaristia da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo             

“Corpus Christi”; a Adoração do Santíssimo Sacramento; e a Procissão do “Corpus            

Christi”. 

Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Amarante e tem a            

colaboração de várias entidades parceiras locais e reúne cerca de 13.500 pessoas. 

O projeto “Palcos de Verão” (Figura 16) reúne diversos eventos que são            

apoiados pela Câmara Municipal e realizados em vários espaços públicos da cidade e             

possui uma extensa programação que beneficia mais de 120.000 pessoas. 
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Figura 16: Agenda Palcos de Verão 

 

Dentre os eventos identificados sob essa categorização estão: o Noites de           

Fado, T' Amaranto - Festival de Teatro de Amarante, Há Fest!, III Festival de Guitarra               

Portuguesa, o Band'Arte, VII Feira à Moda Antiga, Festival do Folclore, Festival            

Concurso Internacional de Guitarra de Amarante; uma série de apresentações da           

Orquestra do Norte; alguns shows isolados, como o do Frankie Chavez no Largo de              

São Francisco e a banda Clã e o MIMO Festival, que será objeto do item do                

subcapítulo a seguir. 

Assim, é possível perceber, tendo em conta aquela agenda apresentada no           

Capítulo anterior, que a maior parte dos eventos realizados na cidade ocorrem no             

período do verão; possuem concertos com entrada gratuita (apenas o Festival           

Concurso Internacional de Guitarra possui alguns que são pagos); bem como estão            

sob a égide desse investimento público. 

O Festival Concurso Internacional de Guitarra é realizado desde 2015, durante           

uma semana entre junho e julho. Anualmente, músicos de renome internacional são            

convidados a participarem para darem um concerto, uma masterclass e integrarem o            

júri do concurso.  

Para obter mais informações sobre o evento, foi conduzida uma entrevista com            

seu produtor, Tito Silva, que de início já esclareceu que a ideia original do Festival               

surgiu após o concerto e masterclass do guitarrista Glauber Rocha do Centro Cultural             

de Amarante, onde em conversa com o Diretor, este lançou-lhe o desafio de             

organizar um evento guitarrístico de dimensão nacional e internacional. 

Cabe um alerta inicial de que o termo “guitarra” em Portugal é empregado para              

indicar o correspondente ao violão no Brasil. Dessa forma, trata-se de um festival com              

uma programação repleta de diferentes estilos tocados com vários modelos do           

instrumento. Como explica Silva, “o FIG é um festival de guitarra, com o propósito de               

abraçar outras ‘guitarras’ e diferentes estilos musicais”. 

A realização do evento envolve uma parceria entre a Câmara e o Centro             

Cultural de Amarante (CCA), como explica Silva:  
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O FIG é organizado pelo CCA, a responsabilidade de tudo o que acontece no              

Festival é da sua responsabilidade. O município patrocina o Festival com uma            

verba que cobre cerca de 30% do valor do evento. Apesar das dificuldades             

temos a consciência que o FIG é neste momento o melhor festival de guitarra              

do País  é uma referência a nível europeu e mundial.  (Silva, 2018) 

 

Essa reunião de esforços busca, por meio do festival, apresentar músicos que            

sejam referências no manuseio da guitarra clássica de nível cultural nacional e            

internacional.  

Além dos concertos (que possuem algumas opções pagas e outras gratuitas,           

ainda há uma etapa de concurso em sua programação que atrai centenas de             56

jovens participantes, de vários pontos do mundo. Esse concurso possui 6 categorias:            

A (até 8 anos, com primeiro prêmio de 100 Euros + diploma + troféu); B (até 10 anos,                  

com primeiro prêmio de 1200 Euros + diploma + troféu); C (até 13 anos, com primeiro                

prêmio de 150 Euros + diploma + troféu); D (até 16 anos, com primeiro prêmio de 200                 

Euros + diploma + troféu); E (até 20 anos, com primeiro prêmio de 500 Euros +                

diploma + troféu); e F (mais de 20 anos, com primeiro prêmio de 5000 Euros +                

diploma + troféu). O segundo e terceiro colocados também são premiados em todas             

as categorias. 

É interessante notar que esse festival possui parcerias internacionais com          

outros eventos similares e que o vencedor da categoria F, além de se apresentar na               

edição seguinte em Amarante, também é convidado a tocar em outros festivais            

estrangeiros.  

A título de exemplo, o vencedor da edição deste ano irá tocar nas edições de               

2020 do Festival de Guitarra de Veria, na Grécia; no Festival de Guitarra de              

Klagenfurt, na Áustria e no Festival de Guitarra de Pittaluga, na Itália, recebendo 500€              

para despesas relacionadas com viagens e com toda a logística local paga por conta              

do festival. 

Ao longo das várias edições são em média 9 concertos por edição. Sobre o              

impacto do evento na cidade, Silva pontua: 

 

56 Disponível em: https://fig-amarante.pt/pt/concurso/regulamento/. Acesso em 15/04/2019. 
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Por norma temos a assistir os concertos uma média entre 80 a 100 pessoas              

por concerto isto nos concertos pagos, nos concertos ao ar livre não            

dispomos dessa informação. Os empregos diretos são os mesmos visto que           

são os professores e funcionários que organizam o evento. Os empregos           

indiretos não tenho números porque as dormidas, os almoços, jantares e o            

comércio local não temos dados concretos sobre o impacto. (Silva, 2018) 
 

E complementando, informa que sente que “após as primeiras edições          

começou a existir uma maior sensibilização por parte dos agentes culturais do            

município”. 

Outro aspecto interessante levantado pelo produtor é que o Centro Cultural de            

Amarante, através do FIG, teve um envolvimento na candidatura para a rede das             

cidades criativa. E, cabe lembrar também, que foi este CCA que tornou-se um centro              

da UNESCO, por intermédio da Invest Amarante, como apontado por Guerra no            

Capítulo anterior.  

Outro evento relevante que ocorre na cidade é o Festival da Guitarra            

Portuguesa que, desde 2016, também está Inserido no programa cultural "Palcos de            

Verão" de Amarante. Na edição de 2018, os músicos Luís Guerreiro, Ângelo Freire e              

Edgar Nogueira foram os protagonistas do evento, que teve 3 dias de shows.  

O festival foi realizado no Largo de São Gonçalo, durante o mês de agosto,              

com concertos de cerca de duas horas, começando às 22h e acesso livre (Figura 17).  
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Figura 17: Show do Festival da Guitarra Portuguesa  57

 

São disponibilizadas cerca de 100 cadeiras que são organizadas em frente ao            

palco. Boa parte do público também se acomoda nos restaurantes e bares que ficam              

no largo para acompanhar os shows (Figura 18). 

 

 
Figura 18: Público do Festival da Guitarra Portuguesa 

 

Durante o acompanhamento do evento, um assunto foi abordado por um dos            

músicos que se apresentava: ao exaltar a realização do festival, ele informou que             

como músicas instrumentais não são executadas nas rádios em Portugal, o único            

espaço que esses artistas possuem atualmente para divulgar e também ter um            

recebimento é através dos concertos ao vivo. 

Foi possível promover uma observação durante a realização do Band’arte,          

bem como realizar uma entrevista com Carlos Teixeira, que é o Chefe de Divisão de               

Cultura e Patrimônio Cultural da Câmara Municipal. 

57 Todas as fotos são de crédito da autora. 
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Esse evento teve início em 2015 e teve por base a criação de uma mostra de                

projetos musicais, desenvolvidos por intérpretes individuais, bandas ou DJ’s, em          

locais estratégicos da cidade. 

Como explica Teixeira, o Band’arte foi criado a partir de uma demanda da             

secretaria de juventude para “promover a cultura musical no seio da comunidade            

amarantina; impulsionar o trabalho desenvolvido pelos artistas do concelho; promover          

o espírito de competitividade entre os participantes e promover o convívio entre os             

vários participantes, incentivando a troca de experiências”. 

O Band’Arte é realizado pela própria Câmara, que destina uma verba de cerca             

de 20 mil Euros e ocorre anualmente, durante uma semana no mês de agosto e,               

anualmente participam intérpretes individuais, bandas e DJ’s, residentes, naturais no          

concelho de Amarante (Figura 19), com idade superior a 16 (dezesseis) anos.  

 

 
Figura 19: Programação Band’Arte 

 

Uma característica muito significativa do evento é que as apresentações          

ocupam seis estabelecimentos comerciais (restaurantes e bares), que se localizam na           

Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Amarante (Figura 20). 
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Figura 20: Trajeto do Band’Arte 

 

O encerramento do Band’Arte acontece com um concerto dos participantes ao           

ar livre. Na edição de 2018, que foi monitorada, foi realizado na Praça do Arquinho,               

bem no centro histórico da cidade (Figura 21). Teixeira informou que não é aferido o               

número de público nos eventos, uma vez que a entrada é livre e como tal não é                 

efetuado qualquer registro específico. Foi apurado durante a observação que no           

evento de encerramento havia a estimativa de cerca de 200 pessoas. 

 

 
Figura 21: Show no Band’Arte 
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Concernente à relação do evento com o território, o Diretor apontou que a             

continuidade do evento tem colaborado na captação de novos públicos;          

fortalecimento de um maior interesse pela música; além do fomento à criação de             

novas bandas musicais, que vão emergindo no concelho de Amarante. 

 Ao tratar da Rede de Cidades Criativas, Teixeira esclareceu que o Band'Arte            

compõe o ecossistema cultural e criativo de Amarante, sendo um projeto muito            

importante no estímulo à criação de músicas originais e no desenvolvimento de            

experiências que possam reforçar o potencial de jovens músicos aspirarem a serem            

profissionais na área, o que é uma das propostas de valor de Amarante na Rede das                

Cidades Criativas da Unesco. Além disso, apontou que o projeto foi mapeado e             

mencionado no âmbito da candidatura.  

 Como é possível ver, existem diversos formatos de festivais realizados em           

Amarante, cada qual atendendo a um perfil de público, ou de gênero musical. Em              

comum entre eles é o fato de que os principais recursos financeiros para as suas               

realizações vêm do investimento público. Assim, é possível começar a perceber que a             

principal política pública desenvolvida em Amarante envolve justamente o         

financiamento de festivais que promovam a diversidade da produção local;          

aproximem artistas e públicos de outras regiões; e, principalmente, aqueçam a           

economia da cidade durante as suas realizações. 

Por oportuno, foi possível notar que nos eventos citados acima, apesar de            

haver uma certa movimentação na cidade que motive o comércio a ficar aberto até              

mais tarde, a ocupação turística ainda é mediana. Foi bem fácil de conseguir             

hospedagem e os restaurantes não ficam abarrotados, como na experiência obtida           

durante o MIMO Festival, que é, sem dúvida, o maior evento da região e o que mais                 

nos aproxima da sensação de estar em uma “cidade musical”. 

Ele é realizado em julho há três anos e, em sua última edição, mobilizou cerca               

de 70 mil pessoas. Porém, tendo em vista os dados coletados acerca dos festivais              

realizados na cidade e levando em conta as importantes articulações promovidas pelo            

MIMO Festival tanto no relacionado com o território, quanto no concernente à            

mobilização direta de diversos agentes do setor, optou-se por analisar mais           

detalhadamente esse festival e a sua sua relação com Amarante e o projeto “Cidade              
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da Música”, bem como a aplicação de conceitos relacionados com a música e as              

territorialidades. 

 

4.4. O MIMO Festival 

 

Conforme apontado na Introdução dessa tese, o primeiro festival a ser           

observado em Amarante foi o MIMO e, foi a partir da experiência nele, que a proposta                

de pesquisa foi reconfigurada.  

Isso ocorreu uma vez que durante os dias de observação da edição de 2018              

do festival em Amarante, de um modo muito efetivo, dava-se a impressão de vivência              

em uma “cidade musical”, o que começou a despertar o interesse e o olhar foi sendo                

direcionado para esse tema. 

O MIMO é o maior evento realizado na cidade. Para compreender a ação do              

MIMO e sua relação com Amarante, foi realizada uma entrevista com Lu Araújo, a              

gestora do festival. 

O evento nasceu no nordeste do Brasil, em Olinda em 2004, e se manteve lá               

até o ano de 2009. Nesse período, ele acontecia dentro das igrejas, museus e              

espaços do patrimônio histórico. Não havia ainda uma ocupação na rua nesse            

período. Em 2009, Araújo deu início a um processo de expansão para, inicialmente,             

abranger também as cidades ao redor de Olinda, Recife - que também tem um              

conjunto histórico bastante importante - , e João Pessoa, na Paraíba.  

Em 2012, o festival começou a ser ampliado para o sudeste do país. A primeira               

cidade incluída nesse roteiro foi Ouro Preto que, assim como Olinda, também é             

tombada como patrimônio histórico e cultural da humanidade.  

Com o sucesso dessa segunda expansão, em 2013, quando o festival           

completou 10 anos, teve início outra etapa desse processo de crescimento e o evento              

passou a envolver cidades como Paraty em 2013 (no estado do Rio de Janeiro e               

também patrimônio histórico); Tiradentes em 2014 (no estado de Minas Gerais que,            

apesar de não ter o “selo”, trata-se de uma cidade histórica muito importante no país)               

e, em 2015, o MIMO aportou efetivamente dentro do principal eixo de eventos do              

país, ao começar suas atividades no Rio de Janeiro, onde teve a marca de um milhão                

de público.  
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Em 2019, consolidando essa sua caminhada da borda para o centro, São            

Paulo receberá sua primeira edição do festival. Portanto, serão 4 cidades brasileiras            

com programação do festival: Olinda, Paraty, Rio de Janeiro e São Paulo.  

Apesar de ser o mesmo evento, cada edição local é organizada respeitando as             

peculiaridades das cidades e de sua audiência, como explica a produtora: 
 

nenhum festival é igual ao outro, porque as cidades são diferentes e o nosso              

poder de observação sobre elas e de ocupação é tratado dentro de um             

recorte de um olhar do que a cidade precisa e o que ela tem pra oferecer.                

(Araújo, 2018) 

 

O MIMO começou com uma programação que apresentava concertos de          

artistas renomados e uma programação paralela de cinema, em que a música era a              

protagonista. A proposta do projeto foi ampliada nos últimos anos e o festival passou              

a incluir também editais de música e cinema para seleção de artistas; uma etapa              

educativa com diversos debates, palestras e workshops; e uma divertida “Chuva de            

Poesias”. Essa diversidade e a relação com o patrimônio histórico são apontadas por             

Araújo como os principais diferenciais do festival: 

 
Ele não é um festival só de música apesar de ser o carro chefe dele, mas a                 

gente já tinha implantado um festival de cinema com filmes sobre música e             

com temática musical, inéditos, a gente já tinha também uma etapa educativa            

bastante forte, no MIMO é conceito que os artistas que toquem ministrem            

aulas, e isso acontece desde o início do projeto do programa educativo que             

começou em 2005 e aí outras coisas também foram recheando essa           

programação, como a chuva de poesias, o fórum de ideias, que eram            

espaços para abrigar coisas de segmentos marginais, das artes como a           

poesia e o próprio pensamento com essa troca de experiência que vem com             

o fórum de ideias. (Araújo, 2018) 
 

Com os bons resultados colhidos nessas expansões em território nacional,          

Araújo relatou que passou a acreditar que esse formato do festival poderia ser             

interessante de ser realizado em outros países, quando passou a frequentar eventos            

internacionais: 

155 



 

 
Eu demorei muito a conhecer outros festivais. Eu fiz o MIMO durante 10 anos              

praticamente, imaginando como eram os outros festivais da Europa que eu           

achava incríveis e que eu ouvia falar, ou que eu via fotos ou que via pela                

internet. A medida em que o festival é descoberto e eu começo também a ser               

convidada para falar em muitos lugares no mundo, como feiras, encontros de            

produção cultural, eu também começo a perceber que o MIMO tinha           

características diferenciadas de outros festivais. Ele podia ser parecido com          

alguns festivais mas ele era um festival único. Ele tinha primeiro o foco com              

atenção a esta questão do patrimônio histórico e da relação com a memória.             

Ele tinha uma preocupação de ocupar esses espaços com respeito e trazer a             

arte da atualidade para dentro desses espaços, criando ali um encontro de            

gerações e de instintos, uma experiência para o público. (...) Dito isso e             

começando a observar que o MIMO era um festival diferente eu comecei a             

me encorajar e dizer “Olha, eu acho que eu posso sim desenvolver esse             

projeto em outros lugares do mundo, como eu consegui estender isso dentro            

do Brasil. (Araújo, 2018) 

 

Quando questionada sobre o motivo de escolher Portugal para esse processo           

de internacionalização do evento, Araújo explicou a existência de uma influência           

portuguesa nas cidades em que o MIMO é realizado no Brasil: 

 
Portugal era quase que uma obrigatoriedade, porque eu já me sentia muito            

familiar com Portugal porque essas cidades todas que o MIMO ocupa no            

Brasil elas têm traços importantes da colonização portuguesa elas são na           

verdade resumos dessa obra artística que a colonização portuguesa deixou          

no Brasil, essas cidades coloniais são igrejas barrocas, são espaços que           

foram preservados, então esse ambiente era afim com Portugal era muito já            

comum pra minha equipe, pros meus profissionais e principalmente para          

mim. Então foi uma opção começar por Portugal, mas tudo ainda era um             

proposta naquele momento, isso foi em 2014-2015 que eu comecei a criar            

pontes para realizar isso. (Araújo, 2018) 

 

Abordando sobre esse aspecto da escolha de onde realizar o MIMO, a            

produtora expôs que inicialmente havia pensado no Porto, no entanto, ponderou que            

Amarante tinha condições mais interessantes para a sua realização:  
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Eu sabia que tinha um projeto que poderia ser interessante para as            

cidades. Num primeiro momento eu queria fazer no Porto. Eu também           

sentia que Portugal tinha uma oportunidade com relação a festivais          

adultos, e eu acho que o MIMO é um festival adulto, apesar dele ter              

uma programação que atende várias faixas etárias, ele não é um           

festival segmentado, não é um festival de Rock ou de Pop ou de Jazz.              

O que importa no MIMO é que a música tem que ter qualidade, que              

essa programação geral tenha qualidade, então eu considero ele um          

festival adulto, um festival família. E eu sentia que faltava isso, por            

exemplo, no Porto, pela minha observação, minhas idas, as conversas          

com os meus amigos, eu entendia isso, então foi o Porto a minha             

primeira escolha, cheguei a conversar com os vereadores da cultura,          

com os diretores das fundações de turismo da cidade do Porto, mas            

no meio do caminho eu descobri Amarante e aí eu me senti bastante             

identificada com a cidade e confortável para começar a desenvolver          

uma proposta que envolvesse a realização do festival fora do Brasil           

numa cidade que ainda tinha pouca frequência de uma programação          

cultural mais nacionalizada, a programação cultural de Amarante era         

basicamente para atender ao público amarantino naquele momento.        
(Araújo, 2018) 

 

Por um tempo, a opção da produção era conduzir duas edições, sendo uma no              

Porto e outra em Amarante, no entanto a escolha de Amarante foi justificada uma vez               

que Araújo sentia-se mais confortável em fazer uma cidade pequena, pois acreditava            

que se desse certo, o MIMO faria história em Portugal, uma vez que Amarante não               

tinha histórico de ser uma cidade vinculada a nenhum festival, tampouco a nenhum             

grande evento cultural, além das festas da cidade e dos nomes que ela tem como               

personagens que nasceram em Amarante. 

