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RESUMO 

O presente trabalho traz uma análise do discurso da criatividade e suas estratégias de convocação 

para o consumo e para a gestão de si presentes de modo intenso nos processos comunicacionais da 

sociedade contemporânea. Considerando as transformações no cenário político e econômico do 

capitalismo maduro e a consequente intensificação das relações e trocas em um mercado que se 

mostra cada vez mais flexível e líquido, os discursos da criatividade e seus regimes de visibilidade 

podem ser entendidos como convocações biopolíticas? Com base neste questionamento, 

investigamos como se dá a lógica de produção desses discursos em um contexto em que se promove a 

criatividade como ativo econômico e social, pois temos como hipótese que o discurso econômico 

[enunciável], classifica e traduz a criatividade [objeto] e o criativo [sujeito] que se materializa no 

mercado [visível] sob a perspectiva neoliberal.  Assim, a partir desse novo status [ser criativo], o 

sujeito está apto a buscar novas formas de agrupamento, passa a ter um capital [conhecimento] 

criativo [qualificado]. Para tanto, elegemos o discurso governamental como exemplar para esta 

análise e uma filiação teórica a partir dos conceitos de discurso e biopolítica propostos por Michel 

Foucault, articulados aos estudos de comunicação e consumo. Diante de tal empreendimento, três 

lentes de análise foram mobilizadas nesta trajetória: o discurso, o dispositivo e a 

governamentalidade.  No atual estágio do capitalismo que coloca o ‘saber’ no centro do processo 

produtivo, as pessoas com ideias [pessoas que detêm ideias] apresentam-se mais poderosas do que 

aquelas que operam máquinas e, em muitos casos, até do que aquelas que possuem máquinas. Mas 

isso não significa todos incluídos. Há de se questionar esse ideal de ‘sociedade criativa’ na qual a 

hierarquia teria desaparecido e todos estão aptos a colaborar, uma vez que toma os sentidos do 

termo inclusão como algo hegemônico, universal e não problemático.   

 

Palavras-chave: Comunicação e consumo. Discurso da criatividade. Biopolítica. Economia criativa.  

 



 

 

ABSTRACT 

This paper aims to make a discourse analysis of creativity and its call for strategies both for the 

consumer and the management of himself intensely present in communicational processes of the 

contemporary society. Considering the changes in the political and economic scenario of mature 

capitalism and the consequent intensification of relations and exchanges in a market which appears 

increasingly flexible and fluid, the discourses of creativity and its visibility systems can be understood 

as biopolitical calls? Based on this questioning, we have investigated how the logicof these discourses 

is produced in a context that promotes creativity as an economic and social asset, for we have 

hypothesized that the economic discourse [expressible], classifies and represents creativity [object] 

and the creative person [subject] throgh whom this discourse is materialized on the market [visible] 

under a neoliberal perspective. So from this new status [being creative], the subject is able to find 

new ways of grouping, now has a creative [qualified]capital [knowledge]. To do so, we have elected 

government discourse as an example for this analysis and theoretical affiliation from the concepts of 

discourse and biopolitics proposed by Michel Foucault, linked to communication studies and 

consumption. Faced with this project, three analytical lenses have been mobilized: discourse, the 

device and governmentality. Presently, capitalism, which places 'knowledge' in the center of the 

production process, people with ideas [people who own ideas] are considered to be more powerful 

than those operating machines, and in many cases even more than those who have machines. But 

that does not mean all are  included. Such an ideal creative society, in which in which hierarchy was 

gone and everyone was able to cooperate, must be questioned once it would envolve all meanings for 

“inclusion” as something because it takes the sense of the term inclusion as something hegemonic, 

universal and unproblematic. 

 

Keywords: Communication and consumerism. Creativity discourse. Biopolitics. Creative 

economy.
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INTRODUÇÃO 

A criatividade transformou-se em palavra-chave nos dias atuais. E não somente para 

artistas: gestores, políticos, profissionais liberais e até o cidadão comum também demandam 

criatividade. Vivemos um momento de sermos mais criativos para conseguirmos sobreviver em um 

mundo conectado e plural, ao mesmo tempo caótico e aberto às oportunidades. Por isso, a 

criatividade precisa de espaço. Considerada por uns como capacidade inata, e por outros uma 

habilidade que pode ser desenvolvida, a imagem do ‘gênio criativo’ não faz mais sentido.   Hoje, 

‘somos todos criativos’.  

Não obstante, essa moralidade positiva do termo criatividade estende-se do sujeito para o 

sistema produtivo e, por conseguinte, à economia e à política. Para além das habilidades e o espírito 

empreendedor dos sujeitos a serviço de um sistema neoliberal regido pela lógica de mercado, o que 

vemos emergir é a criatividade que, em sua relação com a cultura, torna-se vetor de desenvolvimento 

econômico de um país.  

No Brasil, alguns fatos são interessantes como marcadores dessa corrida pela criatividade: 

na virada do século [ano 2000], vimos surgir a Fundação Brasil Criativo1, instituição de direito 

privado, sem fins lucrativos, com o objetivo de atuar na disseminação do conhecimento sobre o 

pensamento criativo e inovador.  Apresenta como missão ‘Contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade brasileira, disseminando a prática do pensamento criativo’. O FICI [Fórum Internacional de 

Criatividade e Inovação] já está em sua 14a. edição e, conforme divulgado por seus dirigentes, discute 

como a criatividade e a inovação podem trazer resultados impactantes para o mercado corporativo, 

os setores governamentais e sociais e a educação. O convite para a participação no evento traz o 

seguinte texto: “Participe do maior Fórum de Criatividade e Inovação do Brasil e descubra como obter 

resultados práticos e surpreendentes para a sua vida pessoal e profissional”2.  

Mas o que chama a atenção é a extensão que o termo criatividade adquiriu em um mercado 

global cada vez mais sofisticado e as possibilidades abertas pelas novas tecnologias digitais. Em toda 

parte, os ‘criativos’ se impõem como novos criadores de valor e desenvolvimento de mercado. A 

partir de então, cultura e economia andam pari passu.  Na contemporaneidade, é a dimensão 

simbólica da produção humana que passa a ser o elemento fundamental na definição do valor dos 

novos bens e serviços.  As ideias com valor expressivo são os novos vetores do desenvolvimento 

econômico de um país capaz de gerar mudanças não somente econômicas, mas também sociais e 
                                                
1 Fundação Brasil Criativo. Disponível em: <http://fbcriativo.org.br/pt/>. Acesso em: jul, 2015. 
2 Ver mais informações no site: < www.criatividadeeinovacao.com.br>.  Acesso em: jul, 2015. 
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ambientais. Daí sua importância para o nosso estudo que assume como tema ‘o discurso da 

criatividade e suas estratégias de convocação para o consumo e gestão de si presentes de modo 

intenso nos processos comunicacionais da sociedade contemporânea’. 

Como se dá a produção desse discurso em um contexto em que se promove a criatividade 

como ativo econômico e social? Quais são as condições que possibilitam essa criatividade? Em um 

cenário que pressupõe todos incluídos, quais são os critérios de seleção e exclusão? Estas são algumas 

perguntas que tentamos responder ao longo deste trabalho, partindo da hipótese de que o discurso 

econômico [enunciável] classifica e traduz a criatividade [objeto] e o criativo [sujeito] que se 

materializa no mercado [visível] sob a perspectiva neoliberal. Assim, como consequência desse novo 

status [ser criativo] o sujeito está apto a buscar novas formas de agrupamento, passa a ter um capital 

[conhecimento] criativo [qualificado].  

Neste jogo dialético, a criação de valor [parece] não se constitui mais pela força do 

trabalho externa ao sujeito nem pelo conhecimento ‘morto’ incorporado em técnicas e máquinas, 

agora ela passa pelo saber ‘vivo’ do sujeito. Estamos diante de uma economia subjetiva 

(LAZZARATO, 2014) em que o conceito de produção se sobrepõe ao social e, a partir de então, 

infraestrutura e superestrutura não podem mais ser separadas. É o próprio sujeito que se coloca 

como produto e que continua, ele mesmo, a se produzir. Em outras palavras, aquilo que o mercado 

considera como ‘capital humano’ (FREIRE FILHO, 2011) é, pois, uma externalidade ao mesmo 

tempo individual e coletiva e a base da inovação e auto-organização criativa.  Desse modo, entender a 

transposição do capital material para o imaterial e deste para o capital humano apresenta-se 

importante na medida em que esses discursos tangenciam e compõem a subjetividade que, numa 

economia neoliberal na qual a sociedade se enuncia ‘em rede’, pretende-se visível.  