Ademais, a escolha por Amarante também ocorreu por ser uma cidade menor            

com um patrimônio histórico a ser explorado e conectado pelo projeto, próxima do             

perfil das cidades pequenas em que o MIMO é realizado no Brasil: 

 
Amarante eu conheci através de um amigo do meu sócio na época, que é              

amarantino, que é o Dr. Adriano Santos e ele numa conversa me falou: “Olha              
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eu acho que você precisa conhecer Amarante. Amarante é uma cidade linda,            

eu acho que ela tem a característica das cidades menores que você faz no              

Brasil e acho que você vai gostar”. E efetivamente me levou pra conhecer a              

cidade e eu de cara já fiquei encantada, achei a cidade linda! Me lembro de               

descer ali perto da piscina pública e já ver o Rio Tâmega, já ver a ponte, o                 

largo de São Gonçalo, eu falei: “nossa que cidade linda!”. Eu percebi que             

Amarante tinha um pequeno patrimônio na cidade em si, que não chega a ser              

tão grandioso como acontece nas cidades que ocupo aqui no Brasil, Olinda            

tem uma cidade inteira colonial, Paraty, Tiradentes, Ouro Preto, todas são           

assim mas ela tinha um patrimônio significativo. Ela tinha um convento           

medieval, tinha exemplares do barroco, de igrejas, tinha momentos diferentes          

de arquitetura, e eu percebia também que Amarante estava vivendo, ou           

querendo resgatar alguma coisa, num processo de revitalização. Então isso          

me chamou a atenção e comecei a conversar, fui muito bem recebida pelo             

presidente da câmara, o Dr José Luiz Gaspar, que me disse: “Olha, eu tenho              

interesse, mas não sei se a cidade tem condições de receber um projeto             

desse tamanho”: Claro que havia umas desconfianças naquele momento         

“será que isso vai funcionar?”. Eu tinha bastante certeza, mas tudo era um             

desafio. (Araújo, 2018) 

 

Durante ainda esse processo de decisão, a equipe passou a estudar as fontes             

de financiamento a esse tipo de evento em Portugal. Afinal, a edição brasileira é              

contemplada pela de Lei de Incentivo à Cultura , ou seja, com isso oferece desconto              58

em cima do imposto de renda das empresas, que recebem 100% de dedução. Como              

relatado por Araújo, durante uns 9 anos o MIMO teve o Estado participando com              

firmeza com a maior parte dos recursos, mas depois desse tempo a gente partiu pra               

iniciativa privada e foi diminuindo o investimento do Estado.  

Já Portugal não possui um mecanismo de mecenato nos moldes como o que             

funciona no Brasil. Porém, nesses últimos anos as produções culturais do país têm             

recebido muitos financiamentos a partir do Fundo Europeu, principalmente por meio           

58 Em 2019 houve mudanças nessa Lei. As principais mudanças foram: o teto passou de R$60 milhões                 
para R$1 milhão; 20% a 40% dos ingressos passarão a ser preços populares (antes, eram 10%); o                 
valor máximo desses bilhetes cai de R$ 75 para R$ 50; e será obrigatório realizar ações educativas,                 
em parceria com as prefeituras. Essa mudança afeta diretamente o MIMO, uma vez que os possuía                
dois projetos na antiga Lei Rouanet com valores maiores que 1 milhão de Reais. 
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do programa Portugal 2020. E foi a partir daí que o MIMO conseguiu recursos para               

sua execução. 

O Portugal 2020 é fruto de uma parceria estabelecida entre o país e a              59

Comissão Europeia que prevê a atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de             

Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP - para promover             

o desenvolvimento econômico, social e territorial em Portugal, entre 2014 e 2020.  

Esse programa coaduna-se com a proposta de busca de um crescimento           

inteligente, sustentável e inclusivo como previsto nas diretrizes do Europa 2020 , que            60

é uma agenda estratégica para a revitalização econômica da União Europeia de 2010             

a 2020.  

Com isso, até o fim desse prazo, Portugal irá receber um investimento de 25              

bilhões de Euros para estimular o crescimento e a criação de empregos, baseados             

em 4 temas: (a) competitividade e internacionalização; (b) inclusão social e emprego;            

(c) capital humano; e (d) sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. 

Nesse sentido, foram organizados diversos programas específicos para        

monitoramento e gestão da distribuição desses recursos, sendo alguns categorizados          

por temas e outros levando em conta a região geográfica: Madeira 1420, Centro             

2020, Lisboa 2020, Alentejo 2020, Algarve 2020, Açores 2020 e Norte 2020. Este             

último é o que abrange a área em que Amarante se encontra e através do qual o                 

MIMO conseguiu obter cerca de 100 mil Euros do fundo para a execução do Festival,               

como explica Araújo: 

 
Tinha naquele momento o 20/20, que é o programa dos fundos europeus e             

eu fui estudar um pouco sobre esse assunto, como que o MIMO poderia se              

encaixar ou se eles se encaixava nisso, pra poder me fortalecer também e             

procurar as parcerias certas. Descobri, felizmente, que o MIMO se          

enquadrava num programa chamado Patrimônio Cultural em Qualidade        

Ambiental. Era assim, como se fosse feito para o MIMO, que precisava de             

projetos que fossem internacionais, que trouxessem ativação e divertimento         

59 Dispponível em: https://www.portugal2020.pt/. Acesso em 15/04/2019. 
60 Disponível em:   
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-
governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en 
Acesso em 15/04/2019. 
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para o patrimônio histórico, que também fosse impulsionadores do turismo e           

de arrecadação para as cidades como se fosse uma fonte de recursos            

também paralela para a cidade, enfim, ele tinha vários aspectos que se            

encaixavam nisso. Aí eu fui buscar parcerias que pudessem. Eu como           

pessoa física não podia fazer isso, eu já tinha montado uma empresa em             

Portugal, mas eu era uma empresa privada, eu precisava de entidades que            

pudessem olhar pra isso e entender qual era a minha proposta e aí sim              

propor a comissão de desenvolvimento regional do Norte a inserção de um            

projeto que pudesse ser viabilizado também em parte pelos fundos. E aí eu             

sentei com a coordenação da região Norte de cultura e eles começaram a             

colocar frente a frente todos esses personagens que eu vinha falando de            

forma mais individualizada. Chamam para a conversa o Dr. José Luiz Gaspar,            

da Câmara de Amarante, trouxeram também os vereadores de cultura do           

Porto, trouxeram a Tâmega e Souza, juntaram a isso o turismo de Portugal o              

turismo da região Norte e quando sentamos todos na mesa isso começou a             

ficar mais claro, vários ajustes precisavam ser feitos, e foram muitas e muitas             

reuniões. Essas decisões demoraram cerca de um ano, talvez, um pouco           

mais, um ano e meio, talvez, para se concretizar, mas surgia ali um caminho.              

Efetivamente o MIMO poderia contar com o apoio do Turismo de Portugal            

numa parte, a câmara de Amarante entraria com outra parte, a própria            

Tâmega e Souza também investiria um pouco e a cultura não tinha recurso             

para entrar diretamente mas foi um grande articulador desse processo e foi            

assim que a gente foi desenhando isso. (Araújo, 2018) 

 

Com tudo resolvido, em seu primeiro ano o festival recebeu 24 mil pessoas, o              

que é um número alto para uma cidade do porte de Amarante. A produtora chamou a                

atenção para o fato desse início em Portugal ser muito semelhante à trajetória no              

Brasil, uma vez que ambientado numa cidade pequena, onde o dinheiro para a             

cultura é muito menor, em que o investimento das empresas, o olhar e o interesse               

das empresas também é menor, mas que apesar das dificuldades o festival consegue             

se encaixar e funcionar.  

A entrevistada reforça a importância do suporte ofertado pela governo local           

para a realização do evento e informa que, pelo tamanho do festival, mobiliza quase              

todas as secretarias da cidade: controle urbano, a limpeza urbana, a fiscalização, o             

departamento de arquitetura, envolvendo portanto um grande universo de pessoas          
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que trabalham em paralelo a uma equipe de profissionais de cultura pra fazer isso              

acontecer. 

Nesse tocante, ela pauta ainda que a cidade de Amarante é o grande cenário              

do MIMO, que recebe uma multidão durante os dias de evento. No primeiro ano foram               

24.000 pessoas, já na terceira edição o público passou de 70.000 pessoas, que             

representa um rápido crescimento. 

Sobre a relação do festival com o território, a produtora aponta que acredita             

que ele colaborou para a formação dessa identidade musical da cidade e esclareceu             

ainda que o MIMO teve participação no envolvimento de Amarante na Rede de             

Cidades Criativas da UNESCO em dois aspectos. 

O primeiro é que ele foi conduzido pelo sócio dela na época, o Carlos              

Bartigliotti junto à empresa que cuidou de elaborar o projeto junto à Câmara. O              

segundo é que, em sua opinião, a própria presença do MIMO na cidade e os               

resultados alcançados nesses três anos de público e atração turística colaboraram de            

forma expressiva para basear a candidatura, somado ao histórico relacionado à viola            

Amarantina, aos bombos e a trajetória com a música apontada no Capítulo 3, como              

propõe: 

 
A nossa experiência de um festival que acontece há 15 anos envolvendo            

cidades do patrimônio histórico, ocupando isso com a música, fazendo com           

que isso gerasse fluxo turístico, gerasse visibilidade para a cidade, deixasse           

legados na cidade com relação a essa juventude e as pessoas que            

participam do festival e do programa educativo, eu acho que a gente teve sim              

essa expressão dentro do processo de candidatura. Não acho que o MIMO            

tenha sido definitivo nisso, mas eu certamente posso te dizer que ele foi             

bastante importante para dar também lastro e dar elementos para essa           

candidatura de Amarante. E o prêmio no final de Cidade Criativa da Música”.             
(Araújo, 2018) 

 

Esse segundo ponto está inclusive conectado com a opinião da produtora de            

que o “MIMO trouxe amor próprio pra Amarante”, como complementa: 
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eu acho que as pessoas começaram a olhar pra sua cidade de outra forma.              

Começaram a perceber a importância histórica que a cidade tem, a           

capacidade de receber que a cidade tem, perceberam que de um momento            

pro outro a cidade começou a ser vista nacionalmente e internacionalmente           

como um pólo importante de cultura ou de desenvolvimento de cultura. O            

comércio também se agilizou, aumentamos o número de leitos na cidade, que            

era menor, não tinha praticamente crescimento nos últimos anos e a partir do             

MIMO começou a ter… Enfim, acho que teve sim contribuições eu acho que o              

MIMO é um evento hoje muito importante para Amarante, ele colocou           

Amarante no mapa cultural do país, e acho que com isso ele também trouxe              

todas as coisas incríveis que a cidade já tinha. Trouxe à tona personagens             

como Amadeu de Souza Cardoso, Teixeira de Pascoais, o próprio museu, a            

viola amarantina, o potencial turístico, a doceria portuguesa, a doceria          

conventual de Amarante, os belos espaços que a cidade tem preservada, o            

Rio Tâmega, enfim, o charme da cidade, uma cidade pequena que tem um             

hotel como a Casa da Calçada, um restaurante com estrela Michelin, mas que             

preserva ainda essa magia das pequenas tasquinhas, daquela comida         

sensacional da região Norte… Eu acho que o MIMO como marca e como             

festival já tem um histórico, mas ele traz junto com ele uma importância             

enorme, ele dá luz a esse potencial cultural que Amarante tem. (Araújo, 2018) 

 

Sobre esse aspecto cabe relatar acerca da experiência vivida na cidade ao            

longo dos dias de festival, da edição de 2018. 

Os ares de cidade pequena são percebidos desde a descida na pequena            

rodoviária da cidade até à caminhada para o centro histórico, onde acontecia a             

programação do evento.  

Nesse trajeto, já era possível notar o enorme número de turistas que visitavam             

a cidade para participar do festival. O perfil era bem amplo, formado por jovens,              

adultos e pessoas mais idosas. Além dos grupos de amigos, havia muitas famílias             

transitando pelas ruas de Amarante  (Figura 22).  
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Figura 22: Movimentação em Amarante no MIMO 

 

Por todo o centro histórico havia diversas placas de orientação sobre os palcos             

do festival, vários totens com a programação (Figura 23) e também muitos enfeites             

foram espalhados pelas ruas destacando frases como “Música para Cantar”, “Dois           

Ouvidos é Pouco”  (Figura 24 e 25) .  

 

 
Figura 23: Totem com a programação 
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Figura 24: “Música para Cantar” 

 

 

Figura 25: “Dois Ouvidos é Pouco” 

 

O comércio local estava plenamente envolvido e não só tinha adesivos em            

suas vitrines (Figura 26) informando que participavam do MIMO (ou seja, os            
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envolvidos na equipe de produção do festival poderiam escolher esses restaurantes           

para utilizar seus tickets de refeição), mas também utilizavam o festival como uma             

estratégia para divulgar os seus produtos  (Figura 27). 

 

 
Figura 26: Estabelecimento credenciado 
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Figura 27: MIMO na propaganda 

 

Durante todos os dias do festival a movimentação na ponte de São Gonçalo             

era contínua (Figura 28) e muitas vezes ela era ocupada por artistas que se              

apresentavam ali mesmo (Figura 29). Isso ocorreu em diversos pontos do centro            

histórico, o que conferia uma ambientação musical à cidade. 
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Figura 28: Movimentação na ponte 

 

 
Figura 29: Banda na ponte 
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À título de ilustração e de modo a aproximar de um evento brasileiro bem              

conhecido para melhor compreensão da proposta do evento, cabe dizer que a            

sensação de estar em uma cidade que transborda música durante o MIMO remeteu             

às lembranças da vivência durante o festival Cinemúsica , em Conservatória, no           61

Estado do Rio de Janeiro.  

Evidente que tratam-se de experiências, de modo geral, bem distintas e cada            

qual possui suas peculiaridades de estrutura de evento, perfil da audiência e estilos             

musicais.  

No caso de Conservatória, há uma valorização do romance e de hábitos mais             

tradicionais, como expõe Herschmann (2011), a “experiência das serestas e          

serenatas identificadas a um universo simbólico tradicional, aliada à paisagem          

arquitetônica colonial do centro histórico, constituiu-se em ingrediente crucial capaz          

de seduzir relevantes segmentos de público da chamada terceira idade” . 62

Já no que diz respeito à cidade portuguesa, trata-se de um festival mais             

contemporâneo, com uma programação diversificada no que diz respeito aos gêneros           

musicais e com um público de faixa etária muito variada.  

Todavia, ambas aproximam-se com uma mesma estratégia: oferecem ao         

público uma experiência de alto valor agregado. Ou seja: Conservatória e Amarante            

aproximam-se uma vez que possuem como vantagem competitiva uma instigante          

ambientação repleta de significativas paisagens sonoras (Schafer, 1969) que         

intensificam a vivência dos seus visitantes, proporcionando o consumo de uma           

experiência singular (Pine e Gilmore, 2001). 

Voltando à análise do MIMO, no que diz respeito à programação, o festival             

segue a proposta de seu slogan que afirma que “dois ouvidos é pouco” e reúne 53                

atividades gratuitas em 3 dias distribuídas por sete locais da cidade: Parque            

Ribeirinho, Museu Amadeo Souza-Cardoso, Igreja de São Gonçalo, Cinema Teixeira          

de Pascoaes, Centro Cultural de Amarante, Largo de São Gonçalo e Parque Florestal             

61 Disponível em: http://www.festivalcinemusica.com.br. Acesso em 15/04/2019. 
62 Para mais informações sobre a experiência de Conservatória, vide HERSCHMANN, M. Ruas que              
cantam: ativismo seresteiro e desenvolvimento local em Conservatória. In: Nas bordas e fora do              
mainstream musical. Novas tendências da música independente no início do século XXI ..1 ed.São             
Paulo : Estação das Letras e Cores Editora, 2011, v.1, p. 235-266. 
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de Amarante. Foram 15 nacionalidades presentes no ano passado, mais de 200            

artistas ao todo participaram da edição passada. 

No tocante à música, o evento promove uma interlocução entre artistas           

internacionais e portugueses e promove o intercâmbio, principalmente, de artistas dos           

dois países em que possui sede. Nesse contexto, na edição de 2018 houve a estreia               

em Portugal de Matthew Whitaker Trio, Hudson, GoGo Penguin ou Shai Maestro Trio             

- da área do jazz -, bem como dos brasileiros Baiana System, Moacyr Luz e Almério.                

Os shows principais foram realizados por Goran Bregovic Wedding and Funeral Band,            

Otto, Pablo Lapidusas International Trio e Noura Mint Seymali, Rui Veloso, Dead            

Combo, Bruno Pernadas e Marta Pereira da Costa.  

Foram exibidos 13 filmes tendo a música como tema principal no Cinema            

Teixeira de Pascoaes, como por exemplo “Fevereiros”, de Márcio Debellian (sobre o            

carnaval da Mangueira em homenagem a Maria Bethânia) e de “Betty, They Say I’m              

Different” (dedicado à rainha Betty Davis), do inglês Phil Cox. 

O Programa Educativo realizou 10 workshops, conduzidos por músicos que se           

apresentaram no evento, tais como o pianista e compositor argentino Pablo           

Lapidusas e a Marta Pereira da Costa, solista de guitarra portuguesa, abordou sobre             

o feminino na música instrumental. 

O evento contou ainda com um roteiro cultural em que o percurso passava             

pelos principais pontos turísticos da cidade ressaltando a ligação desses lugares com            

a música na cidade; e uma exposição de arte moderna com acervo de obras              

importantes da cultura portuguesa (Figura 30). Esse item da programação é uma            

interessante forma de promover a interlocução com o setor turístico da cidade, eis             

que aproveita para reunir oferecer uma proposta de experiência diferenciada aos           

festivaleiros em horários que a programação musical está livre. 
 

169 



 

 

Figura 30: Espaço da Exposição 

 

Foram 59 peças que ficaram 5 meses expostas no museu Amadeu de Souza             

Cardoso e que tiveram um público de 13.000 pessoas nesse período. Essa exposição             

foi uma contrapartida do MIMO para a cidade de um dos patrocinadores do evento,              

que foi a Fundação Millenium. Provavelmente em 2019 será realizada uma exposição            

inédita para a região norte do país, começando dentro do MIMO.  

É interessante notar que, além do palco principal (Figura 31), na área de             

eventos da cidade, o MIMO também ocupa espaços como o Museu Amadeo de             

Souza-Cardoso para shows  (Figura 32).  
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Figura 31:  Show no palco principal 

 

 

Figura 32:  Show no Museu Amadeo Souza-Cardoso 

171 



 

 

A realização do evento também estimula outros artistas a promoverem shows           

na rua, aproveitando a movimentação de pessoas (Figura 33). 

 

 
Figura 33: Show na rua durante o MIMO 

 

Por fim, houve o tradicional encerramento com a “Chuva de poesia” (Figura 34,             

que consiste no lançamento de milhares de versos e poemas, impressos em pedaços             

de papel colorido, do alto dos edifícios no Largo de São Gonçalo. Nessa edição a               

homenageada foi a escritora brasileira Hilda Hilst, autora de mais de 40 livros de              

poesia, teatro e ficção. 
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Figura 34: Chuva de Poesia no MIMO 

 

Quando indagada sobre a importância de Amarante possuir esse selo de           

“Cidade Criativa”, Araújo ressaltou que considera que isso valoriza a cidade e faz             

também com que ela tenha responsabilidade de cuidar dos seus bens históricos e             

ainda apoiar políticas públicas na música, políticas públicas de preservação da viola            
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amarantina, dos bombos, enfim, de todas as tradições que a cidade tem vinculadas a              

música. 

Seguindo esse entendimento, a produtora considera também que esse         

reconhecimento a Amarante fez com que ela passasse a ser vista aos olhos da              

europa de uma outra forma, umas vez que entende que essa classificação agrega             

valor e traz vida à cidade. Sobre a preservação do patrimônio, ela é enfática: 

 
Acho que é importante preservar e espero que Amarante saiba, não só a             

Câmara, pois é uma responsabilidade que não é só do governo, eu acho que              

é uma responsabilidade de todos os amarantinos, de todas as pessoas que            

amam cultura e de toda essa cidade que possam se aproveitar desse título e              

valorizar muito mais, saber transportar esse saber para outras gerações que           

estão vindo aí. Eu acho que traz amor, efetivamente incremento na economia            

e traz Amarante para uma posição bastante importante no cenário cultural de            

Portugal. (Araújo, 2018)  

 

Ainda nesse contexto, a produtora foi questionada se julga Amarante          

efetivamente uma “cidade musical” e o que isso significaria. Nessa ocasião, ela            

indicou que pensa que essa expressão abrange uma cidade em que a música possui              

importância cultural. Isto é: onde a música é reconhecida por quem vive na cidade              

como um fator importante de ganho cultural, estético, de crescimento pessoal. A partir             

desse posicionamento, ela vê Amarante como uma “cidade musical” e complementa:  

 
Não é só o MIMO que faz isso. Mesmo antes de fazer o MIMO eu já percebia                 

isso. Nos eventos da cidade você sempre tem música. Ao redor, nos            

municípios todos, você sempre tem muita música, tem o programa de verão,            

grandes nomes da música passaram pela cidade nesses últimos anos,          

principalmente nessa última administração da câmara. Eu acho que a própria           

igreja, eu converso com o padre, o padre tem uma preocupação de ter             

programa musical na igreja. Nesse ano ele já adiantou que ele vai ter entre 8               

e 10 concertos ao longo do ano, é uma média de um concerto mensal,              

amarante hoje é sede da orquestra do Norte. Isso é muito importante ter uma              

orquestra sinfônica na região e mantida com recursos de Amarante, ou seja,            

ser uma cidade musical é ser uma cidade viva, ser uma cidade feliz, eu acho               

que Amarante é isso. (Araújo, 2018)  
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Analisando os dados do festival disponibilizados pela produção é possível          

notar o tamanho do impacto do evento no território .  63

Em 3 edições em Amarante, o festival já reuniu mais de 150.000 pessoas e a               

estimativa é que esse ano ele chegue a aproximadamente 240.000 pessoas,           

somando aí cerca de 90.000 pessoas na edição 2019, o que é um número bastante               

expressivo se compararmos com a média no Brasil. 

A principal cidade do evento no país é Olinda, que reúne hoje em média              

130.000 pessoas durante o festival. Amarante já é, assim, a segunda maior cidade             

em termos de público do festival. A terceira é o Rio de Janeiro, que circula numa faixa                 

de 60.000 pessoas em cada edição. Quer dizer, considerando o tamanho da            

população de Amarante (cerca de 56 mil habitantes), é muito maior o número de              

visitantes durante o período inteiro do festival do que a população da cidade.  

O crescimento em relação público do ano de 2017 para 2018 foi de 17%. O               

perfil de público que o MIMO traz para a cidade é bem diverso, já que 33% do                 

público tem entre 18 e 34 anos, 50% tem de 35 a 54 anos e 17% tem entre 55 e 64                     

anos. Quer dizer, como ela havia pontuado anteriormente, trata-se de um festival            

adulto e que não é tão segmentado no que diz respeito ao gênero musical.  

Além disso, foi informado que a maior parte do público tem uma formação             

secundária (55%), 38% tem ensino superior e só 7% tem o ensino básico. A faixa de                

rendimento principal (80%) circula de 1000 a 2000 Euros, que é um valor alto para um                

país em que o salário mínimo é de 600 Euros.  

Acerca do impacto econômico, o MIMO gerou, na edição de 2018, 1 milhão e              

460 mil Euros em 3 dias. Esse valor representou um aumento de 18% em relação à                

edição de 2017. O crescimento do festival levou também a um aumento na economia              

amarantina no período.  

Durante esse período, o comércio local tem como sua principal data de            

vendas. A ocupação hoteleira chega a 100%, sendo que essa lotação abrange            

também a enorme área de camping da cidade, que fica próxima ao palco principal do               

festival; bem como as acomodações disponibilizadas em casas por moradores,          

conhecidas como “alojamento local”; além de airbnb. De todo modo, esse número            

63 Todos os anos eles realizam pesquisas com o público durante o evento para identificação do perfil. 
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não era suficiente e diversas pessoas acamparam nas margens do rio Tâmega            

(Figura 35). 

 

 
Figura 35: Acampamento na margem do Rio Tâmega 

 

De acordo com dados da Câmara, entre 2016 e 2018 o número de vagas na               

cidade cresceu e mais de 90 alojamentos foram inaugurados. Conforme esse estudo            

apontou, Amarante que não aparecia no crescimento de novos alojamentos passou a            

ser a terceira cidade em crescimento no ano passado desde que o MIMO começou a               

ser realizado. 

Hotéis em cidades próximas também são utilizados de base por quem quer            

curtir o evento, tais como: Penafiel, Vila Real, Bastos, Mondim, Felgueiras e até             

mesmo o Porto, uma vez que Amarante fica a uma distância de apenas 40 minutos               

de ônibus. 

Além dessas áreas, o festival também afeta em outras perspectivas, uma vez            

que são mais de 170 empresas envolvidas na realização do MIMO e mais de 600               

empregos gerados direta e indiretamente. Isto é, o festival possui um expressivo            
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poder de mobilização de um conjunto de redes de agentes do setor musical e              

transversais que se envolvem na sua construção de experiência.  

Esse impacto do evento se reflete também na publicidade, que soma uma            

audiência acumulada de retorno de imagem de mais de 45 milhões de Euros. Ou              

seja: 35% da população portuguesa foi exposta à mensagem do MIMO no ano             

passado e cada uma dessas pessoas teve em média 13 vezes o impacto da              

mensagem do MIMO. O impacto de mídia foi de 3 milhões e 800 mil euros               

aproximadamente, 73% superior em relação a 2016, que foi o primeiro ano e equivale              

a 300 vezes mais o valor que o festival custa. O impacto calculado sobre o valor                

monetário das notícias é também na margem de 1 milhão e 800 mil euros em média,                

tendo um índice de 34% de crescimento em relação a 2016.  

Trata-se de um festival que começou em 2016 custando cerca de 450.000            

Euros, o ano passado ele foi feito com 800 mil Euros, que ainda é um montante                

apertado, eis que tem toda essa estrutura para atender. Provavelmente, conforme           

informado por Araújo, a edição de 2019 custará em torno de 800.000 a 1 milhão de                

Euros. Cabe destacar que o MIMO foi eleito em 2018 e 2019 como o melhor festival                

em infra-estrutura de Portugal, pelo Iberia Festival Awards. 

Como é possível concluir pelo exposto, durante as pesquisas de campo foi            

possível perceber que o MIMO atua como um importante vetor de desenvolvimento            

local, que inclusive teve uma significativa participação no processo que desencadeou           

a escolha de Amarante como uma “Cidade Criativa”.  

Sob essa análise, nota-se que o festival utiliza a cidade como cenário de suas              

edições - promovendo uma ampla ocupação de seu centro histórico -, ao mesmo             

tempo em que articula e potencializa os setores culturais e turísticos da cidade.             

Nessa perspectiva, o evento funciona como uma territorialidade sônica temporária          

que ressignifica o território a ponto de criar uma ambientação que dá a sensação de               

vivenciar, efetivamente, a experiência de uma “cidade musical”. 
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CAPÍTULO 5 - POR UMA COMUNICAÇÃO MUSICAL 

 

Nesse capítulo pretende-se tratar da noção de “cidades criativas” e sua relação            

com o território. Para tanto, serão considerados os termos marketing urbano, place            

branding e a criação de uma marca-cidade que vêm sido debatidos nos últimos anos,              

principalmente no âmbito de estudos voltados para gestão, planejamento urbano e a            

geografia. 

Essa conexão com a área de planejamento urbano se justifica ao passo que             

com o avanço das cidades, existe uma reestruturação do local a partir da relação das               

pessoas com o ambiente ao longo do tempo. 

Afinal, consoante dados relatados pela Organização das Nações Unidas         

(ONU), no momento, cerca de 54% por cento da população mundial vive em áreas              64

urbanas. Contudo, a forma como tem sido conduzida esse processo de urbanização            

nas últimas décadas tem levado a um padrão de desigualdade social que torna cada              

vez mais insustentável a situação de diversos países em desenvolvimento. 

Frente a esse cenário e à estimativa de que, em trinta anos, esse número deve               

ser ampliado para 70% da população mundial, novas soluções têm sido buscadas            

para compor um modelo capaz de fazer com que esse crescimento ocorra de maneira              

mais harmônica.  

Nessa perspectiva, tendo em vista os aspectos abordados no Capítulo 1 que            

tratam sobre os resultados dos processos de globalização, evolução das tecnologias           

e expansão da cultura digital das últimas décadas, cada vez mais tem ocorrido             

reconfigurações urbanas estruturais de modo a estimular a elaboração de políticas           

públicas que tenham por meta tornar as cidades mais sustentáveis e capazes de             

promover o bem estar de seus cidadãos. 

E é nesse panorama que a criatividade vem conquistando mais espaço nos            

planos governamentais e sendo aventada como um ativo econômico de relevância e            

com capacidade de utilizar bens de valor simbólico para a promoção do            

desenvolvimento territorial.  

64 Disponível em:   
https://nacoesunidas.org/atual-modelo-de-urbanizacao-e-insustentavel-onu-habitat-relatorio/. Acesso  
em 15/04/2019. 
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Assim, muitos municípios têm aderido à proposta de tornar aquele lugar uma            

“cidade criativa”. Afinal, em um cenário econômico em que as fontes naturais de             

recursos encontram-se cada vez mais escassas e que a tecnologia vem substituindo            

os seres humanos em diversas áreas, a criatividade assume uma posição ainda mais             

relevante e pode ser vista como um fator para o desenvolvimento urbano sustentável. 

Em contrapartida, é preciso ser capaz de elaborar um plano estável que            

respeite as características dos territórios e também as demandas de seus cidadãos.            

De outra forma, corre o risco de proceder a um processo de gentrificação e que,               

mesmo que traga um retorno econômico, torne as questões sociais desequilibradas,           

como se verá a seguir. 

Por fim, objetiva-se, a partir dessa abordagem teórica e dos resultados           

coletados durante o trabalho de observação realizado na cidade; das entrevistas           

conduzidas; e das informações obtidas através de relatórios especializados         

apresentados nos Capítulos anteriores, avaliar se Amarante deve, efetivamente, ser          

entendida como uma cidade musical. 

 

5.1. Criação de Identidade e as Estratégias de Marketing das “Cidades           

Criativas” 

 

Haja vista os aspectos levantados nos Capítulos anteriores, é possível notar           

que nos últimos anos as cidades encontram-se em uma disputa para levantar            

recursos e, nesse sentido, têm procurado identificar estratégias que sejam capazes           

torná-la mais competitiva, acelerando a sua economia; aumentando o valor agregado           

da localidade; de modo a atrair mais investidores e turistas. 

Assim, como apresentado no Capítulo 3, o selo de “Cidade Criativa” da Rede             

da UNESCO toroua-se um importante título a ser almejado por muitos gestores            

públicos, acreditando que seria uma forma de valorizar a cidade e integrá-la a uma              

rota de circulação da crescente classe criativa, que vem ganhando força nos últimos             

anos, principalmente pela categoria formada pelos “nômades digitais”, que são          

profissionais que aproveitam as tecnologias para desempenhar suas atuações         

enquanto circulam por diversos países.  
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Dessa forma, os gestores têm buscado utilizar a cultura como recurso,           

baseando-se nas histórias, valores e patrimônio existente, seja material ou imaterial,           

como é o caso da música, como propõe Landry (2011): 

 
Os recursos culturais urbanos incluem o patrimônio histórico, industrial e          

artístico, bem como paisagens e marcos urbanos. Também incluem tradições          

locais de vida pública, festivais, rituais ou histórias, além de hobbies,           

entusiasmo e a capacidade de falar línguas estrangeiras, comida e cozinha,           

atividades de lazer, subculturas ou tradições intelectuais. (Landry, 2011, p.          

15). 

 

Assim, pretender ser uma “Cidade Criativa” aparentemente soa como uma          

perspectiva promissora para diversas localidades angariarem uma vantagem        

competitiva sobre as demais.  

Todavia, para que traga resultados concretos para o desenvolvimento de seu           

território e atendimento às demandas de sua população dependem de um           

planejamento urbano estratégico qualificado. Isto é: quando feito de outra forma, pode            

levar a planos de governança equivocados que gerem uma ampliação das           

desigualdades sociais, além de reflexos econômicos negativos. 

Uma das formas disso acontecer é quando ocorre um desacertado “marketing           

urbano”. Essa expressão tem adquirido de uma conotação negativa frente à análise            

do universo das “Cidades Criativas” (Reis, 2011). Ela se aproxima do que se chama              

por algo “marketeiro”, dado que está ligada a uma consecução estratégica baseada            

na exclusão social e na busca por aumento de capital, criação ou manutenção de              

privilégios em detrimento do atendimento das reais necessidades dos cidadãos, como           

pontua Reis (2011, p. 57): 

 
Esse entendimento se desdobra em vertentes de exclusão, especulação,         

favorecimentos. Sua manifestação máxima envolve uma estratégia de        

marketing urbano como meio e como fim (ao invés de ser um instrumento a              

favor da transformação da cidade); a espetaculariação; e o uso do mimetismo            

(e não da criatividade), da importação do produto da criatividade alheia, por            

meio da arquitetura icônica dos starchitects , com o objetivo específico de           

servir de íma de investimentos financeiros e bandeira turística. O resultado           
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dessa estratégia é o enriquecimento de parcelas detentoras do capital (e.g.           

especuladores imobiliários, construtoras, capitães das indústrias de       

entretenimento) e de influência política, em um processo dissecado por Zukin           

(1991, 1995), Maricato (2000) e Fix (2007), entre outros. (Reis, 2011, p. 57)  

 

Nesse sentido, seguindo o posicionamento de Reis (2011), a cultura teria um            

papel multifacetado e seria capaz de contribuir em diversos eixos numa “Cidade            

Criativa”:  

- simbólico , como amálgama identitário, de cidadania e coesão social;  

- econômico , como conjunto de setores com impacto econômico direto          

e com impacto econômico indireto, agregando valor a setores         

tradicionais da economia (e.g. moda e têxtil; arquitetura e construção          

civil; design e setor moveleiro);  

- turístico , como fator de atração– por consequência do que se           

desenvolve na cidade e não como sua causa;  

- urbano, como elemento fundamental à formação de um ambiente          

criativo, aberto a novas ideias e conexões intraurbanas,        

desencadeador de inovações, livre pensar e preocupação com a         

sustentabilidade urbana. (Reis, 2011, pgs. 57 e 58)  

 

Por outro lado, no caso desse “marketing urbano”, a cultura costuma aparecer            

de forma utilitária, sendo aplicada de modo meramente conveniente e não           

estratégico. Nesse contexto, o que a autora propõe é a existência de um “culturalismo              

de mercado”, baseado em uma conjugação de interesses formada por uma elite que             

levaria, portanto, a uma revitalização inócua e realizada a qualquer preço, de maneira             

que poucos seriam privilegiados.  

Em suma, Reis pontua que “do consenso articulado na cidade criativa           

passa-se ao consenso imposto no marketing urbano; e ao invés da governança            

concertada entre público, privado e sociedade civil, encontra-se uma parceria na qual            

os direitos são privados e os deveres, públicos” (2011, p. 58).  

Por esse ângulo, o que se espera é que para que a cidade passe por um                

processo de transformação adequado, sendo elaborado um planejamento utilizando a          
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cultura como aliada - isto é: de forma estratégica - e atendendo às vocações da               

cidade e aos interesses de seus moradores.  

Em atendimento a essa lógica, a participação efetiva da sociedade civil é            

fundamental, assim como o desenvolvimento de parcerias público-privadas. Mas         

estas devem levar em conta os demais aspectos levantados. Quer dizer: a cultura             

deve ser utilizada como base, mas precisa de um ambiente para se desenvolver de              

modo adequado para colaborar no desenvolvimento territorial. 