Nosso objetivo, portanto, trata de investigar as lógicas de produção desses discursos em um 

contexto em que se promove a criatividade como ativo econômico e social. Para tanto, delimitamos 

nosso estudo aos documentos governamentais, com especial destaque para o Plano da Secretaria da 

Economia Criativa – 2011 a 2014 [PSEC], vinculado à Secretaria da Economia Criativa [SEC] do 

Ministério da Cultura [MinC], entendendo-o como exemplar em um sistema que reflete e refrata 

conceitos candentes na sociedade. Assim, corresponde à veiculação dos princípios que norteiam 

determinada gestão, bem como ao instrumento de prestação de contas.  Em suma, é um discurso que 

pode ser caracterizado pelas suas relações sociais e contextuais, com poder de alteração na ordem 

vigente.  

Diante de tamanho empreendimento, elegemos alguns marcadores conceituais, como o 

advento da ‘economia criativa’ e da chamada ‘classe criativa’ no contexto inglês e americano 
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respectivamente, e a ‘criatividade como identidade’ no contexto brasileiro. Outro importante 

destaque refere-se ao termo ‘empreendedorismo’ como principal articulador entre criatividade, 

inovação e desenvolvimento. E, por fim, além dos textos governamentais, foram feitas entrevistas 

com empreendedores e pesquisa nos sites de instituições de ensino que têm como foco a 

‘criatividade’. Isso foi fundamental para entendermos ‘o que se fala’ quando se fala em criatividade e, 

ainda, ‘como se fala’, ‘quem fala’ e ‘a quem se dirige’ . 

Nesta perspectiva, o tipo de análise impetrado não poderia ser outra senão a que trata do 

‘discurso’, e selecionamos como lente os conceitos derivados do trabalho de Michel Foucault, a saber, 

o ‘discurso’, o ‘dispositivo’ e a ‘governamentalidade’. Nesse sentido, além do discurso, a questão do 

‘poder’ e da ‘biopolítica’ também nos servem de guia para chegar aos objetivos propostos.  Esses 

conceitos se mostram significativos pois têm sua gênese nas novas relações de produção capitalista 

em um contexto neoliberal, partindo da instauração de uma anátomo-política disciplinar e se 

estendendo para uma biopolítica normativa enquanto procedimentos institucionais de modelagem 

do indivíduo e gestão da coletividade (FOUCAULT, 2008). É essa dominação específica do ‘corpo’ 

que tem como característica fundamental a fabricação de um tipo de homem necessário ao bom 

funcionamento do capitalismo.  

Assim, trata-se de uma pesquisa multidisciplinar concebida em etapas complementares 

objetivando construir um caminho ao longo do qual possamos caracterizar o ‘discurso da 

criatividade’ propriamente dito, mapear os principais sentidos produzidos nesse discurso, identificar 

as principais estratégias de convocação biopolíticas ali implicadas e, por fim, relacionar os sentidos 

produzidos nas convocações do discurso da criatividade com o contexto contemporâneo das 

culturas do consumo. Desse modo, ao articularmos os estudos da criatividade com os de 

comunicação e consumo, aproximamo-nos de autores como Baccega, Casaqui, Castro, Bauman e 

Canclini, que nos servem de alicerce para a análise das estratégias vinculadas à comunicação e 

consumo, bem como Fonseca, Florida e Perez e Drigo, por meios dos estudos sobre criatividade, 

economia criativa e classe criativa e, ainda, Prado, Freire Filho e Hoff, para nos auxiliar com o tema 

do capital humano e das convocações biopolíticas e por fim, Foucault, Agamben e PálPelbart, que 

serão os orientadores para trabalharmos os conceitos de discurso e biopolítica.    

Para pensar a produção dos discursos convocatórios e mobilizadores, a economia criativa 

emerge como elemento importante neste novo ‘espírito do capitalismo’ (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009). Sob tal circunstância, a relevância do trabalho está na proposta de revisão de 

autores e teorias do campo da comunicação e do consumo, além de ampliar as reflexões sobre as 

lógicas de produção dos discursos que emergem e justificam o modo de viver no contemporâneo, 



 

 

11 

quando comunicação e consumo são centrais para a produção de verdade e de subjetividade.  

No primeiro capítulo, iniciamos o trabalho buscando entender a emergência do conceito 

de ‘criatividade’ na passagem da sociedade de produção para a sociedade de consumidores. As 

mudanças se consolidam e ganham novos contornos no atual momento do capitalismo, no qual 

todas as esferas da vida social e individual são reorganizadas de acordo com os princípios 

consumistas (LIPOVETSKY, 2007). A economia moderna do consumo transmuta uma nova ordem 

econômica que tem na cultura e na criatividade a resposta para objetivos renovados de uma indústria 

em crise e de um mercado de massa saturado. O termo ‘economia criativa’ ganha destaque não 

apenas como força cultural importante mas também como uma força crítica para o 

desenvolvimento. Justamente nesse cenário onde se estabelece a ‘mercantilização da vida’ 

(BAUMAN, 2008), emerge um novo sistema de classes que viria substituir todo um discurso anterior 

que tem em Marx o seu autor fundante: trata-se da ‘classe criativa’, tese desenvolvida por Richard 

Florida (2011) e amplamente publicizada. A partir de então os trabalhadores passam a ser os 

próprios meios de produção. Surge um ‘ethos criativo’ segundo o qual novos setores, novas 

tecnologias, novos recursos e novos fatores positivos da economia são derivados. A criatividade 

transforma-se no dispositivo contemporâneo por excelência.  

O segundo capítulo traz a institucionalização da criatividade a partir da circulação e 

promoção de relatórios governamentais e de órgãos internacionais, bem como sua convergência com 

os discursos midiáticos. É estabelecido o conceito de ‘economia criativa’ e apresentamos o Plano da 

Secretaria da Economia Criativa - 2011 a 2014 [PSEC],  simbolizando o movimento do Ministério 

da Cultura [MinC] na redefinição do papel da cultura em nosso País, bem como o papel do Estado 

no campo da cultura. A partir de então o ‘Brasil é criativo’ e tratamos essa singularidade sob a 

perspectiva dos conceitos biopolíticos, considerando terreno fértil para refletir sobre o ‘corpo’ como 

um investimento político.  

Para Foucault, é no Estado moderno, com o desenvolvimento de novas relações de 

produção capitalista, que temos instaurados os instrumentos institucionais capazes de modelar o 

indivíduo e fazer a gestão coletiva. Seus estudos aproximam-se do atual discurso da economia 

criativa na medida em que a essência e o valor do bem criativo se encontra na capacidade humana de 

inventar, de imaginar, de criar, seja de forma individual ou coletiva (MINC, 2012). Em outras 

palavras, ao transferir a noção de imaginação criativa para atividades relacionadas à indústria e 

posteriormente aos diversos tipos de serviços a ela atrelados, vemos surgir um novo modo de relação 

entre capital e subjetividade. Aos trabalhadores contemporâneos são requisitados sua inteligência, 

sua criatividade, sua conectividade, sua afetividade, isto é, a sua própria ‘vida’ torna-se fonte de ‘valor’, 
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assinala Peter PálPelbart (2011) em seus ensaios sobre biopolítica.  

Vale ressaltar que não estamos falando de qualquer criatividade, mas aquela que se 

manifesta no discurso institucional fundado na economia de mercado contemporânea e na política 

neoliberal. No entanto, não reduzimos a ‘criatividade’ a sua mera funcionalidade numa economia de 

mercado madura, mas, antes, buscamos nos discursos os mecanismos heterogêneos de sua 

organização. Para isso, definimos, também neste capítulo, os procedimentos metodológicos que nos 

permitiram trabalhar em um contexto ampliado as lógicas de produção do discurso presentes nos 

documentos governamentais e a sua relação com uma série de outros ‘discursos’ com os quais ele 

(co)existe.  

Nesse sentido, considerando as transformações no cenário econômico e a consequente 

intensificação das trocas em um mercado que se mostra cada vez mais flexível e líquido (BAUMAN, 

2001), os ‘discursos da criatividade’ e seus regimes de visibilidade podem ser entendidos como 

convocações ‘biopolíticas’? A partir dessa questão-problema, outras questões norteiam nossa 

reflexão: de que maneira a criatividade se articula com a política, a economia, a sociedade e a 

subjetividade? Qual a lógica envolvida na produção de um discurso que insere a criatividade como 

um subproduto da cultura, em especial, da cultura brasileira e sua importância para o 

desenvolvimento do país? Ao levantarmos estes questionamentos torna-se mais evidente a 

emergência da ‘criatividade’ como dispositivo presente na sociedade contemporânea, bem como sua 

relevância para a constituição de um sujeito apto a participar da ordem política e econômica regida 

pelo mercado.   

Todas as formas de criatividade, as do mundo do design, da moda, da arte, da ciência ou da 

economia, ajudam a organizar os modos como interagimos uns com os outros (GIELEN, 2015). 

Não deveria, portanto, também soar como ‘revolucionária’? Esse é o risco, sobre o qual nos adverte 

Foucault: entrarmos na ordem do discurso, pela ligação que ele mantém com o desejo e o poder. 

Nossa leitura, portanto, propõe enriquecer as análises dos ‘discursos atuais’, marcados pelo 

aparecimento de novas práticas de poder presentes nos saberes e práticas que regem os contextos 

contemporâneos de comunicação e consumo do que é dito e não dito, no ritual que define as 

circunstâncias e signos envolvidos por quem diz e, ainda, as estratégias de convocação para quem ele 

é dirigido. Em suma, recai sobre as estratégias que os indivíduos, em sua liberdade, podem ter em 

relação a eles mesmos e uns em relação aos outros. Afinal, o poder não existe, em sentido 

foucaultiano, o que existe são ‘relações de poder’, ou seja, um princípio no qual se cruzam as práticas, 

os saberes e as instituições.  

Essa característica tipicamente [essencialmente] humana da criatividade é que a torna 
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efetivamente distante do cenário instrumental mecânico, dificultando sua inquirição.  Em um país 

considerado ‘criativo’, e onde há claro entendimento de que o ‘brasileiro é criativo’, e a ‘diversidade’ é 

o seu recurso mais valioso, não é fácil pesquisar, defender e sustentar a proposição de que as ‘lógicas 

de produção do discurso da criatividade classifica e traduz a criatividade e o sujeito criativo, 

transformando-os em ativo econômico, político e social. Pretendemos, pois, desconstruir esse 

discurso em torno da criatividade, em que o sujeito se destaca na forma do ‘empreendedor’, como 

proprietário legítimo dos meios de produção, e contribuir a partir de uma perspectiva biopolítica 

acerca das convocações contemporâneas para o consumo. Isso porque, consumimos, mais do que 

bens, ‘formas de vida’.   

Em um novo estágio do desenvolvimento capitalista, que coloca o saber no centro do 

processo produtivo,  propomos pensar no quão contraditória é a privatização da ‘criatividade’  e a 

dificuldade em definir, qualificar e mensurar suas formas de funcionamento no mercado. Para tanto, 

no terceiro capítulo, demandamos uma extensiva análise dos resultados de nossa pesquisa, dividida 

em três partes, correspondentes aos marcadores conceituais definidos como referencial de nossos 

procedimentos metodológicos; a saber, o ‘discurso’, o ‘dispositivo’ e a ‘governamentalidade’.  

Ao pensar a criatividade – essa capacidade dos indivíduos ou grupos de criar, inventar, 

imaginar algo novo – como um tema que se apresenta ‘unificado’, fica mais factível entender o 

estatuto da verdade e o papel econômico-político que ele desempenha. Essa moralidade positiva 

conferida à criatividade se dá, principalmente, pela sua ambiguidade e significados múltiplos, 

podendo, portanto, ser facilmente aplicada em diversas áreas, incluindo as políticas públicas. Essa 

polifonia discursiva envolvendo cultura, criatividade, economia e política torna o capitalismo mais 

inteligente, fazendo uso de uma força de trabalho altamente qualificada e um saber de natureza 

prática, e legitima os processos operados pelo mercado. Assim, o desafio que o próprio mercado se 

impõe é o da criatividade aplicada, isto é, a sua concepção de utilidade e, mais propriamente, a 

criatividade posta a serviço do processo de criação de valor para as organizações. E onde está essa 

criatividade senão nos sujeitos?  

Ao observar a passagem de uma sociedade disciplinar para um contexto atual de 

convocações biopolíticas, podemos enquadrar a criatividade no conceito de dispositivo, considerado 

exemplar na medida em que interpela o sujeito e a sociedade de uma maneira transversal.  Isto é 

materializado em diversas publicações que trazem à tona a questão da ‘singularidade’, do ‘simbólico, 

e do ‘intangível’ como forças estratégicas para o desenvolvimento. Neste sentido, tecnologia e 

educação tornam-se os códigos para a positividade da criatividade, do criativo e, por extensão, de 

uma economia criativa. A partir de então o mercado se humaniza e a possibilidade de sua existência é 
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a ‘rede’ onde se pressupõe todos ‘incluídos’.  Ainda que seja questionável os sentidos que tem sido 

dado à inclusão como algo hegemônico, universal e não problemático.  Desse modo, na sociedade de 

consumo e no capitalismo artista (LIPOVETSKY, 2015), o mercado é o lugar de encontro do 

capital humano. A expansão desse valor só existe em um movimento continuamente renovado pela 

tecnologia que, suprimindo, tempo e espaço, conecta pessoas, lugares, mercadorias, imagens, ideias, 

desejos e experiências. Por isso, o indivíduo, mesmo incluído socialmente, deve ser um 

empreendedor de seu próprio desenvolvimento, a fim de tornar-se visível neste mercado no qual a 

criatividade e o conhecimento [capital humano] encontram-se cada vez mais valorizados.  

O imperativo do sujeito criativo coloca em funcionamento determinadas práticas que 

promovem a gestão de si, ou seja, um sujeito que seja responsável pelo progresso social e material de 

sua própria vida.  Isso nos ajuda a entender como o consumo se transforma em um grande 

organizador social através de diferentes estratégias de mercado para que seja moldada uma cultura 

movida pelo desejo de consumir. Foi necessário produzir formas de vida para que se perpetuasse a 

circulação de bens, de imagens, de experiências. A pretensa autonomia e liberdade dá lugar a um 

estado de alerta permanente. Não obstante, é a liberdade a condição de existência do poder.  Esse 

‘governo de si’, com as técnicas que lhe são próprias, toma lugar entre as diversas instituições através 

de uma pedagogia do ‘como fazer’ e ‘como viver’ com vistas a tornar-se ‘visível’, sob o signo de ‘sucesso 

e prazer’. 

Não podemos esquecer que o discurso é movente e determinado por circunstâncias 

características de seu tempo, isto é, condições históricas, econômicas e políticas de seu aparecimento 

e de sua formação e todas as transformações introduzidas pelas instituições contemporâneas se 

entrelaçam de maneira direta com a vida individual.  E não seria diferente no discurso 

governamental, com todas as idiossincrasias que os partidos políticos e os interesses individuais 

promovem quando apontam a criatividade como vetor do desenvolvimento econômico e a cultura 

como seu eixo de articulação. Em um curto espaço de tempo, especificamente entre os anos de 2012 

e 2015, o Plano da Secretaria da Economia Criativa [PSEC] foi descontinuado e, em seu lugar, um 

novo discurso aparece deslocando o lugar da cultura: mais como espaço privilegiado para o 

desenvolvimento da cidadania e menos articulador de uma economia de mercado.  