Nesse sentido, de modo a clarificar sobre essas diferenças, nos apoiamos no            

quadro desenvolvido por Reis (2011) que confronta as características de cada qual            

(Tabela 03): 

 

Do Marketing Urbano à Economia Criativa 

 City Marketing Cidade Criativa 

Cultura como... Espetacularização Diferenciação/singularidade 

Criatividade Copiada (exógena) Produzida (endógena ou 
endógena + exógena) 

Papel do Simbólico Representação para atrair 
turistas e investimentos 

Expressão, atraindo turistas e 
investidores por decorrência 

Objetivo Financeiro; máquina de 
crescimento urbano 

Transversais/urbanos 
(econômico, social, ambiental, 

cultural) 

Papel da 
arquitetura icônica  

Ostentatório; mimético Ponta de lança de um 
processo basilar 

Beneficiários Investidores e Camadas 
políticas 

Setores amplos da sociedade 
(incluindo investidores e 

camadas políticas) 

Papel da sociedade Ausente Aproriação 

Cidade como... Produto/projeto, pontual  Processo, contínuo 

Mote Exclusão Inclusão 
 

Tabela 05: Do Marketing Urbano à Economia Criativa 
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Dessa maneira, como pontuam Nascimento e Pina (2018), as cidades que           

utilizaram o marketing urbano tiveram uma grande visibilidade, porém depois          

sofreram com problemas estruturais (tais como a superpopulação de turistas, que           

gera uma insatisfação e rejeição dos habitantes). Nesse sentido, a cidade criativa            

“surge como uma outra opção de planejar o espaço, com mais responsabilidade e             

legitimidade, de forma que atenda às necessidades de moradores e visitantes, sendo            

o encontro uma experiência e uma troca favorável para ambos” (2018, p. 29). 

Todavia, não é porque esse “marketing urbano” é visto de forma pejorativa,            

que todos os conceitos de marketing devem ser desconsiderados na elaboração de            

um efetivo plano urbano estratégico de uma “Cidade Criativa”. 

Como sugerem Ashworth e Voogd, não há nada de novo sobre lugares sendo             

promovidos por aqueles que provavelmente querem lucrar com seu desenvolvimento          

(1994, p. 39). Mas o que é interessante - e novo - nesses últimos anos é que muitos                  

gestores têm vislumbrado a aplicação de abordagens de marketing para compor um            

planejamento de atuação. 

A necessidade de captação de recursos pelas esferas administrativas faz com           

que lancem mão de diversas estratégias a fim de garantir vantagens competitivas            

para suas localidades e, assim receber mais turistas, residentes e investimentos           

(Kavaratzis, 2004; e Kotler et al., 1994).  

Similar ao que ocorre no mercado tradicional, cada vez mais os gestores            

urbanos buscam conquistar não só investidores, mas também uma audiência que           

passe a frequentar (seja de forma temporária, seja de modo permanente) e, com essa              

atitude, gerar receitas para a sua cidade. 

Levando em conta a facilitação do deslocamento e a disseminação de           

informações como efeitos da globalização e da expansão da cultura digital; caso uma             

cidade não atenda às expectativas levantadas pelo seu público, este não só irá             

embora, mas também pode compartilhar uma experiência negativa nas redes sociais,           

fazendo com que um potencial consumidor desista de ir conhecer a cidade. Ou seja,              

paulatinamente os lugares precisam se tornar especiais para acolher uma audiência           

repleta de opções. 

Como propõem Kavaratzis e Ashworth (2005), os locais vêm sentindo a           

necessidade de se diferenciarem entre si, de modo e afirmarem a sua individualidade             
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nas persecução de objetivos. Esse interesse na distinção consiste num reflexo direto            

do processo de globalização e funciona como um combate à homogeneização.  

Afinal, com a ampliação da oportunidade de escolhas de lugares para os            

consumidores, promover essa diferenciação é um importante passo para conquistar          

residentes, turistas e investidores. 

E, para tanto, seus gestores procuram moldar identidades que tornem essas           

cidades características, como revelam Kavaratzis e Ashworth: “a tentativa consciente          

dos governos locais para moldar um desenho específico de uma identidade local            

(‘place identity’) e promovê-la junto a determinados públicos-alvo - quer internos, quer            

externos -, é tão antiga quanto a própria gestão desses lugares (2005, p. 506). 

Logo, um bom plano de comunicação pode ser fundamental para a construção            

de uma abordagem estratégica do planejamento público em colaboração com o setor            

privado (Kavaratsiz, 2004, p. 69), a fim de promover o desenvolvimento           

socioeconômico de uma cidade por meio da criatividade. E essa possibilidade de            

parcerias bem estruturadas entre instituições públicas e privadas associadas a uma           

participação popular se aproxima do processo proposto pela UNESCO para a seleção            

para a sua Rede (conforme apurado no Capítulo 3).  

Nesse sentido, esse processo de candidatura pode ser dividido em 4           

importantes etapas: (1) cartografia (em que há o mapeamento dos agentes locais            

para conhecer a estrutura envolvida); (2) organização de uma calendário de           

atividades que seja capaz de promover a circulação dos bens criativos; (3)            

implementação de um plano de comunicação para envolver a população e agentes            

locais, bem como criar uma identidade atrativa; e (4) construção de uma rede             

formada pelos agentes e moradores a fim de identificar as demandas locais. 

Nesse cenário, o marketing, pode ser usado tanto para criar uma identidade            

sobre um lugar (Iversen e Hem, 2008); quanto para impulsionar o desenvolvimento o             

seu econômico e competitividade (Metaxas, 2002); bem como é capaz de influenciar            

as políticas públicas locais a fim de elaborarem planos gestores baseados nessas            

estratégias de comunicação que consigam lhe conferir um poder de distinção           

(Bourdieu, 2007), destacando-se das demais cidades. 

Dessa maneira, no processo de criação de uma identidade que seja capaz de             

conferir um valor agregado à cidade, é realizada uma construção de imagem que             
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esteja baseada nas vocações locais, a fim de reforçar (e valorizar) essas            

características da região, ao mesmo tempo em que satisfaça as necessidades reais            

dos seus residentes e frequentadores. 

Assim, nos últimos anos, ao invés do questionado “marketing urbano”, os           

profissionais da área têm buscado aplicar o conceito intitulado como place branding            

para refletir sobre essa questão e compor um planejamento.  

E tal mudança implica numa expressiva alteração de perspectiva em todo o            

esforço de marketing, afinal, parte da concepção de que as pessoas percebem os             

lugares da mesma forma que percebem as marcas (Kavaratzis e Ashworth, 2006).  

Por isso, termos como place branding têm se tornado mais popular entre os             

gestores públicos (Zenler e Martin, 2011) a fim de conferir um grau de distinção aos               

seus territórios.  

Essa abordagem coaduna-se com a questão que esse conceito tem em conta            

o gerenciamento de uma reputação que envolve determinado local.  

De acordo com essa proposta, o city branding ou place branding consiste nas             

estratégias de comunicação aplicadas como um meio para obter vantagem          

competitiva a fim de aumentar o investimento interno e o turismo; e também para              

alcançar o desenvolvimento comunitário, reforçando a identidade local e a          

identificação dos cidadãos com a cidade, bem como e envidando todas as forças para              

evitar a exclusão social (Kavaratzis, 2004). 

Ao contrário do marketing urbano que é pautado pela demanda, este conceito            

é conduzido com base na oferta. Nesse diapasão, é preciso ter em mente que o place                

branding não consiste, apenas, em uma atividade publicitária, mas compõe a           

estratégia da cidade para ganhar vantagem competitiva que leva a um crescimento            

sustentável. Através do place branding é possível, portanto, formar uma          

“marca-cidade” para articulação do território no mundo globalizado (Müge, Doratli e           

Fasli, 2012).  

Trata-se de uma maneira de criar um planejamento estratégico a partir do            

reconhecimento de vocações e fortalecimento de identidades locais, baseado no          

envolvimento das pessoas que residem e frequentam a cidade vivem e utilizam os             

lugares. E é nessa perspectiva que emerge o place branding, como propõem            

Kavaratzis e Ashworth:  
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Centra-se nas percepções e imagens que as pessoas têm, colocando-as no           

coração das atividades coordenadas e projetadas para dar forma a um lugar.            

Gerir a marca de um lugar constitui uma tentativa de influenciar e lidar com              

esses mapas mentais, de maneira favorável às circunstâncias presentes e às           

necessidades futuras do lugar (2006, p. 185). 

 

E, por isso, além dos resultados econômicos, o place branding consegue           

também fortalecer a relação entre o território e as pessoas ao engajá-las em torno de               

uma significativa vivência comunitária, que vai gerar um sentimento de pertencimento.           

Ademais, cria também uma sensação de resiliência que fortalece o circuito produtivo            

local. 

Como aponta Ashworth (2006), um planejamento de place branding costuma          

abordar 3 principais técnicas e que se aproximam também de vários formatos das             

“Cidades Criativas” abordadas no Capítulo 3, a saber: 

 

(a) personality branding: a estratégia aplicada envolve relacionar a cidade com           

alguma personalidade local relevante. Na Rede das “Cidades Criativas” temos          

Liverpool, cuja principal personalidade musical é a banda “The Beatles” e, a partir daí,              

construiu uma narrativa capaz de motivar milhares de pessoas todos os anos a             

visitarem a cidade  e se envolverem em roteiros turísticos temáticos. 

 

(b) signature building and design: consiste nas localidades em que suas edificações            

ou design que se tornam importantes símbolos da cidade, como por exemplo a Torre              

Eiffel em Paris, o Coliseu em Roma e o Burj Khalifa no Dubai. Se aproximam como                

exemplo dessa perspectiva os locais do segmento do design da Rede de “Cidades             

Criativas”, além de construções categorizadas como “Patrimônio Histórico da         

Humanidade”. 

 

(c) hallmark events branding: esta última técnica é a principal para o âmbito dessa              

pesquisa, uma vez que envolve um planejamento estratégico baseado na          

ambientação de eventos. Nesse caso podem ser citadas como exemplo locais que            
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sediam megaeventos desportivos (como Copa do Mundo e Olimpíadas); ou aqueles           

destinos voltados para a cultura, como os categorizados como “Cidade Europeia da            

Cultura” e “Cidade Criativa” pela música.  

No que diz respeito a esse estudo, o investimento na consolidação de uma             

agenda de festivais em Amarante e, em especial, a realização do MIMO Festival             

colaboram na estruturação de um planejamento de “Cidade Criativa” voltada para o            

segmento musical, que pode ser potencializado por um plano de comunicação           

baseado nessa experiência de concertos ao vivo. Afinal, o place branding não            

poderia deixar de levar em conta os aspectos relacionados com o “conjunto de             

significados partilhados” (Hall, 1997) que formam a cultura local.  

Frente a esse aspecto e direcionando o olhar para a marca atual de Amarante,              

é possível notar claramente a sua relação com o projeto apresentado à Rede de              

Cidades Criativas (Figura 36): 

 

 
Figura 36: Marca Amarante City of Music 

 

 

Assim como ocorre nas empresas, a elaboração de uma marca da cidade            

também possui uma gama de complexidade (Ashworth e Kavaratzis 2009). Afinal,           

trata-se de um relevante ativo tangível da cidade. Ela é utilizada não só no material               

de divulgação, mas também é posicionada nos eventos da cidade. 

A marca é elaborada com a finalidade de simbolizar as características positivas            

de uma cidade na mente das pessoas e desempenhar um papel significativo para             

reforçar a estratégia de place branding da cidade (Wahyurini, 2010). 
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Para essa análise, tem-se como ponto de partida as orientações de Kavaratzis            

(2004) sobre marcas de cidades, que sugere uma proposta de criação da imagem a              

partir de sua comunicação. Para tanto, a autora divide esse planejamento estratégico            

em 3 níveis, a saber: 

 

(a) Comunicação Primária: é aquela que promove a divulgação das ações da cidade             

e que funciona de base para o processo multifacetado de construção de imagens da              

cidade e gestão da marca da cidade (Kavaratzis, 2004). Essa comunicação           

contempla 4 segmentos:  

 

(1) Ambiente: relacionado com design, espaços verdes, arquitetura, os        

espaços verdes e espaços públicos. 

  

(2) Infraestrutura: criação e conservação de centros culturais, espaços para         

conferências, entre outras atividades.  

 

(3) Estrutura organizacional e administrativa: qualificação da governança       

local; garantia de participação da comunidade nas decisões;        

estabelecimento de parcerias público- privadas; 

 

(4) Comportamento: fomento aos agentes, bem como valorização da oferta         

de produtos culturais (como festivais e outro eventos culturais)         

organizados na cidade. 
 

(b) Comunicação Secundária: é a que ocorre por meio de práticas publicitárias e inclui              

a formação do mix de marketing e a criação de um logotipo. Kavaratzis (2004) reforça               

que precisa estar em harmonia com a realidade da cidade.  

 

(c) Comunicação Terciária: trata-se da comunicação espontânea, ou seja, é aquela           

que alcança espaço na mídia e não possui influência dos gestores. Como expõe             

Kavaratzis (2004), busca-se através das outras duas formas de comunicação          

envidar esforços para obter uma comunicação terciária positiva, que seja capaz de            
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envolver principalmente o principal público-alvo do projeto, que são os moradores da            

própria da cidade, e que se envolvidos adequadamente, funcionarão como          

importantes divulgadores da cidade. 

 

Nesse caso, tais características podem ser percebidas a partir dos          

ensinamentos de Ashworth e Voogd (1994), que partem da necessidade de formação            

de um mix de marketing específico, levando em conta que trata-se de uma cidade.  

Partindo do entendimento de que um mix de marketing é um conjunto de             

ferramentas usada para elaborar uma campanha que gere o interesse do consumidor,            

no caso das cidades, os autores aventam que seja composto por: (a) medidas             

promocionais; (b) medidas espaciais-funcionais; (c) medidas organizacionais e (d)         

medidas financeiras. 

Para tanto, devem ser identificadas as principais características culturais,         

abordagem histórica e a respectiva vocação local para formar um mix de marketing             

que será utilizado pelo gestor para desenhar um plano estratégico (Ashworth e            

Voogd, 1990) que seja capaz de comunicar a imagem da cidade e destacar seus              

atributos frente a um mundo globalizado. 

Essa marca é desenvolvida, portanto, de modo a criar uma imagem positiva e             

uma impressão emotiva na mente das pessoas. Por conta disso, como define            

(Wahyurini, 2010), o logotipo da cidade se destaca como uma identidade de marca             

que é capaz de simbolizar o principal bem de uma cidade para o seu público. Sendo                

assim, esse logotipo torna-se o ponto de partida para a formação de um ambiente em               

prol da conexão de pessoas e estímulo à participação.  

Ou seja: depende de uma profunda pesquisa e mapeamento das principais           

características da cidade. Apesar dos custos envolvidos, se a estratégia de place            

branding for bem sucedida, será possível dinamizar as relações sociais, estimular o            

turismo e impulsionar a economia da cidade. 

Conforme explanado por Wahyurini (2010), um logotipo deve responder a          

quatro desafios principais: 1) singularidade que difere aquela cidade das demais; 2)            

capacidade de conscientização sobre questões políticas, culturais e educacionais; 3)          

obter uma opinião perspicaz das audiências globais; 4) identidade sustentável, fresca           

e com identidade discernida. Assim, em outras palavras, na opinião do autor um             
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logotipo de cidade deve funcionar como identidade de marca que seja "sustentável,            

diferenciadora e atraente". 

Tendo em conta a relação da música e Amarante, fica evidente que essa             

marca foi criada para exercer um papel significativo na determinação da imagem e da              

reputação do território (Dinnie, 2004) e disseminar o reconhecimento internacional do           

território como uma “cidade musical”. Nesse sentido, o elemento central da marca            

reforça a sua vocação (música) e ainda está ligada a uma tradição (viola amarantina).  

Nesse processo de elaboração de uma marca territorial, busca-se acessar às           

variadas sensações por parte de quem consome a marca. Sobre isso, cabe            

mencionar que segundo pesquisa conduzida por Aleixo (2015), as pessoas preferem           

residir e viajar para locais que entendem como felizes, o que sugere que essas              

marcas-lugares devem investir na felicidade como fator diferenciador. E, nesse          

aspecto, a criatividade e a cultura - no caso em questão, mais especificamente a              

música - aparecem como importantes instrumentos para a formação de “shiny happy            

places” (Florida, 2008), como será apresentado a seguir. 

 

5.2. Gentrificação e Turismo  

 

Como visto no subcapítulo anterior, é possível delinear um planejamento para           

o desenvolvimento socioeconômico na cidade por meio da elaboração de uma           

estratégia de comunicação eficiente. E, com isso, fica evidente o potencial de aliar a              

condução de um plano que envolve uma narrativa relacionada a uma “Cidade            

Criativa”, com a elaboração de uma marca-território que seja capaz de propagar os             

atributos da cidade na mente do consumidor. 

Enquanto que na teoria um planejamento estratégico pode parecer muito          

funcional, na prática nem sempre é assim que funciona. E essa questão pode estar              

ligada justamente à diferenciação de aplicação de estratégias do “marketing urbano”           

e o “place branding”, como expõe Aleixo (2016, p. 32): 

 
É possível conceber Place Marketing como um processo de desenvolvimento          

e comunicação, que é oferecido por uma zona urbana para diversos grupos e             

instituições suscetíveis à sua imagem. Já o Place Branding tem como objetivo            
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criar uma imagem ou promover uma identidade e os aspectos econômicos de            

uma zona em particular (Muñiz Martinez, 2012, p. 375; Santos, 2013, p.5).            

Estes conceitos surgem como processos de promoção territorial e têm como           

objetivo principal o desenvolvimento e afirmação local, através da         

mobilização de recursos e tirando partido das vantagens competitivas da          

região, de forma a potenciar o desenvolvimento socioeconómico da cidade.          

(Aleixo, 2016, p.32). 

 

Ou seja: é importante que esse planejamento leve em consideração também           

as demandas de sua população local. Caso contrário, um plano equivocado pode            

gerar dois problemas muito comuns em locais que buscam um reconhecimento como            

“Cidade Criativa” sem atentar para a melhora na qualidade de vida dos seus             

residentes: a gentrificação e um turismo insustentável. 

No que diz respeito à primeira, geralmente ela ocorre no seguinte cenário: a             

gestão pública surge com uma proposta de revitalizar a cidade e executa um plano              

que acaba por promover ou intensificar as desigualdades sociais existentes. Na           

leitura de Seldin, a gentrificação resulta na “transformação de uma área vazia ou             

habitada pela classe trabalhadora em uma área de uso residencial ou comercial da             

classe média” (2015, p. 51). 