Mas tomamos o cuidado de não cair em uma avaliação binária, até porque o Ministério da 

Cultura [MinC] ao se distanciar da ‘lógica capitalista neoliberal’ e promover a retomada do ‘Estado 

mais democrático e comprometido com o interesse da maioria’, recai sobre uma estratégia 

consagrada nos diversos discursos políticos, em que a indicação clara de um inimigo justifica 

moralmente qualquer tipo de ação. E ao levarmos em consideração o atual cenário de crise política e 
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econômica em que o país se encontra, esse embate mobiliza e impulsiona determinados discursos e 

ações em detrimento de outros tantos, conforme os interesses em jogo. Mas isso não significa 

nenhuma mudança estrutural. Cada vez mais notamos a convergência entre política e mercado ainda 

que pareçam, no âmbito discursivo, estarem em locais diametralmente opostos. Entre um e outro, 

está o sujeito que continua vendendo e comprando ‘modos de vida’. 

Na prateleira da vida, o consumidor encontra o seu avesso, o empreendedor. Tanto um 

quanto o outro constitui o sujeito criativo contemporâneo.  Embora não sejam enunciados novos, 

ganham robustez na tarefa de, mais uma vez, diminuir as diferenças [sociais] e desigualdades 

[econômicas].  No aquém e no além do discurso encontramos em comum a própria vida, não mais 

entendida como processo biológico, mas aquela que inclui a sinergia coletiva, a cooperação social e 

subjetiva no contexto de produção material e imaterial contemporânea. A (in)conclusão deste 

trabalho está justamente na compreensão de que a biopolítica, ou o poder ‘sobre’ a vida, obtêm como 

resposta a biopotência3, ou o poder ‘da’ vida, na medida em que faz variar suas formas e coordenadas 

de enunciação.  

Nos deslocamentos de sentido – onde a cultura traz como correspondente o mercado, a 

criatividade toma forma na economia e o capitalismo legitima-se como social – o discurso utilitarista 

e funcionalista pode acabar com qualquer tipo de oposição. É no questionamento e na reflexão 

crítica que buscamos abrir espaço para compreender discursos que se naturalizam sobrepondo-se a 

novas formas de abordagem. Se a hierarquia deu lugar à colaboração, quem está apto a colaborar? Se 

é o empreendedor o novo promotor da mudança, onde encontramos o trabalhador? Se os negócios 

são definidos pela presença em rede, podemos inferir que as redes são similares ao pertencimento 

anteriormente denominado ‘de classe’? Se a economia de mercado, e não mais a política, a partir de 

agora, se encarregará de resolver os problemas sociais, teremos como critério a meritocracia? Não 

podemos perder de vista o âmbito político que o discurso da criatividade encerra. Sua potência está 

justamente nessa nova fase do capitalismo e sua correspondente, a tecnologia. Reconhecer a sua 

contribuição, bem como seus fracassos: eis o objetivo deste trabalho.  

                                                
3 Inspirado em Deleuze a ideia de que o biopoder ou poder ‘sobre’ a vida deveria responder ao poder ‘da’ vida, a potência 

política da vida na medida em que ela faz variar suas formas e, acrescentaria Guattari, reinventa suas coordenadas de 
enunciação. In.: PÁLPELBART, Peter . Vida Capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2011. 
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1 A CRIATIVIDADE NAS CULTURAS DO CONSUMO  

O consumo tornou-se tema de destaque em diferentes perspectivas teóricas. Gisela Castro 

(2014), em seu texto sobre comunicação e consumo nas dinâmicas culturais do mundo globalizado, 

destaca o consumo como vetor “central na constituição da experiência contemporânea num mundo 

crescentemente regido por processos de globalização econômica e cultural.” (p. 58).  Em vista disso, 

o consumo pode ser entendido como ‘acesso’ aos bens materiais disponíveis [desde que o sujeito 

disponha do dinheiro necessário para a troca], e como parte integrante ao ‘estilo de vida’; em outras 

palavras, “requer uma série de saberes e competências que demandam forte engajamento e intensa 

pedagogia social” (id.).  

Cada ato de consumo, portanto, é também um ato de comunicação, visto que estamos 

sempre comunicando algo e criando vínculos por meio das nossas escolhas cotidianas. Ao 

aproximarmos o consumo da comunicação, emerge o conceito de cidadania – não apenas os direitos 

tradicionalmente reconhecidos pelo Estado, mas também o direito ao exercício das práticas de 

consumo, de bens materiais ou simbólicos. Desse modo, as “mudanças na maneira de consumir 

alteram as possibilidades e as formas de exercer a cidadania” (CANCLINI, 2008, p. 29). 

Na realidade contemporânea, em que se alteram os modos de estar-no-mundo produzidos 

particularmente pelas novas tecnologias da informação e comunicação (TIC’s), o consumo acelera-

se e acelera-se a produção.  Segundo Baccega (2008): “A linguagem do consumo transformou-se 

numa das mais poderosas formas de comunicação social” (p. 3); por isso, tomamos a criatividade 

como objeto, a partir do qual sublinha-se uma nova lógica de produção: a da economia criativa e uma 

nova lógica de organização social: a da classe criativa. A ‘era da informação’ e da ‘comunicação’ ajusta-

se à ‘era da criatividade’, que transforma a experiência em mercadoria e atribui ao sujeito o 

investimento de si. Propomos, neste primeiro capítulo, fazer uma breve incursão nesse novo sistema 

capitalista mobilizado pela economia criativa e suas formas de produção e consumo na sociedade 

contemporânea, bem como identificar a emergência de uma nova classe, não mais separada pela 

cultura da ‘escassez’ – os bens materiais – mas pela cultura da ‘abundância’ – o conhecimento. 

Estamos falando da classe criativa, distinta de qualquer outra classificação social pois pressupõe 

todos os indivíduos ‘incluídos’. Afinal, ‘somos todos criativos’ (HOWKINS, 2013). 
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1.1 DELINEANDO O DISCURSO DA CRIATIVIDADE NO CAPITALISMO 

CONTEMPORÂNEO 

1.1.1 O espírito do capitalismo: passagem da sociedade de produção para a sociedade de consumo 

 

Consideramos que produção e consumo são duas faces da mesma moeda (BACCEGA, 

2008). Em vista disso, o título deste item busca enfatizar a distinção entre uma sociedade marcada 

pela ‘produção’ e, portanto, aquela em que o acesso aos bens de consumo revela-se como principal 

marcador social, de uma sociedade marcada pelo ‘consumo’, para a qual o acesso a esses bens não tem 

mais o mesmo significado, e o que a alimenta são novas formas de mediação. Em outras palavras, o 

consumo passa a ser não somente o de ‘bens materiais’, mas de ‘estilos de vida’. Para tornar mais clara 

essa passagem, tomemos como ponto de partida o ‘novo espírito’ do capitalismo, conceito proposto 

por Boltanski e Chiapello (2009) e seus contornos e dinamismos para tratar da ‘sociedade de 

consumo’.  

Chamamos de ‘espírito’ do capitalismo a ideologia que justifica o engajamento no 

capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), mas é na emergência das ciências econômicas 

que essas justificativas se tornam menos morais (M. Weber) e ideológicas (K. Marx): o capitalismo 

passa a ser um ideal de justiça para os melhores e de bem-estar para a maioria. Esse ideal tem lugar no 

mundo industrializado e nas economias de produção; no entanto, é na sociedade de consumo que 

desponta seu caráter institucional e seus modos de comportamento equivalentes.  

A expressão ‘sociedade de consumo’, segundo Lipovetsky (2007), aparece pela primeira vez 

nos anos 1920, populariza-se nos anos 1950-60, e seu êxito permanece absoluto nos dias de hoje (p. 

23). E propomos, seguindo as linhas do mesmo autor e de forma resumida, um esquema de sua 

evolução fundado na distinção de três grandes momentos: 

O primeiro momento começa por volta dos anos 1880 e termina com a Segunda Guerra 

Mundial. No lugar dos pequenos mercados locais, aparecem os grandes mercados nacionais tornados 

possíveis pelas infraestruturas modernas de transporte e comunicação. Máquinas de fabricação 

contínua ocasionaram o aumento da produtividade com custos mais baixos e abrem caminho para a 

produção em massa. “A era moderna do consumo é condutora de um projeto de democratização do 

acesso aos bens mercantis.” (LIPOVETSKY, 2007, p. 28). 