A fim de melhor ilustrar essa situação, cabe essa narrativa de Glass sobre o              

início do processo de gentrificação em Londres: 

 
Um após o outro, numerosos bairros operários londrinos foram invadidos          

pelas classes médias alta e baixa. Locais degradados ou com casinhas           

modestas, com dois aposentos no térreo e dois em cima, foram retomadas            

quando os contratos de aluguel expiraram, e se tornaram elegantes          

residências de alto preço. Residências vitorianas maiores, que tinham         

mudado de função - ou seja, haviam passado a ser utilizadas como            

pensões familiares ou sublocadas - recuperaram novamente um bom nível          

de status. Esse processo de gentrificação, uma vez começado em um           

bairro, se estendeu rapidamente até que quase todas as camadas          

populares que aí moravam originalmente tivessem deixado o lugar e que           

todas as características sociais tivessem mudado (Glass, 1964, XVIII). 
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E não parou aí. Afinal, na sociedade contemporânea, a gentrificação é um            

conflito político que vem afetando um enorme número de cidades. Inclusive, já            

encontra-se incluída dentro de uma narrativa urbana característica, como expõe          

Paes: 

  
Ao mobilizar o imaginário social e suas representações sobre as paisagens           

históricas, o planejamento urbano concilia a preservação patrimonial à         

renovação. As intervenções modernizantes no tecido urbano, a gentrificação,         

os novos equipamentos e usos sociais, particularmente os turísticos,         

associam-se à preservação do patrimônio histórico, e todos compõem, agora,          

a mesma narrativa urbana. (Paes, 2017, p. 668) 

 

A gentrificação implica, portanto, no deslocamento dos moradores das classes          

populares dos centros. Como aponta o geógrafo Smith (2006, 63) em estudo sobre o              

processo ocorrido de Nova Iorque, a gentrificação ocorreu em 3 ondas em diferentes             

décadas e com características distintas. 

A primeira onda é formada pela gentrificação que ele nomeia como esporádica.            

Ela é iniciada por pessoas de classe média que, por conta de um custo baixo,               

assumem o risco de investir em uma área onde os imóveis são desvalorizados. Esse              

grupo é formado principalmente por arquitetos e artistas, que não possuem alto poder             

aquisitivo e estão em busca de aluguéis baratos e boa infraestrutura. 

A segunda onda é marcada pela influência das imobiliárias, em parceria com a             

disponibilização de linhas de financiamento e facilidades apresentadas pelo governo.          

Essa etapa é impulsionada por promotores imobiliários e é formada por indivíduos de             

classe média e executivos que não se arriscam. 

Nessa ocasião,  ocorre a consolidação da gentrificação, como explica Zolini: 

  
por causa do crescente interesse do sistema financeiro nos bairros, antes só            

desejados pelos pioneiros da primeira onda espontânea de gentrificação, os          

limites do espaço gentrificável se expandem, e o sistema financeiro passa a            

investir em áreas até aquele momento não visada. (2007, p. 42) 
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Já a terceira onda de gentrificação é identificada por Smith (2006) como            

“generalizada”, que é quando o efeito gentrificador expande-se e consegue por           

moldar todo o entorno e interstícios dos bairros entre as residências gentrificadas,            

como explica Smith:  

 
Enquanto a gentrificação esporádica se limitou a nichos estritos do mercado           

da habitação, e o processo de consolidação da segunda onda provocou           

transformações sociais numa rede mais ampla de reestruturação urbana, a          

terceira onda - que data de meados dos anos noventa - transformou o             

processo de dentro pra fora. Mais que edifícios reabilitados e apartamentos           

reformados, a gentrificação abrange cada vez mais os novos restaurantes e           

as vias comerciais do centro, os parques em frente ao rio e os cinemas, as               

torres dos edifícios das marcas famosas, os museus das grandes fundações,           

os locais turísticos de todo tipo, os complexos culturais, em resumo, todo um             

leque de grandes operações na paisagem das áreas centrais (Smith, 2006, p.            

72) 

 

Como se vê, não se trata de um processo novo, porém vem ocorrendo com              

enorme intensidade nas áreas urbanas e se consolidando como “um componente           

imediato de uma ampla reestruturação social e econômica das economias capitalistas           

avançadas.” (Smith, 2007, p. 20). 

Nessa medida, como aponta o autor, a gentrificação passa de uma estratégia            

residencial - como ocorria no início -, para aparecer na dianteira da mudança             

metropolitana nas áreas centrais, afetando todo o tecido urbano e mudando assim a             

paisagem da cidade. 

Além da vertente ligada ao aspecto econômico, que é o relacionado às ações             

de especulação imobiliária como citadas acima por Smith (2006), a gentrificação pode            

também trazer um impacto relacionado à cultura . 

Por esse ângulo, consoante propõe Ley (1980, 1986, 2003), esse processo           

tem origem a partir de uma mudança nas necessidades da classe urbana na             

sociedade pós-industrial. Trata-se da formação de uma classe trabalhadora altamente          

qualificada e com poder aquisitivo que tem novos padrões de consumo e, nessa ótica,              
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passa também a ter preferências para seu local de residência. Portanto, envolve um             

poder de atração dessa classe que busca um estilo de vida diferenciado. 

Em suma, enquanto a tendência identificada por Smith (2006) aborda esse           

fenômeno da gentrificação como motivado por interesses financeiros; a abordagem          

de Ley (1980, 1986, 2003) apresenta uma visão que parte de uma redefinição nos              

parâmetros de interesses dos frequentadores da cidade.  

A título de exemplo, essa é uma experiência que foi notada em Portugal             

durante o período da pesquisa, na área do Porto. Como relatado no Capítulo 3,              

atualmente a cidade é um dos principais polos de atração de residentes e turistas na               

Europa. E, com isso, teve início a “revitalização” da cidade e tem provocado um              

profundo processo de gentrificação, que tem causado diversas críticas ao governo e            

manifestações promovidas por coletivos locais.  

Tal situação agravou a situação dos mais pobres, que perdem suas casas pois             

os prédios estão sendo vendidos para grandes incorporações imobiliárias, ao mesmo           

passo que intensifica um movimento de xenofobia contra os estrangeiros, que são os             

principais consumidores dos apartamentos disponibilizados na área “revitalizada”. 

Trazendo essa questão para um parâmetro brasileiro, houve também um          

grande processo de gentrificação impulsionado pelos projetos “Rio - Cidade Olímpica”           

e “Porto Maravilha” na região portuária da cidade de modo a proporcionar uma             

reestruturação da região para os megaeventos que a cidade recebeu nos últimos            

anos (Copa do Mundo e Olimpíadas). A forte especulação imobiliária afastou os            

moradores da região para dar espaço para prédios comerciais e residenciais. 

Em Amarante, conforme apurado durante a investigação e também abordado          

na entrevista de Guerra (no Capítulo 3), houve um processo participativo envolvendo            

os moradores no que diz respeito à construção do projeto de candidatura para a Rede               

de Cidades Criativas.  

Todavia, a Câmara, através da InvestAmarante, deu início recentemente ao          

projeto “RUA - Revitalização Urbana de Amarante”, que tem como objetivo: “gerar            

novas dinâmicas sociais, alterando e combatendo paradigmas de estagnação”. Em          

Nesse sentido, o conforme explicado no site, pretende-se promover a “dinamização           

do espaço público, da sensibilização sobre a importância da reabilitação e ocupação            
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do edificado e da regeneração e rentabilização do comércio de rua, o projeto RUA              

pretende criar cidade”. 

O projeto foi criado pela Câmara Municipal de Amarante, pela Associação           

Empresarial de Amarante, e pelo Aventura Marão Clube, através da Casa da            

Juventude. Pelo que foi constatado, o governo local tem feito reuniões com os             

moradores e comerciantes de modo a apresentar as ideias e debater como será feita              

a sua condução. 

Ainda não é possível prever os efeitos dessa reestruturação urbana na parte            

musical da cidade - principalmente no que diz respeito aos festivais -, mas um fato               

importante a ser salientado é que a Casa da Juventude foi uma das participantes de               

elaboração do projeto para a Rede de Cidades Criativas e, como informado por             

Guerra em entrevista, é um grupo que leva diversas demandas da área cultural para              

o governo. 

Nesse tocante, cabe recordar que, como apresentado no Capítulo 3, essa           

Rede da UNESCO promove o crescimento sustentável das cidades e possui dentro            

da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável as seguintes metas que estão            

relacionadas com esse debate: (1) Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e            

sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e             

sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países; e (2) fortalecer           

esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. 

Outra aproximação é que a regeneração é cofinanciada pelos programas          

Norte2020, Portugal 2020 e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional da União            

Europeia. Vale retomar também que, como abordado no Capítulo 4, esta é a mesma              

instituição que patrocina o MIMO Festival. 

Resta evidente, pelo exposto acima, que essa “revitalização” consiste em um           

processo de médio a longo prazo e que deve ser acompanhado de perto para              

compreender que efeitos terá na cidade. Mas que, por essas conexões, é provável             

que seja efetuado um trabalho de harmonização de interesses e elaboração de metas             

conjuntas. 
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5.3. Cultura, Criatividade e Turismo  

 

Como apresentado no subcapítulo acima, os novos padrões de consumo          

emergidos na Sociedade Pós Industrial afetaram a expectativa e os interesses dos            

frequentadores das cidade, seja a título temporário, seja para estabelecer residência           

fixa. 

Como afirma Florida em seu “Manifesto Criativo” (2011): talento, crescimento          

econômico e inovação estão tornando-se cada vez mais concentrados em algumas           

dezenas de regiões ao redor do mundo. Nesse tocante, um selo como o de “Cidade               

Criativa” conferido pela UNESCO ajuda os municípios a se destacarem e passarem a             

orbitar um grupo que chama a atenção desse público tanto para morar, quanto para              

visitar. 

Nesse tocante, vale enfatizar o posicionamento de Florida (2011) de que, na            

sociedade contemporânea, a decisão mais importante da vida das pessoas será           

escolher o lugar onde irá viver.  

Ao investigar sobre o tema tendo por objeto os Estados Unidos, Florida (2002)             

classificou em seu livro “A Ascensão da Classe Criativa”, 4 motivos que justificam a              

relevância dessa opção  : 

 
1. O mundo está se movimentando para uma economia baseada na           

criatividade. Os lugares que terão sucesso serão os que ficam à frente da             

curva e são capazes de se adaptar rapidamente. 

2. Esta economia criativa é baseada em pessoas criativas - não apenas            

artistas e músicos, mas engenheiros, cientistas, arquitetos e educadores.         

Estes são quem eu chamo de classe criativa, pessoas que trabalham com            

suas mentes para criar coisas novas com valor. 

3. Pessoas criativas podem viver onde quiserem. Isso significa que a           

economia criativa é diferente das economias industriais ou agrícolas mais          

antigas, onde recursos como ferro ou carvão, ou localização em rotas de            

comércio, foram o que determinou a localização da empresa. O novo recurso            

é pessoas, e eles são móveis. 

4. Cluster de pessoas criativas. Eles se mudam para lugares onde existem            

outras pessoas criativas para eles para interagir. (Flórida, 2002) 
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Como resultado de estudo liderado pelo autor ao analisar algumas cidades que            

eram consideradas como vencedoras no âmbito criativo, sua equipe identificou 3           

características em comum dessas localidades: (a) talento (reunião do que ele           

denominou como “classe criativa”; (b) tecnologia tecnologia (concentração de         

empresas tecnológicas e inovadoras); e (c) tolerância (aceitação da diversidade          

humana). 

Ademais, o autor também pontua sobre a questão da felicidade como           

característica importante na busca pela cidade. Ele se baseia em uma investigação            

desenvolvida entre 2005 e 2006, em que foram conduzidas entrevistas com 27000            

pessoas, que detectou 7 fatores de satisfação da comunidade: (1) um bom lugar para              

levar as crianças; (2) um bom lugar para conhecer pessoas e fazer amigos; (3) um               

lugar com beleza física; (4) boas escolas; (5) parques e espaços abertos; (6) um lugar               

seguro e (7) um bom lugar para empreendedores e novos negócios. 

Seguindo esse entendimento, tem crescido nos últimos anos a concentração          

geográfica da criatividade (Costa, 2002, 2008; Costa; Vasconcelos; Sugahara, 2011).          

Afinal, essa classe criativa tem se deslocado para os “shiny happy places” (Florida,             

2008), que são cidades que dão condições de ter um estilo de vida que atenda a essa                 

demanda. E o porte da cidade não tem sido um problema para esses criativos, uma               

vez que, não só os grandes centros que têm atraído essas pessoas.  

Além dos residentes, os turistas também são influenciados por esses novos           

padrões de consumo. No entanto, assim como acontece com a atração de forma             

instável de novos moradores que pode causar - ou acelerar - um processo de              

gentrificação de uma cidade, o modelo de turismo desencadeado de forma           

equivocado pode também tornar-se insustentável. 

Sob essa perspectiva, cabe reforçar que existe um forte laço entre o setor             

criativo e o turismo (André e Vale, 2012, p. 55), afinal, as indústrias criativas possuem               

um amplo potencial transformador no território. 

E a proposta de uma “Cidade Criativa” está muito próxima de atender ao             

procura o novo perfil de turista: experiência. 

Segundo Richards (2010), esse novo perfil de consumidor não tem mais           

interesse em um roteiro padronizado. Prefere descobrir a cidade de outras formas; se             

aprofundar nas suas dinâmicas e ser envolvido pela características da identidade           
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local. São viajantes que evitam pacotes prontos, pois preferem organizam seus           

roteiros, hospedagens e passagens através de pesquisas online.  

Para o autor (2009, p. 4), o “turismo criativo respeita as habilidades             

aprendidas de forma ativa, que os turistas levam consigo quando retornam às suas             

casas”. Essa vivência na cidade pode se tornar numa experiência transformadora e            

não apenas seguindo a lógica do consumo. É o turismo da experiência (Bock, 2015)              

que vem ganhando espaço. 

Dessa forma, a criatividade e o desenvolvimento turístico se entrelaçam e se            

fortificam por meio da criação de produtos e experiências turísticas; revitalização de            

produtos já existentes; valorização de bens culturais e criativos; e gerando um            

ambiente criativo nos lugares que seja capaz de atrair os visitantes (Richards, 2013). 

Todavia, apesar do binômio criatividade e turismo serem favoráveis à          

promoção de um desenvolvimento sustentável, é preciso que os gestores tenham           

atenção também nesse planejamento. Afinal de contas, conforme prevê Bock (2015),           

o aumento desordenado do turismo pode se transformar em um problema para uma             

cidade que não tenha estrutura para suportar receber e gerar uma ampliação da             

desigualdade social, crescimento desordenado, violência urbana, aumento no        

trânsito, entre outros problemas, como conflitos entre residentes e turistas. 

E é nessa abordagem que a construção de um planejamento adequado           

baseado na criatividade pode funcionar para evitar esse processo de gentrificação e            

de turismo desajustado. Nesse sentido, como tratado, uma “Cidade Criativa” deve ser            

aquela capaz de promover uma reestruturação urbana aliada às demandas sociais e            

embasada nas vocações e identidades locais. 

Através da inovação e da criatividade, portanto, deve-se buscar um          

desenvolvimento sustentável, que evite essa especulação imobiliária e crescimento         

predatório. Sendo assim, um plano ideal seria um capaz de encarar o desafio de              

atuar nas áreas degradadas e abandonadas como uma oportunidade de valorizá-las           

de forma criativa, inovadora e sustentável. 

Assim os espaços vazios da cidade poderiam se tornar um laboratório de            

projetos de inovação e criatividade, respaldados por políticas públicas consistentes e           

respeitando demandas da região, sem promover a desigualdade social para, ao fim,            
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resultar em transformações no território que sejam idealizadas em prol da qualidade            

de vida da população e da cidade. 

Logo, o que se propõe, é que as estratégias de marketing aplicadas à             

consecução de uma “Cidade Criativa” levem em conta a finalidade de promover uma             

transformação social efetiva, ao invés de funcionar só como uma ferramenta           

comercial para busca de capital.  

Como explica Nascimento (2019), não se trata de criar uma imagem à cidade             

por meio de ações pontuais, como construção de um prédio icônico de um renomado              

arquiteto, mas sim conferir um valor inexistente anteriormente e atrair a atenção entre             

investidores e turistas. 

Assim, como visto, as atividades criativas desenvolvem sinergias importantes         

com o turismo urbano (André e Vale, 2012, p. 55) e uma das formas de ocorrer essa                 

atuação por meio do segmento cultural é através do desenvolvimento turístico           

estimulado pela realização de festivais, como Amarante vem investindo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como exposto ao longo dessa pesquisa, com a emergência da Sociedade da            

Informação (Castells, 2003), o alto fluxo de dados e a valorização do conhecimento             

impactaram de diferentes maneiras o setor econômico mundial. 

Assim, com a globalização, que se originou na aproximação da economia           

mundial e na difusão das novas tecnologias de comunicação, foi possibilitado um            

amplo escoamento de informações, de trocas de experiências, abertura de novos           

mercados e de hibridações culturais. 

Houve a eclosão de uma economia que fez com que os processos tradicionais             

de industrialização sofressem uma ruptura, gerando, portanto, um ambiente favorável          

para a valorização do conhecimento e da inovação, que potencializou setores em que             

a força motriz é a criatividade. 

Dessa forma, em um ambiente de globalização, expansão tecnológica e          

instabilidades econômicas, a criatividade e a inovação passaram a ser          

recursos-chave de políticas públicas que buscam potencializar esse setor cuja força           

motriz é conduzida pela intelectualidade. 

Frente a este mundo reconfigurado pela cultura digital e em que as distâncias             

foram diminuídas, a busca por vantagens competitivas que possam tornar cidades           

mais atraentes têm motivado diversos gestores a lançar mão de variadas estratégias            

para motivar a fixação de profissionais qualificados, ampliar o fluxo turístico e seduzir             

investidores.  

E é meio a essa corrida que os olhares se direcionaram para a formação de               

“nações criativas”, “cidades criativas” e uma disputa por uma “classe criativa” (Florida,            

2011) que é vista como um emergente vetor para a promoção do desenvolvimento             

econômico urbano e regional. 

Ao dar início a essa pesquisa, buscava-se refletir sobre as tensões e            

articulações que envolvem aspectos ligados à comunicação, cultura e território sob           

um olhar multidisciplinar, uma vez que trata-se de um debate que envolve pesquisas             

de variados âmbitos, como por exemplo as ciências sociais, economia, a geografia, a             

gestão e o planejamento urbano. 

200 



 

Nessa perspectiva, o interesse de estudo sob a égide da comunicação           

dirigiu-se para a música, que além de ser uma relevante expressão cultural, consiste             

em uma importante ferramenta de transformação urbana.  

Baseado nesse aspecto e no alto poder mobilizador que a música possui,            

argumenta-se que, tendo em vista o exposto nessa pesquisa, a música ela pode ser              

aplicada de forma estratégica para colaborar no desenvolvimento territorial das          

cidades.  

Afinal, ela representa um importante ativo econômico capaz de ressignificar um           

território, ao mesmo tempo que é utilizada como uma ferramenta comunicacional para            

conferir uma distinção a cidades a partir da criação de uma identidade local             

relacionada à música. E, a partir desse cenário, atua de modo a fomentar o turismo e                

o desenvolvimento territorial. 

Dentro desse entendimento, pretendeu-se, portanto, compreender os fluxos de         

funcionamento de uma “Cidade Criativa” na área musical.  