Mas todo esse acesso a uma série de mercadorias padronizadas somente era garantido por 

uma ‘pedagogia’ do consumo; em outras palavras, o capitalismo também se configura como uma 

construção cultural e social em que o sujeito é alçado à categoria de consumidor e constantemente 

seduzido por objetos dispostos em um mercado [acessível e democrático], desde que disponha de 
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recursos financeiros para a troca.  

O segundo momento aparece por volta de 1950 (Pós-Guerra) e se caracteriza pela elevação 

do nível de produtividade do trabalho e pela extensão da regulação fordista da economia. Estamos 

diante da ‘sociedade do consumo de massa’ ou ‘sociedade da abundância’: “pela primeira vez, as 

massas têm acesso a uma demanda material mais psicologizada e mais individualizada, a um modo de 

vida4 antigamente associado às elites.” (LIPOVETSKY, 2007, p. 33). 

                     Segundo David Harvey (2014), o que havia de especial em Ford (e que, em última análise, 

distingue o fordismo do taylorismo) “era a sua visão, seu reconhecimento explícito de que produção 

de massa significava consumo de massa”, em outras palavras, um novo sistema de reprodução do 

trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade 

democrática, racionalizada, modernista e populista (p. 121). Esse novo trabalhador, adequado ao 

novo tipo de trabalho e processo produtivo, é inseparável de um modo específico de viver e de pensar 

e sentir a vida (GRAMSCI apud HARVEY, 2014).  

Tamanho crescimento só foi possível devido a uma série de compromissos e ao 

reposicionamento por parte dos principais atores nesse processo de desenvolvimento capitalista, a 

saber, o Estado – assumindo novos papéis orientados por princípios de racionalidade burocrático-

técnica –; as grandes corporações capitalistas – através de mudanças tecnológicas, melhoria da 

capacidade administrativa na produção e no marketing e mobilização da economia de escala 

mediante a padronização dos produtos –; e, por fim, o trabalhador e, por conseguinte, o trabalho – 

novos papéis e funções relativas ao processo de produção (HARVEY, 2014). É nesse contexto que 

buscamos entender os arranjos políticos, institucionais e sociais que “pudessem acomodar a crônica 

incapacidade do capitalismo de regulamentar as condições essenciais de sua própria reprodução” 

(id., p. 124). No entanto, o ‘milagre do consumo’ carrega consigo os conflitos5 expressos na forma de 

crítica ao modelo ocidental, as formas de organização capitalista e ao modelo de empresa.  

Essa crítica não é apenas verbal, mas vem acompanhada de ações que, em proporção nada 

desprezível, provocam a desorganização da produção. Enquanto nos anos 50 a racionalização do 

trabalho foi acompanhada por importantes ganhos de produtividade, a relação se inverte nos anos 

70. Nesse intervalo, os movimentos revolucionários se estabelecem com base em dois eixos: ‘crítica 

social’ e ‘crítica estética’, conforme ilustrado pelos autores Boltanski e Chiapello (2009, p. 199). 

Assumem as formas de movimentos ‘estudantis’ e ‘operários’: a revolta dos estudantes e dos jovens 

intelectuais universitários de fato estendeu-se a executivos ou engenheiros recém-saídos do sistema 

                                                
4 Bens duráveis, lazer, férias, moda. 
5 Os conflitos que marcam o ano de 1968 em todo o mundo.  
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educacional e serviu de gatilho para uma revolta operária de grande amplitude (id., p. 200). De um 

lado, os operários falarão a linguagem da ‘exploração capitalista’ em resposta à exclusão prolongada 

dos benefícios do crescimento e da distribuição desigual dos custos suportado por diferentes 

categorias; e de outro, os estudantes passam a fazer uma crítica à ‘alienação’ que retoma os principais 

temas da crítica estética: a desumanização do mundo sob o império da tecnicização e da 

tecnocratização, refletida, ao mesmo tempo, na esfera do trabalho e da produção sob a forma de 

perda da autonomia, falta de criatividade e diferentes formas de opressão do mundo moderno 

(id.,ib.). 

O destaque para essa associação entre a crítica social e a crítica estética está no fato de que 

as duas se expressam na forma de exigências de garantias [sociais] e de autonomia [estética]. 

Podemos observar a partir daí que as relações entre economia e sociedade não se estabelecem de 

forma pacífica: a garantia do sistema pressupõe a obrigação do capitalismo “em propor formas de 

engajamento compatíveis com o estado do mundo social na qual está incorporado e com as 

aspirações de seus membros” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 199).  

As mudanças se consolidam e ganham novos contornos no terceiro e atual momento do 

capitalismo, no qual “todas as esferas da vida social e individual são, de uma ou de outra maneira, 

reorganizadas de acordo com os princípios da ordem consumista” (LIPOVETSKY, 2007, p. 128). 

Essa ‘mercantilização da vida’ só é possível com o avanço da ciência e da tecnologia, criando novos 

parâmetros de risco (BECK, 2011) e perigo, ao mesmo tempo que oferecem possibilidades benéficas 

para a sociedade. O ‘novo espírito do capitalismo’ não diz mais respeito aos bens materiais, mas ao 

‘tempo’ e à ‘experiência’. A relação com o dinheiro e a propriedade privada afastam-se dos hábitos 

burgueses em sua definição tradicional e, para além da posição social, o capitalismo adquire uma 

característica emocional. A “mercantilização moderna das necessidades é orquestrada por uma 

lógica desinstitucionalizada, subjetiva e emocional.” (LIPOVETSKY, 2007, p. 41).   

A estrutura de intercâmbio social outrora sustentada pela lógica da posição e da 

competição por status toma nova consistência quando os consumidores passam a orientar-se pelos 

referenciais de conforto, de prazer, de lazer. O ideal de ‘felicidade privada’ (LIPOVETSKY, 2007) 

favorece condutas de consumo menos sujeitas ao primado do julgamento do outro. Mas isso não 

significa que o consumo deixou de conservar um alto potencial de prestígio conferido aos objetivos 

como signos tangíveis de sucesso, o que se apresenta é uma mudança gradativa entre o consumo 

‘demonstrativo’ tradicional e o consumo ‘hedonista’ individualista (id. p. 41).  

Essa nova ordem social, entretanto, encerra a ‘dúvida’ e permeará toda a vida cotidiana. 

Segundo Giddens (2002), essa condição de incerteza e múltipla escolha constitui a dimensão 
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existencial do mundo social contemporâneo. As garantias deram lugar à autonomia, e esta se 

entrelaça de maneira direta à vida individual em um processo contínuo de seleção/exclusão. Por que 

seleção e não inclusão? Porque esse novo paradigma do processo produtivo, no qual se insere a 

economia criativa, considera todos, por via de regra, incluídos. O recurso econômico aplicável à 

produção não é mais o dinheiro ou o patrimônio tangível, ele agora assume o ‘humano’ como forma 

de ‘capital’ (FREIRE FILHO, 2011), ou seja, um patrimônio intangível que, se devidamente 

motivado, mobilizado e gerenciado, pode proporcionar ganhos de eficiência produtiva. O sujeito 

consumidor passa, a partir de então, a ser também objeto de consumo. 

 Em Vida para consumo, Zygmunt Bauman (2008) analisa como a sociedade moderna de 

produtores foi gradualmente se transformando na sociedade de consumidores e todos habitam, a 

partir de então, o espaço social a que chamamos ‘mercado’. Segundo ele, as pessoas são aliciadas, 

estimuladas ou, até mesmo, forçadas a promover uma ‘mercadoria’ atraente e desejável, isto é, o 

‘produto’ que são encorajadas a colocar no mercado, promover e vender são ‘elas mesmas’ (p. 13). 

Isso porque “as tarefas envolvidas na comodificação e recomodificação do capital e do trabalho 

passaram por processos simultâneos de desregulamentação e privatização” (id., p.15); em outras 

palavras, transferiu-se para o mercado a tarefa de moderar o trabalho deixando de lado a pesada 

burocracia governamental, notoriamente inerte, presa à tradição, resistente à mudança e propenso a 

rotina (id., p. 15-18). Assim, o encontro dos potenciais consumidores com os potenciais objetos de 

consumo tendem a se tornar as principais unidades na rede de interações humanas denominada 

‘sociedade de consumidores’. Nela, ninguém pode se tornar sujeito sem antes virar mercadoria e, 

portanto, o valor de nossas ações tomam como base os parâmetros da racionalidade econômica 

como ‘eficiência’, ‘saldo de investimento’, ‘tendências de mercado’ ou ‘fatores de risco e de 

crescimento’ (FREIRE FILHO, 2011).  