Cabe relembrar que foram levantadas muitas perguntas na introdução acerca          65

da abrangência desse tema, a fim de orientar uma compreensão do que envolveria             

também, consequentemente, o termo “cidade musical”.  

Apesar de concordar com Jannoti Jr. e Pires (2019) que, de uma certa forma,              

toda cidade é musical, fato é que, para essa investigação foram considerados            

aspectos relacionados com a utilização da música de modo estratégico, que envolva            

tanto um planejamento de comunicação, quanto funcione como um expressivo vetor           

de desenvolvimento socioeconômico.  

Nesse aspecto nos aproximamos do posicionamento de Lerner (2009) de que           

nem toda cidade é criativa hoje, mas qualquer cidade pode tornar-se criativa. E, pelos              

dados coletados nesse estudo, é exatamente o caso de Amarante, ou seja, uma             

cidade que se organizou para desenvolver um planejamento a fim de ser uma “cidade              

musical”. 

65 As perguntas foram: “Afinal, o que é considerado pelo órgão durante essa avaliação para aceite na                 
rede? É levado em conta o histórico do território com um determinado setor criativo, ou pesa mais o                  
compromisso futuro de investimento na área? Que vantagens competitivas essa chancela da             
UNESCO traz para o município? Como funciona a cadeia produtiva setorial numa dessas cidades              
criativas da rede? Apenas as cidades com esse título podem ser consideradas criativas? Quais as               
estratégias aplicadas pelas cidades que possuem essa chancela a fim de criar efetivamente uma              
experiência que envolve uma cidade criativa? Tendo em vista esses aspectos, Amarante é uma cidade               
musical?” 
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Da mesma forma, nem só as cidades que obtém esse “selo” da UNESCO             

podem ser consideradas criativas. Afinal, isso está ligado à obtenção de resultados a             

partir de um planejamento que tenha a criatividade como ferramenta para o            

desenvolvimento territorial e não o pertencimento a essa Rede.  

Assim, tendo em vista a proposta de analisar o conceito de “Cidade Criativa” a              

partir do olhar da UNESCO, foi possível classificar os municípios participantes de            

acordo com as seguintes categorias: (a) constituição de entidades, setores ou           

programas direcionados para promover o desenvolvimento dos negócios do setor          

musical local (por exemplo: Adelaide com o Escritório de Desenvolvimento de Música            

e o Plano de Ação de Música ao Vivo; a Incubadora de Idanha-A-Nova; a incubadora               

Musikpark de Mannheim); (b) criação de fundos de fomento para o setor (como o              

programa Neighbourhood Tourist Development Fund de Kansas City; e o Plano de            

Ação da Cultura de Liverpool); (c) legado ou grande produção de algum instrumento             

musical ou mídia física (Chennai; Hamamatsu; Hannover); (d) histórico com gêneros           

musicais específicos (como Bolonha e a música clássica; Chennai e o Carnatic; e             

Kinshasa e a rumba congolesa); (d) ser cidade natal de artistas relevantes (como por              

exemplo a relação entre Liverpool e os Beatles; Bob Marley e Dennis Brown e              

Kingston); (e) possuir programas de formação musical e conservatórios (como          

Auckland; Mannheim; Norrköping e Pesaro); (f) ter importantes infraestruturas, como          

estúdios de gravação e casas de show (como Kinshasa e Tongyeong); (g) ser sede              

de festivais, eventos tradicionais e feiras de negócios (tais como: Almaty; Brazzaville;            

Daegu; Frutillar; Ghent; Katowice; Praia; Salvador; Sevilha e Varanasi). 

Nota-se, dessa forma, que não cabe aqui limitar um padrão de “Cidade            

Criativa” ou “Cidade Musical”, afinal, uma vez que essa urbe tem por base a              

inovação, deve estar aberta para que possa se reinventar quando necessário.  

Levando em conta a destruição criativa proposta por Schumpeter (1982), os           

seus formatos devem ser capazes de serem reestruturados para se tornarem           

adaptáveis, sempre que for preciso de modo a manter sua vantagem competitiva no             

mercado. 

Como visto, para a candidatura é preciso apresentar um planejamento          

estratégico de 4 anos estabelecendo metas de curto, médio e longo prazo. Mais do              
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que um passado musical, a UNESCO avalia o compromisso futuro de investimento na             

área e cumprimento do plano estabelecido. 

Partindo para a análise do objeto, a escolha de Amarante como objeto foi             

motivada a partir de uma observação local durante a edição de 2018 do MIMO              

Festival, que surpreendeu pela sensação de efetivamente estar numa “cidade          

musical”, repleta de paisagens sonoras (Schafer, 2001) e uma ambientação          

espalhada por todo o centro histórico da cidade. 

Posteriormente, foram realizadas outras visitas à cidade tanto para conhecer o           

dia a dia, quanto para observar outros festivais realizados no período de verão e              

conduzir entrevistas com seus produtores. 

No começo, essa investigação tinha como hipótese a existência de uma           

estrutura consolidada formada por uma diversidade e quantidade de agentes do setor            

musical para que fosse possível alicerçar uma rede capaz de promover a circulação             

de bens culturais. 

Essa hipótese foi fundamentada a partir da experiência com outras          

investigações nos últimos anos, principalmente na que trata sobre o desenvolvimento           

do Mapa Musical RJ (Bittencourt, Domingues e Pereira de Sá, 2018) e sobre o Mapa               

Musical do Porto (Guerra, Bittencourt, Domingues, 2019).  

Todavia, quando desenhada a rede dos agentes humanos e não-humanos          

ativos no setor musical de Amarante, restou em dúvida sobre a efetiva força dessas              

conexões para sustentar de forma significativa os fluxos que se esperavam de uma             

rede de uma intitulada “Cidade Criativa”.  

Isto é: durante as visitas realizadas e as informações levantadas a partir das             

entrevistas, foi possível apurar que a estrutura dessa cadeia produtiva da música não             

é marcada nem pela quantidade, tampouco pela diversidade de agentes do setor            

musical. Trata-se, portanto, de uma cadeia produtiva que possui alguns “buracos” em            

sua formação. 

Existem poucas bandas na cidade, poucos espaços que tenham uma agenda           

frequente de shows, não existem estúdios de ensaio (apenas 2 estúdios de            

gravação). Conforme apontado por Guerra em entrevista, a maior parte dos músicos            

da cidade são ainda amadores, logo não há uma forte profissionalização do setor             

ainda localmente.  
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Com base nas pesquisas realizadas e na vivência durante as observações           

feitas in loco na cidade, foi detectada uma mobilização em torno de uma aparente              

cena musical que envolve os gêneros rock e hip hop. Foi possível também apurar a               

existência de um circuito ligado à música sacra - que está diretamente relacionado             

com o turismo religioso existente na região -; e um circuito que envolve os músicos               

tradicionais. 

Percebeu-se também a grande força dos festivais de diferentes gêneros          

musicais que atuam como territorialidades sônicas temporárias e se espalham numa           

programação ao longo do ano, mas com maioria durante os meses do verão. Frente              

ao cenário apresentado de reconfiguração do setor musical e de valorização do “ao             

vivo”; o fortalecimento desses eventos pelo poder público - como tem sido feito por              

Amarante - é realmente uma estratégia adequada para estimular o ecossistema           

musical local. 

Todavia, existe um potencial de crescimento e fortificação dessa rede local, ao            

passo que ao analisarmos as metas da cidade dentro da Rede da UNESCO,             

destacam-se as que envolvem “reforçar o ecossistema de música local com iniciativas            

baseadas na criatividade para negócios e profissionalização que ampliem as          

oportunidades para criadores e profissionais do setor cultural, notadamente através          

dos festivais já existentes”; e “apoiar e promover atividades culturais através de            

espaços dedicados, tais como a renovação do Cineteatro, incentivando assim          

abordagens transversais entre música, literatura e cinema”.  

Ademais, cabe mencionar também as informações obtidas a partir do mapa           

mental exposto na InvestAmarante, que representa os interesses de sua atuação e            

levanta algumas palavras-chave bem interessantes (Figura 37) e que se coadunam           

com a proposta desenvolvida para a candidatura à UNESCO e que foi debatido             

durante esse trabalho, tais como: “desenvolvimento sustentável”, “turismo”, “smart         

city”, “empreendedorismo”, “oportunidade” e “cooperação”. 
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Figura 37: Mapa Mental da InvestAmarante 

 

Esse objetivos coadunam-se, portanto, com o atual cenário da cidade, que           

demanda um reforço na sua organização. E os festivais podem funcionar como            

significativos vetores desse processo. 

Constatou-se, portanto, que Amarante faz parte de um formato de “cidade           

musical”, que é potencializada por meio do fomento às territorialidades sônicas           

temporárias ocasionadas pelos festivais que nela ocorrem.  

Inclusive, em consonância com esse posicionamento, o que vem fortalecendo          

esse cenário local é que as políticas públicas da Câmara focaram em incentivar o              

mercado de concertos ao vivo, que como visto na tabela de metas das “cidades              

musicais” da UNESCO é um dos principais pontos levados em consideração para            

revigorar o setor nesses municípios.  

Ela segue, portanto, um perfil próximo ao que ocorre em algumas cidades            

brasileiras, tais como Rio das Ostras (Herschmann, Oliveira, Fernandes, 2017), que           

tem seu setor musical potencializado através do Festival de Jazz e Blues. Cabe             
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informar que esse ano essa cidade irá apresentar candidatura à Rede de Cidades             

Criativas. 

A principal experiência de Amarante numa vivência de “cidade musical” é com            

o MIMO, que é um festival que atua ressignificar e urbe e tornando todo o centro                

histórico numa “cidade da música” ampla e aberta, envolvendo não só artistas e             

equipe técnica, mas também comerciantes, restaurantes, hotéis e diversos         

trabalhadores informais. É o evento que mais envolve a rede de agentes do setor na               

cidade e produz enormes reflexos econômicos na cidade durante o período de sua             

realização. 

Sobre o aspecto comum da “festivalização da cidade” que geralmente é pauta            

de planos de governança mais “marketeiros”, vale apontar que o município tem uma             

atuação interessante, eis que apoia festivais que já são realizados na cidade há anos.              

O único evento que foi criado recentemente foi o Band’Arte, em resposta a uma              

demanda trazida pelos artistas locais a partir da Casa da Juventude.  

Ampliando o olhar para outros aspectos da cidade a fim de analisar de maneira              

crítica, foi possível observar nessa investigação que a candidatura de Amarante à            

Rede de Cidades Criativas da UNESCO não foi uma ação isolada.  

Ela encontra-se dentro de um planejamento estratégico maior do governo local           

que envolve um plano de “place branding” para posicionamento da marca de            

Amarante - como cidade musical - no país e no exterior, a fim de estimular o setor                 

cultural na cidade, ao mesmo tempo em que fomenta um turismo. A aposta, portanto,              

é feita em cima da experiência desse público consumidor. 

Essa impressão foi reforçada tomando como referência as observações de          

campo, bem como as entrevistas conduzidas com a gestora do InvestAmarante e os             

produtores dos festivais MIMO, Festival Internacional da Guitarra e Band’Arte, que           

também comentaram sobre essa questão da “cidade musical” e da participação na            

rede da UNESCO. 

Quanto a esse assunto, foi possível detectar que existem 2 vantagens           

competitivas diretas para os seus participantes: (1) trocas de experiências e           

intercâmbios de artistas e de profissionais; e (2) o selo como “Cidade Criativa”, que              

fornece todo um capital social que envolve seus membros, conferindo-lhes poder de            

distinção (Bourdieu, 2007).  
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Sobre esse último item, vale levantar que essa valorização que o selo traz             

pode atuar beneficiando não só a cidade de modo geral, mas também os profissionais              

envolvidos no setor. Por exemplo, um estúdio de gravação de uma cidade da Rede              

pode aproveitar-se da chancela para divulgar o seu trabalho. Isto é: os produtos e              

serviços pertencentes a uma “cidade criativa” podem ser reconhecidos e essa           

chancela pode motivar uma escolha do consumidor. 

Levando em conta todo o exposto nesse primeiro olhar lançado sob a            

experiência de Amarante como “Cidade Criativa”, fica evidente que trata-se de um            

assunto que pode originar diversos outros caminhos futuros de investigação tendo em            

conta o potencial apresentado. 

Sobre esse aspecto, levantamos alguns rumos que podem valer a observação           

futura. O primeiro é monitorar os resultados obtidos por Amarante já como uma             

“Cidade Criativa”. O primeiro relatório apresentando os resultados dos primeiros anos           

da cidade dentro da Rede deve ser lançado no próximo ano. 

Outro ponto que pode ser investigado futuramente é a execução de uma das             

metas do plano de Amarante e trata do estabelecimento de um programa de “Music              

Lab for All” com o “objetivo de ter Amarante incluído na UCCN como um laboratório               

de música experimental, oferecendo um contexto no qual compartilhar e disseminar a            

prática, bem como construir um ecossistema musical profissional e inclusivo”.          

Trata-se de uma proposta que pode funcionar de forma atrativa para profissionais do             

mercado musical, inserindo novos artistas na cidade. 

Uma terceira abordagem muito relevante é o acompanhamento da relação          

entre o projeto “City of Music” e o “Amarante Regenerada”, que irá promover a              

revitalização do centro histórico da cidade e que pode, a partir daí eclodir um              

processo de gentrificação na cidade. 

Por fim, como trata-se de um projeto muito recente, não é possível, nesse             

momento, identificar de forma conclusiva se o “City of Music” de Amarante            

conseguirá, de forma efetiva, alavancar seu desenvolvimento territorial por meio da           

criatividade.  

Porém, pelos dados analisados, as políticas públicas atualmente        

desenvolvidas e o planejamento estratégico apresentado pela cidade na Rede de           

Cidades Criativas, é possível perceber que existe um enorme potencial. 
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Afinal, através do encorajamento de criação de territorialidades sônicas         

temporárias por meio dos festivais e do fortalecimento dos profissionais desse           

mercado envolvidos por um planejamento de comunicação que dissemine a proposta           

de experiência de uma “cidade musical”, pode levar a uma atração de turistas,             

residentes e investimentos. E estes, se bem conduzidos por um plano estratégico que             

envolva as demandas locais e utilizando a inteligência coletiva (Lévy, 2000), serão            

capazes de, por fim, colaborar no desenvolvimento socioeconômico local.  
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Anexo 1 

 

Principais características  das Cidades da Música  
 

Cidade 
País População 

Principais Características 

ADELAIDE 
(Austrália) 
1.300.000 

Ao longo do ano, Adelaide realiza muitos festivais de arte e música que se              
concentram em fomentar a cooperação e o intercâmbio, tanto em nível           
nacional quanto internacional e trazem mais de 62,5 milhões de dólares           
australianos para a economia da região por ano. O WOMADelaide - membro            
da Rede de Festivais da WOMAD - reúne mais de 86.000 pessoas, com 45%              
do público vindo de fora da região. O Adelaide Festival Centre (AFC) organiza             
muitos festivais internacionais (como o Festival OzAsia) e parcerias com          
iniciativas musicais de toda a Ásia, além de colaborações de ponta com            
cidades do Japão, Índia, China e Indonésia. Foi criado um Escritório de            
Desenvolvimento de Música pioneiro, para colocar a música como centro da           
identidade e do desenvolvimento da cidade. O Conselho Municipal de          
Adelaide implementou um abrangente Plano de Ação de Música ao Vivo,           
identificando a cultura criativa como uma prioridade estratégica para a cidade. 
 

ALMATY 
(Cazaquistão) 

1.185.900 

Como um componente-chave para a cultura urbana de Almaty, a música se            
espalha através de uma centena de eventos ao ar livre realizados           
anualmente, incluindo o AlmaFest. Este festival construído em torno do          
símbolo da maçã da cidade, integra música, arte popular e gastronomia           
através da performance. 

AUCKLAND 
(Nova Zelândia) 

1.628.900 
 

A música possui um papel vital em Auckland na formação da identidade da             
cidade e na promoção da inclusão social. Além de ser um centro de             
gravadoras e estúdios, Auckland também abriga os principais órgãos         
organizadores do país. Isso levou a um setor que continua a crescer ano após              
ano, com um impacto atual estimado de US$ 370 milhões no PIB nacional.             
Possui importantes festivais, como Tāmaki Herenga Waka, Music in Parks          
(uma série de shows ao ar livre gratuitos representando a maior vitrine de             
artistas locais da Nova Zelândia) e o Going Global Music Summit (que            
promove contatos internacionais). Possui um programa de mentoria de         
músicos nas escolas, que conecta os melhores artistas locais e internacionais           
com talentos emergentes. 

BOGOTÁ 
(Colômbia) 
6.840.000 

A cidade possui políticas públicas como o programa “Festivales Al Parque”,           
lançado em 1995, que oferece concertos gratuitos ao ar livre de artistas locais             
de rock, jazz, salsa, hip hop e ópera, acolhendo mais de 600.000 participantes             
todos os anos, contribuindo para a apropriação dos espaços públicos pelos           
cidadãos. 
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BOLONHA (Italia) 
388.000 

Bolonha destaca-se por sua ampla divulgação do setor musical, que é           
celebrado em uma série de renomados festivais internacionais. Além disso, as           
notáveis temporadas de música clássica, o programa de música         
contemporânea e jazz e iniciativas voltadas para crianças, assim como os           
compositores, bandas de rock e outros músicos que se reúnem na cidade            
contribuem para tornar Bolonha um verdadeiro centro de música. 

BRAZZAVILLE 
(Congo) 

1.400.000 

A cidade se torna a capital africana da música graças ao mundialmente            
renomado Festival Pan-africano de Música (FESPAM). A cidade também         
possui outros grandes eventos, como o Festival Feux de Brazza, que tem            
como objetivo tornar Brazzaville o reduto da música tradicional e moderna. 

BRNO 
(República 
Tcheca) 
380.000 

Estrategicamente posicionada na Europa Central, Brno possui um ambiente         
multicultural - incluindo as culturas boêmia, morávia, alemã, judia e romani -            
que reflete a diversidade dentro do repertório de música folclórica da cidade.            
As indústrias criativas locais empregam 21.000 indivíduos e produzem um          
volume de negócios anual total de mais de US$ 1 bilhão. Possui importantes             
festivais, como o Concentus Moraviae Festival - que é organizado com outras            
com 19 cidades parceiras -, e o Babylonfest, que reúne a diversidade de             
expressões culturais das comunidades que vivem em Brno. A cidade também           
investe e, programas de educação musical, como o projeto Crianças de           
Mozart, que permite que jovens talentos se apresentem na Filarmônica de           
Brno. 