 Ao analisarmos as alterações do espírito do capitalismo fica claro que o ‘engajamento’ ao 

capitalismo passa pelo consumo. No entanto, o que podemos depreender da passagem de uma 

sociedade de produção para uma sociedade de consumidores é o deslocamento da ênfase do produto 

para o sujeito que, progressivamente, foi trazido para o centro das lógicas do capital. Se o valor não 

está mais no objeto e sim no sujeito, quais os parâmetros que definem e medem o sujeito criativo? 

Para tentarmos responder a essa questão, precisamos identificar, nesta nova fase da sociedade de 

consumo, em que se encontram os mecanismos estruturantes do capitalismo neoliberal que não mais 

separa produção industrial de cultura e qual a relação que essas sentenças mantêm com a 

criatividade.   
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1.1.2 Capitalismo artista: crítica estética ou ideologia do bem-estar consumista 
 

 Identificamos que o ‘espírito do capitalismo’, conforme aponta Boltanski e Chiapello 

(2009) é justamente o conjunto de crenças que contribuem para justificar e sustentar essa ordem 

capitalista. O instrumento privilegiado para pleitear em favor do capitalismo é a ciência econômica. 

Adiante desenvolveremos a questão da economia [criativa] enquanto dispositivo essencial para 

identificarmos sua pregnância com os conceitos de cultura e criatividade e, ainda, na promoção de 

saberes que colocamos em circulação; por ora, o que nos interessa é o seu caráter utilitarista, ou seja, 

a concepção de que a busca do interesse individual serve ao interesse geral; uma concepção derivada 

da filosofia e que é constantemente retomada ao longo de toda a história da economia clássica.  Em 

outras palavras, “tudo que engendra um lucro [portanto, serve para o capitalismo] também serve 

para a sociedade” (HEILBRONER, 1985 apud BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 44) e torna a 

economia uma esfera autônoma e positiva a serviço do ‘bem comum’.  

 Assim, o atual estágio da economia articulada a criatividade apresenta-se como a mais 

sofisticada orientação para o capitalismo, na medida em que, através da produção, distribuição e 

consumo dos mais variados tipos de bens e serviços, traz embutido seus poderes libertadores: a 

liberdade política como efeito colateral da liberdade econômica. Entretanto, para manter seu poder 

mobilizador, o capitalismo deve obter recursos fora de si mesmo, nas crenças e ideologias marcadas, 

inclusive pela hostilidade, inseridas no contexto cultural em que ele [o capitalismo] evolui. Segundo 

Boltanski e Chiapello (2009), podemos associar numa mesma dinâmica a evolução do capitalismo e 

as críticas que lhe são feitas. Vimos anteriormente que as críticas tomam duas posições [não 

opostas]: ‘crítica social’ e ‘crítica estética’. Para os autores: 

 

Embora o capitalismo não possa prescindir de uma orientação para o bem comum, da 
qual seja possível extrair motivos de engajamento, sua indiferença normativa não 
permite que o espírito do capitalismo seja gerado apenas a partir de seus próprios 
recursos; assim, ele precisa de seus inimigos, daqueles que ele indigna, daqueles 
que se lhe opõem, para encontrar os pontos de apoio morais que lhe faltam e 
incorporar dispositivos de justiça que, sem isso, ele não teria nenhuma razão para 
considerar pertinentes. (id., p. 61). 

 

 O sistema capitalista, portanto, revela-se robusto, isto é, a dialética do capitalismo e de seus 

críticos mostra-se infindável desde que se permaneça dentro do regime capitalista.   

 Não obstante, Lipovetsky e Serroy (2015), ao desenvolverem o conceito de ‘capitalismo 

artista’  ou ‘capitalismo criativo transestético’, destacam que as mudanças operadas no sistema 

capitalista devem ser atribuídas muito mais à ‘mão invisível dos gestores’, que abrange todo o 
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potencial de rentabilidade que os sonhos, as ficções e as emoções humanas encerram, do que uma 

apropriação da crítica (p.122). Em outras palavras, ao considerar as mudanças nas lógicas produtivas 

do sistema capitalista atual, que não mais dispõem em universos separados a produção industrial e a 

cultura, o trabalho artístico vem em resposta aos objetivos estritamente comerciais. Assim, “o 

desenvolvimento do capitalismo financeiro contemporâneo não exclui de modo algum a 

potencialização de um capitalismo do tipo artista em ruptura com o modo de regulação fordiano da 

economia” (id., p. 14). 

 Nesse cenário, a crítica estética parece sobrepor-se à crítica social; apesar disso, o que 

Lipovetsky e Serroy afirmam sobre a questão da ‘estetização do mundo’ é que o progresso do 

capitalismo em direção ao seu regime artista deveu-se à incorporação [e a dilatação] a seu 

funcionamento das atividades pertencentes ao mundo da arte, a ponto de fazer delas uma dimensão 

fundamental da vida econômica. A arte, tal como esses autores a analisam,  é “menos modelo de 

organização destinada a mobilizar a criatividade dos executivos do que vetor de desenvolvimento 

econômico que penetra cada vez mais no universo da produção e dos serviços” (2015, p. 65).  É isso 

que os aproxima mais da perspectiva de um capitalismo do tipo cultural e menos de um  capitalismo 

de produção. 

 Independentemente das motivações que contribuíram para a mudança no sistema 

capitalista contemporâneo – recursos externos na forma de crítica ou recursos internos através da 

mão invisível dos gestores – o que podemos depreender é que ele segue uma mesma direção, a saber, 

um capitalismo criativo, que encontra na cultura e na arte [e por conseguinte, no artista e o mundo 

ideal que ele encerra] seu dinamismo e vetor de desenvolvimento econômico.  Isso é o que torna a 

economia criativa uma das forças mais poderosas no mundo de hoje.   

 

1.2 A INCORPORAÇÃO DA CRIATIVIDADE NA ECONOMIA DE MERCADO 

1.2.1 O conceito de economia criativa 

 

Encontramos no documento desenvolvido pela British Council (BC) intitulado A 

Economia Criativa: um guia introdutório (2010), a base da economia criativa: “o desejo de 

criar coisas que vão além da dimensão pragmática (...) é tão antigo quanto a humanidade’. (...) 

Sempre existiram e existirão pessoas com a imaginação e os talentos necessários para 

consegui-lo, assim como pessoas que pagarão por ele” (p. 13).   
 Os três pilares que caracterizam a EC, conforme publicado no livro Economia criativa como 

estratégia de desenvolvimento: uma visão dos países em desenvolvimento, organizado por Ana Carla 
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Fonseca Reis (2008), são: a ‘singularidade’, o ‘simbólico’ e o ‘intangível’. Na contemporaneidade, 

como vimos, é a dimensão simbólica da produção humana que passa a ser o elemento fundamental 

na definição do valor dos novos bens e serviços. Nesse novo aspecto da economia, valores culturais e 

econômicos se misturam: além do seu valor de troca e seu valor funcional [correspondentes ao 

estágio final do produto no mercado, bem como seu uso no dia a dia], a maioria dos produtos e 

serviços da indústria criativa têm um valor expressivo, um significado cultural que pouco ou nada 

têm a ver com os custos de sua produção ou utilidade. E é justamente essa ampla e complexa herança 

cultural que, segundo o documento da BC (2010), diferencia a economia criativa de qualquer outra 

economia. Por isso, sentencia, é “tão difícil de definir e medir”.   

 Embora o conceito de EC seja relativamente novo — origina-se do termo ‘indústria 

criativa’, que por sua vez foi inspirado no projeto Creative Nation, da Austrália, em 19946 — a 

disseminação de suas características e práticas atualiza-se constantemente, apontando a 

‘criatividade’ e a ‘cultura’ como um novo modelo para o desenvolvimento econômico. A definição 

dada pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD, 

2010)7 para a indústria criativa refere-se aos ciclos de criação, produção e distribuição de bens e 

serviços que usam a criatividade e o capital intelectual como principais insumos. Nesse sentido, 

compreendem um conjunto de atividades baseadas no conhecimento que produzem bens tangíveis e 

intangíveis, intelectuais e artísticos, com conteúdo criativo e valor econômico.   

 Alguns textos apontam o Reino Unido, mais especificamente em 1997, no governo do então 

recém-eleito Tony Blair8, como um dos principais articulistas desse novo modelo econômico. O 

motivo foi a crescente e acirrada competição econômica global que demandou uma grande pesquisa 

sobre as tendências de mercado e as vantagens competitivas nacionais. Destacamos nesta introdução 

um importante indício do retorno aos valores locais, uma vez que é nessa época – em plena revolução 

na tecnologia da informação e maturidade da cultura de massa em nível global – que temos 

potencialmente uma ameaça tanto econômica quanto cultural. A globalização multiplica os acessos 

[aos produtos: globais], ao mesmo tempo que subtrai o conteúdo [das mensagens: locais].  

                                                
6 Conforme panorama histórico apresentado no livro Economia Criativa organizado por Ana Carla Fonseca Reis (2008). 
7 A UNCTAD se autodescreve como promotora da ‘integração amigável de países em desenvolvimento na economia mundial’. 

Além de integrar a economia criativa a objetivos mais amplos de desenvolvimento, ela atua como fórum de discussão 
intergovernamental, tem tarefas de pesquisas e análises, e presta assistência técnica para o desenvolvimento a governos no 
mundo inteiro. 

8 Conforme apresentado nos livros: Economia Criativa (2008) e o do British Council (org.) – Série Economia Criativa e 
Cultural (2010). 
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 Para além dos aspectos mercadológicos, o projeto de fomentar as indústrias criativas na 

Grã-Bretanha está estreitamente relacionado à reformulação do Partido Trabalhista (Labour Party)9 

na década de 1990. Foi um esforço conjunto de um grupo de reformistas liderado por Tony Blair 

para repaginar tanto a imagem quanto o discurso do partido, criando um Novo Trabalhismo (New 

Labour). Esse movimento fazia parte de uma renovação geral da esquerda europeia face ao fim da 

União Soviética e da ascensão da globalização. A partir de então mantém-se o compromisso com os 

princípios básicos das políticas sociais, porém, submetidos às lógicas do mercado. Conforme enfatiza 

Leonardo de Marchi (2014), que desenvolveu um extenso trabalho sobre EC no Brasil, a grande 

mudança encontra-se na passagem das políticas culturais — que tinham como objetivo ampliar o 

acesso à informação e aos bens culturais entendidas como fomento à representação e participação de 

diversos grupos sociais na esfera pública - para a economia criativa — entendida como de 

responsabilidade da iniciativa privada. “Com isso, as políticas culturais para a economia criativa 

deslocaram seu foco de ação da distribuição e consumo dos bens culturais para a produção” (p.198). 

 Esse estudo britânico que envolveu governo e indústria em uma parceria única para 

definição de uma agenda com temas econômicos e políticos, mas que também não deixava de 

implicar o social e o cultural, identificou 13 setores de maior potencial, as chamadas ‘indústrias 

criativas’. Sua origem, portanto, é a criatividade entendida como habilidade e talento individuais e 

que apresentam um potencial para a criação de riqueza e empregos por meio da geração e exploração 

da propriedade intelectual. Os setores certificados foram: (1) artesanato, (2) arquitetura, (3) artes 

cênicas, (4) artes e antiguidades, (5) cinema, (6) design, (7) editorial, (8) moda, (9) música, (10) 

publicidade, (11) software, (12) software interativo de lazer (vídeo games) e (13) televisão e rádio. 

Como uma primeira definição e considerando as fronteiras difusas entre os conceitos de arte e 

cultura, a adoção foi adaptada internacionalmente conforme as especificidades de cada governo. O 

Creative Economy Report, publicado em 2008 pela UNCTAD10, sugeriu uma definição [de EC] mais 

inclusiva: “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”. 

O desempenho da EC nos países de língua portuguesa também ganha destaque nas 

estratégias de desenvolvimento econômico e social. Segundo o relatório da UNCTAD (2010)11, a 

                                                
9 Histórico considerado a partir dos textos do Leonardo De Marchi que tem um extenso trabalho sobre Economia Criativa 

no Brasil publicados em diversos anais de congressos. Análise do Plano da Secretaria da Economia Criativa e as transformações 
na relação Estado e cultura no Brasil, Intercom RBCC – São Paulo, v. 37, n. 1, p. 193-215, jan/jun 2014. 

10 British Council (org.) – Série Economia Criativa e Cultural, 2010, p. 22. 
11 Relatório UNCTAD 2010 A criatividade e a cultura a serviço de um novo modelo de desenvolvimento, p. 18. 
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criatividade tem sido apoiada por políticas públicas e tratada como o principal insumo da inovação. 

É um consenso [entre os países que fazem parte do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, dentre eles o Brasil] que, ao mesmo tempo que produz riqueza, a EC demonstra 

tendências para construir solidariedade, reunindo e incluindo comunidades e indivíduos, coletivos e 

redes. A emergência da criatividade como ‘insumo’ e ‘produto’ também vai de encontro com o que 

fala o documento da BC (2010):  

 

Durante a maior parte da história da humanidade o ingrediente fundamental da 
economia foi o suor, ou seja, o trabalho humano. Na era industrial do último século e 
meio foi o dinheiro, ou seja, o capital. Agora, na era da informação do século XXI é o 
talento, a imaginação, a habilidade e o conhecimento, ou seja, a criatividade (p. 16). 

 

 O tema EC surge no Brasil a partir de 2004, com a realização, durante a XI Conferência da 

UNCTAD em São Paulo, de um painel dedicado exclusivamente à questão das indústrias criativas na 

perspectiva dos países em desenvolvimento. Em junho de 2012, no governo Dilma Rousseff, o 

Ministério da Cultura (MinC) avança com a institucionalização da Secretaria da Economia Criativa 

(SEC) cuja missão é conduzir a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas 

públicas para o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio e o fomento aos profissionais e 

aos pequenos e microempreendimentos criativos brasileiros12. 

 Em meio à revitalização do Ministério, o Plano da Secretaria de Economia Criativa: 

política, diretrizes e ações 2011 a 2014 (PSEC) (MINC, 2.ed. 2012) merece destaque pois 

simboliza o movimento do MinC na redefinição do papel da cultura em nosso país bem como o 

papel do Estado no campo da cultura. Na introdução do documento, Ana de Hollanda, então 

Ministra da Cultura, reposiciona a cultura como eixo estratégico para o desenvolvimento do país ao 

sinalizar que “apesar de ser reconhecido pela sua ‘diversidade cultural’ e ‘potencial criativo’, o Brasil 

não figura entre os primeiros na produção e bens e serviços criativos”.  A partir daí, a SEC deve liderar 

a formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas para um novo 

desenvolvimento fundado na inclusão social, na sustentabilidade e, especialmente, na diversidade 

brasileira. Em suma, entrelaçar crescimento econômico e inclusão social passa a ser a missão do 

MinC. Dessa forma, a diversidade cultural brasileira emerge como um ativo fundamental para o 

desenvolvimento do país. Como descrito no PSEC [Introdução] “seja na produção de vivências ou 

                                                
12 Todas as informações do Ministério da Cultura e suas secretarias estão disponíveis no endereço 

<http://www.cultura.gov.br/secretaria-da-economia-criativa-sec>. Acesso em: out, 2015.  
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de sobrevivência, a diversidade cultural vem se tornando o ‘cimento’ que criará e consolidará, ao 

longo desse século, uma nova economia”.  

 O PSEC será analisado em detalhes no capítulo três , no entanto o interesse aqui é sinalizar 

que o Brasil, ao incorporar os conceitos da EC, toma-os como ponto de partida e fio condutor para as 

políticas públicas e considera, conforme o texto, a ‘inclusão social’, a ‘sustentabilidade’, a ‘inovação’ e 

a ‘diversidade cultural’ como seus princípios norteadores. Dessa forma, direciona seu foco no 

potencial individual [e coletivo] para a produção de bens e serviços com conteúdo criativo e valor 

econômico. Isso reforça a imagem de um novo capital posto em circulação: o capital humano; bem 

como de uma nova classe emergente: a classe criativa.  