CHENNAI 
(Índia) 

6.500.000 

Conhecida pela música Carnatic - um subgênero de música vocal clássica           
indiana - Chennai organiza uma Temporada de Música de dois meses,           
alardeada por estar entre os maiores festivais de música do mundo, com            
audiências e artistas vindos da Índia para participar de 1.500 apresentações           
espalhadas por toda a cidade espaços públicos. O evento Chennai          
Sangamam foi criado para regenerar aldeias antigas e envolver artistas de           
zonas rurais, e o festival Urur-Olcott Kuppam Margazhi se concentra no uso            
da música como uma ferramenta para unir comunidades e culturas diferentes.           
A fabricação de instrumentos musicais tradicionais é uma indústria que          
contribui com US $ 6,4 milhões dos estimados 20 milhões gerados pela atual             
economia criativa de Chennai. 

DAEGU 
(Coréia do Sul) 

2.500.000 

A cidade já sediou o primeiro e maior festival de ópera da Ásia, o Daegu               
International Opera Festival (DIOF). Este evento registra a participação de 24           
países. O Festival Internacional de Música de Daegu é considerado o evento            
nacional para músicos. Daegu é seguramente uma cidade próspera da          
música e uma parte fundamental da indústria global do país, com 5,6% de             
77,490 em todo o país envolvido e gerando 3,7% das vendas nacionais de             
música. 

FRUTILLAR 
(Chile) 
11.500 

Como resultado de um forte compromisso comunitário, a cidade abriga um           
dos mais antigos festivais de música da América Latina, Semanas Musicales           
de Frutillar, realizado no Teatro del Lago. Todo verão nos últimos 50 anos, o              
Semanas Musicales de Frutillar atrai uma audiência anual de 50.000 pessoas,           
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ou quatro vezes a população local e oferece um extenso programa de 40             
concertos apresentando 400 artistas. 

GHENT 
(Bélgica) 
260.350 

Possui muitos festivais de música, incluindo o Festival da Flandres, de música            
clássica e World Music; o Festival Internacional de Cinema de Ghent; o            
festival ao ar livre Gent Jazz; e Glimps, um festival de showcase internacional             
para pop e rock. 

GLASGOW 
(Escócia) 
621.000 

Glasgow é a capital musical da Escócia e é a maior economia musical do              
Reino Unido depois de Londres. Cinco dos seis maiores empregadores          
escoceses da indústria da música estão sediados em Glasgow, assim como           
mais de metade da força de trabalho musical do país. Glasgow Summer            
Sessions, Riverside Festival Glasgow, e TRNSMT são alguns dos festivais          
que ocorrem na cidade são.  

HAMAMATSU 
(Japão) 798.000 

Companhias renomadas de instrumentos musicais como Yamaha, Kawai e         
Roland foram fundadas em Hamamatsu. Festivais de música e eventos          
tradicionais de artes cênicas também são organizados ao longo do ano.           
Festivais de música e eventos tradicionais de artes cênicas também são           
organizados ao longo do ano. 

HANNOVER 
(Alemanha) 

535.000 

A cidade onde o vinil foi inventado, Hannover é também a cidade onde a              
primeira fita cassete foi produzida e onde o primeiro CD foi pressionado. A             
arte da música e a indústria da música sempre tiveram papéis de destaque             
em Hannover. O Festival Internacional de Música MuSe é um dos principais            
da cidade. 

IDANHA-A-NOVA 
(Portugal) 

9.700 

Palco do Boom Festival, que reúne mais de 40.000 participantes de 150            
países em todo o mundo para participar de uma ampla variedade de            
apresentações de 800 artistas. Em 2013, estabeleceu a Incubadora Idanha          
das Indústrias Criativas, dedicada à formação e assistência ao         
desenvolvimento de negócios, focando na produção cultural, economia verde         
e desenvolvimento sustentável. 

KANSAS (EUA)  
464.000 

O programa “Neighbourhood Tourist Development Fund” oferece apoio a         
organizações sem fins lucrativos para ajudar a promover os diversos bairros           
de Kansas por meio de atividades culturais, sociais, étnicas, históricas,          
educacionais e recreativas. US$ 2 milhões por ano são concedidos a           
pequenos festivais locais, concertos, bairros vizinhos e festivais étnicos. 

KATOWICE 
(Polônia) 
310.000 

Entre os 27 festivais de música que animam a vida cultural da cidade, três              
eventos importantes e mundialmente conhecidos - OFF, Tauron e Rawa -           
somam anualmente cerca de 2,7 milhões de euros à economia local da            
cidade. 

KINGSTON 
(Jamaica) 
666.000 

A cidade natal de Bob Marley e Dennis Brown tem sido o terreno fértil de seis                
gêneros musicais: reggae, mento, ska, rocksteady e dancehall. Hoje, o setor           
de música continua sendo o impulsionador da economia local, com um valor            
global de mais de US $ 130 milhões e empregando cerca de 43.000 pessoas.              

211 



 

Kingston considera a música como uma alavanca para a inclusão social e a             
mudança social, e assim seus principais festivais, como o African Liberation           
Concert e o Reggae Month, são realizados em espaços públicos e gratuitos. 

KINSHASA 
(Congo) 

11.000.000 

A capital do Congo é considerada o berço da rumba congolesa, um gênero             
popular de dance music moldado por muitas influências internacionais. A          
cidade abriga vários estúdios de gravação, incluindo o Olympia, Ngoma e           
Loningisa, onde músicos pioneiros e bandas como African Jazz e Ok Jazz            
fizeram sua estréia como parte do movimento de segunda onda da rumba            
congolasa. Além disso, são realizados o International Stars Festival, the Jazz           
Kif Festival and the Pan African Music Festival, em parceria com Brazzaville,            
que também faz parte da Rede. Kinshasa é a única cidade da África Central a               
ter uma instituição de ensino superior de renome internacional: a Instituição           
Nacional de Artes (INA). 

LIVERPOOL 
(Inglaterra) 

470.000 

O Plano de Ação da Cultura de Liverpool 2014 - 2018 investiu mais de 1,3               
milhões de libras em 15 organizações musicais diferentes e promoveu          
eventos musicais para apoiar o surgimento de artistas locais. É a cidade dos             
Beatles, banda de rock mais influente de todos os tempos. A vitalidade de             
Liverpool no campo da música é mostrada pela amplitude de uma gama            
diversificada de festivais. O Festival Internacional de Música de Liverpool, a           
Liverpool Sound City, a África Oye e o Festival Internacional de Psicodelia de             
Liverpool são todos eventos emblemáticos. 

MANNHEIM 
(Alemanha) 

308.000 

Um grande centro regional com uma rica oferta cultural, Mannheim é           
reconhecida por seu setor cultural institucionalmente estabelecido (museus,        
teatros, festivais, cinemas) e animada cena criativa independente. Seus         
quatro pilares - Popakademie Baden-Wuerttemberg (formação profissional),       
Musikpark Mannheim (incubadora de empresas), City Commissioners for        
Music e Pop Culture (jovens talentos e desenvolvimento cultural) e          
Clustermanagement Musikwirtschaft (desenvolvimento de negócios musicais)      
- colaboram estreitamente e compartilham interfaces relevantes, a fim de criar           
sinergias, maximizar recursos e promover a profissionalização do setor da          
música. 

MORELLIA 
(México) 
800.000 

Berço de compositores e músicos nacionais e folclóricos, e abriga o           
conservatório de música mais antigo do país, o Conservatório de Las Rosas.            
Morelia possui uma cena musical diversificada. Nos últimos anos, os eventos           
musicais têm sido um importante pilar da economia criativa local, com           
destaque para um grande público de 800.000 pessoas durante a temporada           
de festivais, resultando em uma renda econômica de mais de US$           
19.083.969. Possui importantes festivais, tais como o Morelia Music Festival,          
International Organ Festival of Morelia e o Jazztival Michoacán. A secretaria           
de cultura tem a indústria musical como prioridade nos investimentos locais. 

NORRKÖPING 
(Suécia)  
140.000 

A cidade possui um forte sistema de educação musical e uma indústria            
representada por 500 músicos e 300 empresas de música estabelecidas,          
gerando um faturamento anual de US$ 28,9 milhões. O festival pop-rock de            
Bråvalla Airfield é um dos maiores eventos da Suécia, tendo anteriormente           
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liderado artistas e bandas de renome internacional, como Kanye West, Kings           
of Leon e Muse. É um evento socialmente responsável e amigo do ambiente,             
que atrai uma audiência média de 50.000 pessoas. 

PESARO 
(Itália) 

100.000 

O Conservatorio Statale di Musica, estabelecido em homenagem a Rossini, é           
um dos conservatórios mais antigos e prestigiados da Itália. Pesaro conta           
com mais de 700 músicos, além de 40 conjuntos musicais, incluindo           
orquestras, bandas e coros. O renomado Rossini Opera Festival (ROF) reúne           
a conservação de sua herança operística com experimentação em linguagem          
e formatos contemporâneos. Villa'n'Roll, de Pesaro With Love e ZoeMicro são           
todos festivais projetados para promover música pop e rock independente. 

PRAIA 
(Cabo Verde) 

155.252 

A Praia é actualmente o principal centro musical do país, apoiado pela Atlantic             
Music Expo (AME), a maior feira de música da região do Atlântico dedicada à              
promoção da cultura crioula, o Kriol Jazz Festival e o Gamboa Music Festival. 

SALVADOR 
(Brasil) 

2.900.000 

Salvador é mais conhecida por seu carnaval baiano, que é o maior desfile do              
mundo, com 2 milhões de pessoas comemorando 25 quilômetros das ruas,           
avenidas e praças da cidade por uma semana inteira. Estima-se que esse            
grande evento representa mais de US$ 248 milhões em transações          
financeiras. O Festival de Verão de Salvador é um dos maiores do país. 

SEVILHA 
(Espanha) 
703.000 

Com um histórico que envolve séculos de tradição musical, Sevilha possui           
óperas, espaços abertos públicos dedicados à música, fundações,        
organizações juvenis, escolas e conservatórios. Seu festival de música mais          
famoso, a Bienal de Flamenco, apresenta um gênero musical que foi           
reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO em 2010. Possui          
um importante centro histórico, com diversas construções que foram         
declaradas Patrimônio Mundial da UNESCO e também reúne um grande          
número de jovens, com uma população universitária de cerca de 80 mil            
pessoas. 

TONGYEONG 
(Coreia do Sul) 

140.000 

Como a música é considerada a força vital da cidade, ela investiu            
recentemente US$ 52 milhões em uma sala de concertos de última geração.            
O Festival Internacional de Música de Tongyeong (TIMF) opera com um           
orçamento anual de US $ 2 milhões e atrai um público de mais de 20.000               
pessoas todos os anos. 

VARANASI 
(Índia) 

1.400.000 

Também conhecida como Benares, desde que foi patrocinado pelo chefe          
tutelar dos marajás de Kashi, o número de empresas de música ativa no setor              
da música aumentou significativamente para 300. Esse apoio também         
revigorou e criou um novo estímulo para os festivais de 350 anos de Varanasi.              
Predominantemente transmitida pelos festivais e feiras, a tradição está         
inserida na vida cultural e espiritual da cidade e está ligada a um dos festivais               
mais frequentados; o Festival Buddha Purnima. 
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Anexo 2 

 

Metas das Cidades Musicais da Rede de Cidades Criativas 
 

 

Metas 

ADELAIDE (Austrália) 
● identificar locais de música ao vivo e clusters, e reconhecendo locais futuros para investimento e               

desenvolvimento de música ao vivo, conforme definido pelo plano de dez anos da Câmara              
Municipal de Adelaide, Visão Espacial para o Futuro da Cidade; 

● implementar as estratégias do Music Development Office (MDO) para vincular a exploração            
criativa e artística, a disseminação e o desenvolvimento da indústria criativa; 

● parceria com a Universidade de Adelaide para estabelecer novos caminhos profissionais para os             
músicos através da pesquisa e desenvolvimento da prática musical para resultados de saúde e              
bem-estar; 

● apoiar as iniciativas da sociedade civil para criar oportunidades de negócios para músicos,             
profissionais de tecnologia e criatividade, reunindo habilidades individuais para desenvolver          
colaborativamente novos produtos e serviços; e 

● fomentar intercâmbios culturais e colaborações com a UNESCO Cidades Criativas de Música, a             
fim de construir capacidades e abrir caminhos para artistas e compositores. 

ALMATY (Cazaquistão)  
● organizar um Festival de Orquestras de Música ao ar livre para mostrar orquestras locais e               

nacionais; 
● realizar um Festival de Música ao ar livre chamado Gakku Dauysy, destinado a promover a               

música pop e os cantores do Cazaquistão, explorando as raízes das práticas musicais modernas; 
● organizar a Almaty KokTobe Opera, procurando familiarizar os residentes e visitantes com            

importantes cantores internacionais de ópera e obras-primas da música clássica; 
● criar o programa internacional Spirit of the Great Steppe, que visa promover os valores históricos               

e culturais dos nômades; e 
● lançar o programa Estrela da Ásia com o objetivo de aumentar a conscientização sobre os               

costumes pouco conhecidos e tradições dos países da Ásia. 
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AMARANTE (Portugal) 
● promover a música como instrumento de empoderamento e cidadania ativa, nomeadamente nos            

grupos vulneráveis (mulheres e jovens), melhorando o acesso à formação musical a partir das              

creches e escolas primárias;  

● reforçar o ecossistema de música local com iniciativas baseadas na criatividade para negócios e              

profissionalização que ampliem as oportunidades para criadores e profissionais do setor cultural,            

notadamente através dos festivais já existentes;  

● apoiar e promover atividades culturais através de espaços dedicados, tais como a renovação do              

Cineteatro, incentivando assim abordagens transversais entre música, literatura e cinema; e  

● estabelecer um programa de “Music Lab for All” com o objetivo de ter Amarante incluído na UCCN                 

como um laboratório de música experimental, oferecendo um contexto no qual compartilhar e             

disseminar a prática, bem como construir um ecossistema musical profissional e inclusivo. 

AUCKLAND (Nova Zelândia) 
● repensar o desenvolvimento do patrimônio musical, bem como criar uma plataforma para futuros             

projectos de patrimônio musical, promovendo e protegendo a história musical da cidade,            
colocando o património Maori no seu centro, fortalecendo assim a comunidade e celebrando a              
identidade cultural de Auckland a nível internacional; 

● fortalecer o ecossistema de música revisando as regulamentações sobre os locais de música ao              
vivo, estimulando investimentos para o setor e a cidade por meio de projetos de gravação de som                 
e subsídios potenciais para os trabalhadores do setor; 

● integrar a música, entrelaçada com outras formas de arte, nos transportes públicos, encorajando             
o uso dos transportes e aumentando a exposição à criatividade local; 

● lançar os Launchpads criativos; uma iniciativa que envolve o desenvolvimento de uma incubadora             
e hubs de rede e, portanto, posicionando Auckland como uma capital criativa e de música do                
Pacífico Sul; e 

● fomentar o desenvolvimento da composição musical, composição e literatura musical dentro da            
UCCN, com foco principal na cooperação entre as cidades membros da Australásia. 
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BOGOTÁ (Colômbia) 
● compartilhar experiências sobre o impacto positivo da música na educação, políticas públicas e             

participação da comunidade, a fim de combater as desigualdades sociais, étnicas e econômicas; 
● projetar e executar projetos conjuntos de pesquisa sobre os impactos econômicos e sociais da              

música e sua contribuição para o desenvolvimento humano da cidade; 
● sediar importantes eventos culturais e conferências internacionais, como a Sociedade          

Internacional de Artes Cênicas (2014), a Cúpula de Cidades e Governos Locais Unidos (2016) e o                
Mercado de Indústrias Culturais do Sul, MICSUR (2016), que incluirá o membro cidades da UCCN               
como convidados especiais; 

● promover a mobilidade de artistas, estudantes e pesquisadores na América Latina e no Caribe,              
graças à posição da cidade como um centro geográfico e cultural nas Américas; e 

● promover o contato entre agentes do setor musical nas cidades-membros da UCCN através de              
intercâmbios, programas de residência e plataformas virtuais. 

BOLONHA (Itália) 
● reforçar as indústrias culturais e criativas como um dos pilares estratégicos do plano de              

desenvolvimento local de Bolonha; 
● desenvolver ações específicas dentro da Rede para apoiar projetos musicais e artísticos,            

especialmente em nível internacional; 
● promover intercâmbios culturais e programas de treinamento, bem como projetos de residência            

entre Cidades da Música; e 
● Facilitar e reforçar atividades de co-produção de festivais com outras cidades. 

BRAZZAVILLE (Congo) 
● Continuar a apoiar várias cidades candidatas à Rede de Cidades Criativas da UNESCO; 
● Criar uma residência artística para apoiar o trabalho criativo de músicos com deficiência visual a               

nível local; 
● Continuar a apoiar inúmeros eventos e festivais de música, como o popular e internacional              

Festival de música tradicional (Feux de Brazza); 
● Desenvolver, através do Conselho Departamental e Municipal da cidade, um ambicioso plano de             

ação construído em torno da construção de infraestrutura em parceria com o governo (Brazzaville              
Culture Office), a produção e promoção de músicos, a construção de uma biblioteca musical em               
parceria com a African Music Council, a criação de residências para artistas locais e              
internacionais e a organização dos passeios artísticos de Brazzaville. 
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BRNO (República Checa) 
● estabelecimento do Centro Cultural Janáček (JKC); um centro de música e sala de concertos de               

vanguarda equipado com a mais recente tecnologia de gravação de áudio e vídeo; 
● desenvolver o Centro Criativo de Brno (BCC), uma plataforma para profissionais criativos e             

empresas start-up, fornecendo estúdios privados e uma incubadora, bem como espaços abertos            
ao público em geral; 

● a introdução de um novo conceito de festival através da Maratona de Música, um projecto               
multi-gênero que apresenta a cena musical de Brno em locais incomuns e apresenta um palco               
para a apresentação de projectos conjuntos de outras Cidades Criativas; 

● criar o Meet Music, um projeto focado na educação musical infantil e servir como uma plataforma                
de inspiração para projetos educacionais conjuntos para crianças dentro da UCCN; e 

● implementar projetos interdisciplinares com outras cidades-membros da região e na rede mais            
ampla. 

CHENNAI (India) 
● estabelecer um projeto conjunto em todas as escolas públicas para incentivar ainda mais os              

jovens a se engajarem na cultura como uma ferramenta para a construção da identidade; 
● criar um espaço para os profissionais da cultura interagirem com os designers urbanos, a fim de                

incorporar com sucesso a cultura no planejamento urbano; 
● organizar um roadshow cultural em toda a cidade com músicos e estudantes refletindo sobre os               

desafios e oportunidades urbanos de Chennai; 
● organizar eventos nacionais e internacionais em colaboração com outras Cidades Criativas, para            

aprender e compartilhar práticas, metodologias e experiências; 
● desenvolver festivais internacionais de música e dança com outras Cidades Criativas, destacando            

a diversidade cultural e o diálogo; e 
● incentivar as comunidades de áreas desfavorecidas da cidade a se engajarem em novas             

avenidas e oportunidades profissionais no campo da música. 

DAEGU (Coreia do Sul) 
● o fortalecimento da estratégia “Tornar Daegu uma Cidade da Cultura para os Cidadãos Felizes”,              

uma visão de longo prazo para apoiar indústrias culturais e criativas para o desenvolvimento              
sustentável; 

● fomentar a cadeia produtiva do setor da cultura, desde a criação, produção à divulgação, na               
região; 

● introduzir abordagens transversais nas políticas culturais, ligando a cultura e a tecnologia; 
● expandir intercâmbios público-privados e cooperação com outras Cidades Criativas,         

particularmente da América do Norte e da África; e 
● estabelecer o centro da cidade para a criação musical, proporcionando um espaço para             

compartilhar experiências e conhecimentos relacionados ao desenvolvimento da indústria da          
música com outras Cidades Criativas da Música. 
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FRUTILLAR (Chile) 
● fortalecimento da educação de qualidade no campo da cultura, bem como conscientização sobre             

a contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável; 
● implementar o programa Frutillar Produz Música, com o objetivo de gerar incentivos para a              

indústria da música, através da criação da Casa da Música e do engajamento de artistas               
nacionais e internacionais; 

● estabelecer o Pueblo de Oficios Creativos no novo Centro Cívico, apresentando abordagens            
transversais entre artesanato local e música; 

● implementar o programa Fortalecimento da Integração Social, com o objetivo de gerar recursos             
para apoiar iniciativas criativas que ressaltem a inclusão social, a construção da identidade e a               
diversidade cultural; e 

● criar um Observatório da Criatividade, cujo objetivo é monitorar o impacto dos investimentos             
culturais no bem-estar social, bem como fornecer informações à Rede sobre ferramentas e             
metodologias eficazes para medir e observar os benefícios de se viver em uma Cidade Criativa. 

GHENT (Bélgica) 
● participar activamente nas actividades da UCCN e na sub-rede de música; 
● procurar maneiras realistas de construir uma cooperação duradoura entre as cidades membros da             

sub-rede musical e da rede mais ampla; 
● cumprir o Plano de Ação 2014 - 2019 - Ghent Music City; 
● fortalecer a cena musical existente; 
● desenvolver ações e eventos concretos com atores locais, como o aprimoramento do atual Dia da               

Educação Musical; 
● proporcionar aos atores do setor musical local oportunidades de ganhar maior experiência e             

exposição internacional; e 
● salvaguardar o foco na música no próximo plano estratégico para a cultura 2020-2025. 

GLASGOW (Escócia) 
● aumentar a participação na música para todos na cidade, com especial importância para             

mulheres e jovens. Além disso, o projeto Big Big Sing promove o canto como uma forma de arte,                  
mas também como uma atividade que promove a saúde e o bem-estar e uma ferramenta para                
superar os desafios da exclusão social; 

● patrocinar parcerias, visando famílias e jovens, com empresas que produzem música. Através dos             
seus Music Fun Days e novas iniciativas Big Music for Minis, Glasgow convida as empresas a                
mostrarem o seu trabalho e a expandirem o seu público; 

● participar anualmente de intercâmbios artísticos com outras cidades da UCCN, permitindo que            
profissionais de Glasgow conheçam colegas internacionais, realizem e ampliem sua experiência e            
prática; e 

● fortalecer sua indústria musical, celebrando a herança do patrimônio e a infra-estrutura turística             
de Glasgow. Em 2015, Glasgow publicou o Dear Green Sounds, uma história de música e locais                
da cidade ligados a atividades turísticas, como passeios e pacotes. 
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HAMAMATSU (Japão)  
● promover o intercâmbio internacional, como eventos musicais internacionais; 
● fomentar a compreensão intercultural e a diversidade cultural através da música em colaboração             

com o Museu de Instrumentos Musicais de Hamamatsu; 
● apoiar talentos musicais através do intercâmbio cultural internacional com outras cidades da            

música; 
● oferecer aos músicos e performers oportunidades de treinar e demonstrar suas habilidades; e 
● a criação de projetos envolvendo o setor de design de som de Hamamatsu com a Cities of Design                  

ou Media Arts, a fim de estabelecer conexões entre as indústrias criativas. 

HANNOVER (Alemanha) 
● organizar consultas, encontros e convenções virtuais; 
● promover as boas práticas da cidade, bem como iniciar programas de cooperação, especialmente             

iniciativas Norte-Sul e Sul-Sul; 
● assumindo o papel de anfitrião no futuro, que Hannover está ansioso para fazer como uma cidade                

de congressos e exposições de renome internacional; e 
● iniciar uma plataforma de internet que permitirá aos membros da UCCN publicar os resultados da               

pesquisa, fornecer informações sobre eventos e manter contato com as outras Cidades Criativas. 

IDANHA-A-NOVA (Portugal) 
● mapear e estimular os programas educacionais da cidade dedicados à música, a fim de promover               

uma oferta educacional inclusiva e sustentável, por meio de uma experiência integrada de             
aprendizado, do ensino fundamental à universidade, para todas as idades e sexos; 

● implementar o Projeto de Inclusão Social destinado a fomentar a coesão social, bem como o               
diálogo intercultural e intergeracional através da música, envolvendo particularmente as mulheres           
seniores, os jovens e os ciganos; 

● Incentivar a cooperação transversal e público-privada através de centros de investigação,           
universidades, empresas especializadas em diferentes áreas do sector criativo, partilhar          
conhecimentos e lançar projectos conjuntos inovadores utilizando a criatividade como motor do            
desenvolvimento urbano sustentável; e 

● reforçar a cooperação internacional através do programa de Fusão Musical Portuguesa que visa             
partilhar o saber musical e melhorar a mobilidade dos artistas, bem como através do intercâmbio               
de boas práticas com outras Cidades Criativas de Música. 
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KANSAS (EUA) 
● promover a herança do jazz como um motor para o desenvolvimento sustentável através de              

políticas adotadas pela cidade para os bairros, sendo a música jazz o principal componente; 
● desenvolver um plano de distrito cultural de acordo com os valores universais da Fundação              

Mutual Musicians, honrando e valorizando a cultura histórica e existente do 18º e do Vine Historic                
District, assim como o bairro de Wendell Phillips; 

● implementar o Jazz Corridor, que identifica todos os aspectos do Jazz para o consumidor criativo               
nacional e internacional para fins de entretenimento, educação, preservação histórica e negócios; 

● estabelecer um plano de desenvolvimento econômico nos núcleos urbanos e turismo cultural da             
cidade, que incluirá um forte componente internacional e conectará países com interesse em jazz              
e música negra norte-americana; e 

● engajar outras Cidades Criativas no Festival de Jazz Voyage of the Drums, com o objetivo de                
promover a compreensão intercultural, tolerância e respeito mútuo através da música jazz. 

KATOWICE (Polônia) 
● estabelecer o MusicHUB, uma incubadora de talentos locais e emergentes e empreendedores            

criativos, com o objetivo de fortalecer as capacidades e aumentar as oportunidades de trabalho              
na indústria da música, especialmente visando jovens, mulheres e pessoas de grupos            
desfavorecidos; o lançamento da Fábrica Barroca, apoiada por parcerias público-privadas, teve           
como objetivo desenvolver públicos mais amplos; 

● apoiar a investigação interdisciplinar do SoundLab Innovation Center, concebido para melhorar e            
manter a qualidade da vida urbana, abordando questões práticas e públicas; criação do             
Laboratório de Desenvolvimento da Música Pop; uma plataforma educacional internacional          
baseada em uma rede de residências e estudantes; 

● reforçar a cooperação entre as Cidades Criativas de Música e Literatura através do projeto              
Col-LAB-orate, oferecendo uma série de workshops sobre poesia falada e slam poesia para             
jovens de grupos vulneráveis; e 

● envolver outras Cidades Criativas da Música para a próxima World Music Expo com o objetivo de                
mostrar talentosos músicos da Rede, trocar experiências e melhores práticas, bem como estender             
ainda mais a UCCN especialmente para o Sul global. 
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KINGSTON (Jamaica) 
● usar a música como um impulsionador do desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo,            

concentrando-se na revitalização do centro da cidade para aproveitar todo o potencial criativo das              
pessoas de grupos vulneráveis e desfavorecidos; 

● construir parcerias público-privadas no campo da música para aumentar o número de clusters             
criativos e programas de desenvolvimento; 

● estabelecer o Museu da Música ao Vivo, incubadora criativa com foco na capacitação e oferta de                
cursos profissionalizantes para jovens; ampliar o acesso e a participação na vida cultural,             
trazendo música para locais ao ar livre; 

● promover o diálogo intercultural por meio de programas de intercâmbio por meio da Escola de               
Música Edna Manley e do Centro Cultural Simon Bolivar, com o objetivo de desenvolver iniciativas               
que mostrem os laços entre as cidades do Caribe; e 

● Fomentar intercâmbios de know-how, melhores práticas e conhecimentos com outras Cidades           
Criativas da Música. 

KINSHASA (Congo) 
● conduzir um estudo de avaliação e orientação para o futuro sobre a indústria musical local, em                

vários níveis da cadeia de valor, para enfocar melhor as estratégias e os planos de               
desenvolvimento da cidade;  

● implementar a Direção Estratégica e de Planejamento de Kinshasa visando estabelecer um polo             
criativo dedicado à música, bem como áreas de lazer;  

● posicionar a cidade como referência nacional e internacional no setor da música;  
● fortalecimento de capacidades e oferta de mais oportunidades de trabalho, especialmente para            

jovens e mulheres; e  
● organizar eventos musicais conjuntos com outras Cidades Criativas para promover a troca de             

conhecimento e a mobilidade dos artistas. 

LIVERPOOL (Inglaterra) 
● oferecer uma oferta musical conjunta para aumentar a participação e oportunidades de            

desempenho para promover a coesão social através da música; 
● nutrir a posição da cidade como um lugar propício para desfrutar, tocar e estudar música, bem                

como conduzir negócios de música; 
● implementar uma estratégia de educação musical e habilidades para crianças e jovens, com o              

objetivo de promover a participação cultural e o empreendedorismo criativo, com a cidade             
continuando a apoiar músicos, produtores e profissionais do setor de classe mundial; 

● aumentar a mobilidade dos artistas, envolvendo músicos da UCCN nos eventos da cidade,             
incluindo o Festival Internacional de Música de Liverpool; e 

● empreender iniciativas inter-cidades e pesquisar com outras Cidades Criativas de Música para            
aproveitar todo o potencial da designação. 
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MANNHEIM (Alemanha) 
● introduzir outras Cidades da Música da UNESCO no “Mannheim Music Model” através de um              

novo projeto chamado “Delegation Tour”; 
● participar ativamente das Reuniões Anuais da UCCN ao mesmo tempo em que cria métodos e               

estratégias de trabalho inovadores e eficazes para os sete campos criativos e a Rede global; 
● iniciar um simpósio de literatura musical “Twin Cities Project” com Edimburgo e Glasgow; 
● organizar um simpósio internacional para jovens gestores de cultura; 
● continuar a apoiar as cidades candidatas à UCCN no campo da música; e 
● aumentar o alcance internacional dos festivais de música de Mannheim. 

MORELLIA (México) 
● introduzir o Programa de Apoio a Corais e Orquestras Infantis em comunidades marginalizadas e              

rurais, promovendo a inclusão social, a prevenção da violência e a igualdade de gênero;  
● lançar o Centro Morelia de Pesquisa e Documentação Musical, promovendo pesquisas e atuando             

como plataforma de compartilhamento de informações para o campo musical;  
● estabelecer o Centro Mexicano para a Criação de Música Cinematográfica para conectar os             

setores da música e cinema;  
● organizar o Simpósio Acadêmico de Música Contemporânea e Novas Tecnologias, envolvendo           

outras cidades latino-americanas da Rede, como Medellín e Buenos Aires; 
● realizar a Primeira Cúpula Internacional das Indústrias Criativas de Morelia e se engajar com              

outras Cidades Criativas para compartilhar experiências e melhores práticas; e  
● criar o Festival Interdisciplinar de Criatividade, convidando artistas e profissionais da cultura de             

todos os campos criativos da UCCN. 

NORRKÖPING (Suécia) 
● apoiar as indústrias culturais e criativas com novos espaços dedicados à criação, produção e              

disseminação, particularmente dentro da Kreativa Norra Staden (Parte Norte Criativa dos Novos            
Cityblocks); 

● colocar a música no centro das estratégias de desenvolvimento urbano através do projeto             
Musikhuvudstaden; 

● unir forças criativas e incentivar o empreendedorismo na região de Östergötland; 
● organizar educação musical gratuita ou de baixo custo para jovens talentos de outras Cidades              

Criativas, para promover intercâmbios internacionais de estudantes; 
● compartilhar melhores práticas com outras Cidades Criativas, particularmente em tecnologia de           

música, empreendimentos de AR ou VR; e 
● envolver outras Cidades Criativas no projeto global Gårdagens Morgon (Ontem pela manhã). 
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PESARO (Itália) 
● reconstruir um edifício histórico em desuso como um espaço multiuso de hospedagem de salas              

de aula totalmente equipadas para estudantes e instalações para profissionais, amadores, artistas            
e pesquisadores, abordando as necessidades da comunidade musical local; 

● criar oportunidades de emprego através de um programa de formação baseado na combinação             
de tradição, criatividade e novas tecnologias, desenvolvido em colaboração com empresas           
artesanais locais e associações musicais; 

● construir um estúdio móvel para experimentar conteúdo multimídia 3D para promover pesquisa            
musical científica para um público mais amplo; 

● projetar novas ferramentas de amplificação sensorial para pessoas afetadas pela capacidade           
perceptiva reduzida; 

● fazer parcerias com outras Cidades Criativas, em particular na área Adriático-Jônica, buscando            
projetos musicais como uma força motriz social, cultural e econômica; e 

● apoiar o intercâmbio internacional para a revitalização do teatro musical e do know-how. 

PRAIA (Cabo Verde) 
● explorar a ligação entre criação e desenvolvimento musical, o meio ambiente e as condições              

geográficas e históricas, através do Centro Internacional de Música Crioula e Ilha, buscando             
fortalecer o diálogo intercultural nos níveis musical e criativo entre a África, o Caribe e o contexto                 
específico da ilha, notadamente superar as limitações da insularidade; 

● promover o concurso Embaixadores da Criatividade para a Praia da Cidade da Música, aberto a               
todos os músicos e atores culturais da área da música que residem na Praia, para apresentarem                
os seus projectos musicais a um júri constituído por representantes locais e outras cidades da               
Rede; 

● apoiar o projeto de Turismo Cultural e Criativo, que busca estabelecer itinerários de turismo              
criativo com foco na música; 

● organizar um grande festival de música envolvendo grupos representando Creative Cities of            
Music; 

● partilhar o modelo informal de aprendizagem musical da Praia com outras Cidades Criativas,             
baseado na partilha de vídeos e outras ferramentas digitais ou viagens específicas; e 

● criar, juntamente com outras cidades da Rede, centros de músicos e professores para promover o               
desenvolvimento de programas inovadores de educação musical. 
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SALVADOR (Brasil) 
● estabelecer o Museu da Música para mostrar a diversidade da música brasileira desde a música               

baiana até a música popular contemporânea, além de servir como um espaço aberto e criativo               
para músicos e profissionais da música; 

● fomentar o acesso e a participação na vida cultural e na coesão social, apoiando eventos de                
música ao ar livre realizados em espaços públicos através da iniciativa Music Spaces, baseada na               
cooperação público-privada; 

● promover a cultura afro-brasileira através do projeto multidisciplinar Afródromo, que visa criar            
sinergias entre música, artes cênicas e artes midiáticas; 

● fomentar a mobilidade dos artistas dentro da rede através de programas de treinamento e              
residências artísticas; e 

● apoiar todos os intervenientes da indústria da música através da Capital de Salvador do Fórum de                
Música, que servirá também como uma plataforma de diálogo para Cidades Criativas de Música              
para trocar conhecimentos, melhores práticas e organizar eventos conjuntos. 

SEVILHA (Espanha) 
● organizar atividades em toda a cidade para alcançar uma ampla gama de grupos populacionais; 
● colaborar com instituições locais e apoiar iniciativas do cenário musical local; 
● promover intercâmbios musicais com outras cidades da música, a fim de criar oportunidades e              

possibilidades para a promoção internacional de músicos; 
● fomentar o turismo cultural como fator de desenvolvimento sustentável; 
● troca de know-how, melhores práticas e conhecimentos entre cidades sobre educação musical; 
● estabelecer uma rede de cooperação internacional para desenvolver programas de incentivo à            

mobilidade de artistas; e 
● estimular uma ampla cooperação entre atores musicais dos setores público e privado de todas as               

cidades da música. 

TONGYEONG (Coréia do Sul) 
● posicionar a cidade como um modelo internacional no campo da música, celebrando o 100º              

aniversário do compositor Isang Yun como uma oportunidade para alcançar uma audiência            
internacional mais ampla; 

● aumentar os programas de educação musical no ensino secundário e superior, bem como             
estabelecer uma universidade de artes e música de alto nível; 

● fomentar intercâmbios artísticos internacionais e a mobilidade de artistas através da Orquestra do             
Festival de Tongyeong, enfocando o papel da música como facilitadora do diálogo intercultural e              
da compreensão mútua; 

● abrir o line-up de eventos musicais da cidade para músicos de todo o mundo para mostrar obras                 
de compositores de renome internacional, especialmente de outras Cidades Criativas de Música; 

● organizar o World Music Days para apoiar jovens compositores e estimular a indústria criativa              
musical, gerando novas oportunidades de emprego; e 

● cooperar com as Cidades Criativas de todas as áreas criativas abrangidas pela Rede para              
incentivar iniciativas multidisciplinares. 
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VARANASI (Índia) 
● estabelecer a Escola de Música Sangeet Sankul para proteger e promover tradições e             

conhecimentos musicais, em particular o método Guru-Shishya Parampara; 
● dar um novo impulso aos festivais da cidade de Gulab Bari, Budwa Mangal e Ramlila, com 350                 

anos de idade, alimentando abordagens multidisciplinares e aprendendo com experiências de           
outras Cidades Criativas; 

● usar a música como um impulsionador do diálogo intercultural e da compreensão mútua através              
do Jugalbandi Fusion Interactions, com foco em jam sessions com músicos de diversas origens; e 

● apoiar esquemas de intercâmbio para estudantes de música de Creative Cities of Music para              
aprenderem Guru-Shishya Parampara e compartilharem seus próprios conhecimentos e         
experiências. 
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