 

1.2.2 A emergência da ‘classe criativa’ na sociedade de consumidores 

 

A força motriz que impulsiona essas mudanças, segundo Richard Florida (2011), é a 

ascensão da ‘classe criativa’. Para ele, Karl Marx (1818-1883) estava parcialmente certo ao prever 

que os meios de produção um dia seriam controlados pelos trabalhadores. Isso está começando a 

acontecer, mas não com a tomada das fábricas pelo proletariado. “Hoje, mais do que nunca, os 

trabalhadores controlam os meios de produção; eles são os meios de produção” (id., p. 37).  

Considerando que as classes sociais não são formações derivadas de causas externas por um 

processo [de algum modo] natural, mas que seu estabelecimento está subordinado a um trabalho de 

configuração e representação, admitimos facilmente que as transformações do capitalismo e da 

economia criativa contribuíram para que esse ‘boom’ da criatividade fosse projetado na sociedade. 

Ainda que a questão da criatividade, ou da atividade criativa, não seja um dado novo, a diferença é 

que hoje essas atividades estão se tornando predominantes face a toda uma infraestrutura econômica 

em torno dela. A classe criativa, portanto, é formada por pessoas que agregam valor econômico por 

meio de sua criatividade. E inclui um grande número de trabalhadores do conhecimento, analistas 

simbólicos (AIDAR PRADO, 2013), profissionais técnicos e especializados. Isso enfatiza o modo 

como as pessoas se agrupam e estabelecem identificações baseadas principalmente no papel 

econômico que desempenham (FLORIDA, 2011), mas também nas identificações derivadas de 

preferências sociais e culturais, hábitos de consumo e identidade social.  

No sentido a que Florida (2011) se refere, a ascensão da ‘classe criativa’ deslocaria o 

capitalismo no processo de desconstrução de todas as estruturas de classe vigentes, uma vez que a 

criatividade, continua ele, não faz distinção e, por conseguinte, pressupõe todos incluídos e aptos a 

participarem das transformações em curso. Isso posto, podemos depreender que o autor faz 
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referência à meritocracia [uma instância muito valorizada pela sociedade americana, à qual o autor 

pertence] mas que pode encobrir vantagens e desvantagens culturais e educacionais irreconciliáveis.  

Nesse ponto, além da ‘meritocracia’, as pesquisas feitas pelo autor revelam mais duas instâncias que 

estariam na base de valores dessa nova classe [criativa]: a ‘individualidade’ e a ‘diversidade e 

abertura’. São indivíduos que se empenham em criar identidades singulares que expressem sua 

capacidade criativa ao mesmo tempo em que valorizam a diversidade e a abertura, mas apenas como 

uma justificativa à meritocracia.  Antes de mais nada, a diversidade é defendida em interesse próprio e 

conforme observa o autor, os membros dessa classe favorecem bastante as organizações e ambientes 

em que todos possam se sentir à vontade e progredir. Nesse cenário, mais do que ‘saber fazer’, o que 

precisa ser otimizado é o ‘saber ser’, no qual os sentimentos e todos os componentes da 

personalidade individual são mobilizados com vista a uma autogestão mais autônoma, flexível e 

criativa.  

Assim, o que daí decorre, conforme Lipovetsky e Serroy (2015), em seus estudos sobre o 

‘capitalismo artista’, é que estamos diante de um novo ciclo marcado 

 
por uma relativa desdiferenciação das esferas econômicas e estéticas, pela 
desregulamentação das distinções entre o econômico e o estético, a indústria e o 
estilo, a moda e a arte, o divertimento e o cultural, o comercial e o criativo, a cultura 
de massa e as altas culturas: doravante, nas economias da hipermodernidade, essas 
esferas se hibridizam, se misturam, se curto-circuitam, se interpenetram. (p.15). 

 

Na passagem dos valores de ‘sobrevivência’ para os de ‘expressão pessoal’, em que nos 

distanciamos dos princípios tradicionais e nos aproximamos de valores mais progressistas, faz-se 

necessário uma atualização das críticas [social e estética] com o fim de identificarmos os caminhos 

que levaram a essa sociedade mais aberta, criativa e tolerante (Cf. FLORIDA, 2011). Retomando a 

questão da ‘crítica’ como impulsor das mudanças do espírito do capitalismo, acreditamos conseguir 

ilustrar a ascensão da criatividade como característica determinante da vida social e econômica nos 

dias de hoje.     

Para Boltanski e Chiapello (2009), o capitalismo, ao longo desse processo, beneficiou-se 

com o enfraquecimento dessas críticas: de um lado a crítica social não dava conta de interpretar uma 

sociedade diferente da oriunda das elites econômicas; e de outro, a crítica estética foi amplamente 

assumida e aproveitada pelo capitalismo. Esta última apresentou-se como a principal contribuição 

para a emergência da criatividade e do criativo forjados pela lógica do mercado: a exigência da 

‘autonomia’ possibilitou envolver novamente os trabalhadores aos novos dispositivos empresariais e 

diminuir os custos de controle, substituindo-os pelo autocontrole; a exigência de ‘criatividade’ teve 
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um reconhecimento inesperado quando verificou-se que uma parte cada vez maior dos lucros 

provinha da exploração dos recursos de inventividade, imaginação e inovação; a exigência de 

‘autenticidade’ foi apaziguada pela proliferação e diversificação dos bens comerciais; por fim, a 

exigência da ‘liberação’ foi esvaziada da carga contestatória quando a suspensão dos antigos 

interditos se mostrou apta a abrir novos mercados (id., p. 344-347).  

Quando comparamos essas exigências [demandadas por uma crítica estética] aos fatores 

que classificam e motivam [segundo as regras mercadológicas] o indivíduo criativo, vemos 

semelhanças significativas: (a) quanto aos desafios e responsabilidades: são participativos e 

engajados em realizar trabalhos que possam causar impactos positivos; (b) no que se refere à 

flexibilidade: querem liberdade para engajar-se em projetos paralelos e se dedicar a outros interesses; 

(c) sobre o reconhecimento dos pares: consideram que reconhecimento e reputação valem mais do 

que dinheiro; (d) quanto à localização e envolvimento na comunidade: buscam vivência em lugares 

que ofereçam ambientes criativos e estimulantes; e (e) sobre o aspecto financeiro: a remuneração é 

importante, mas o criativo trabalha por ‘paixão’ (FLORIDA, 2011). Essa motivação intrínseca para 

atuar em benefício das próprias habilidades já estimularia uma entrega ilimitada ao labor produtivo 

(FREIRE FILHO, 2011). Rompem-se, assim, as fronteiras entre o profissional e o privado, o trabalho 

e o afetivo. Os indivíduos, por conseguinte, devem imaginar-se desde cedo administradores de si, 

aptos a rentabilizar suas capacidades cognitivas, afetivas, sociais e morais (id., p. 28). 

Desse modo, a criatividade emerge como um grande sistema abstrato no qual a imaginação 

se encontra no poder, e essa seria a garantia para o desenvolvimento de ‘mundos possíveis’. Uma 

sociedade aberta, criativa e tolerante configura-se, ao mesmo tempo, como alicerce e beneficiária de 

um sistema que se pretende menos industrial e mais humano. Entretanto, dizer que a economia 

neoliberal é uma economia subjetiva não significa que ela prometa uma nova humanização do 

sujeito. Como lembra Lazzarato (2014), isso apenas sugere que a “subjetividade existe para a 

máquina e que os componentes subjetivos são funções de servidão”13 (p.31). Inteligência, afetos, 

sensações, cognição, memória e força física são agora componentes cuja síntese não reside mais na 

pessoa [unificados em um ‘eu’ como referente], mas sim, no agenciamento ou no processo [empresa, 

mídia, serviços públicos, educação escolar etc.] (id., p. 30). 

Observamos esses agenciamentos nas estratégias do marketing contemporâneo: as 

contradições e incertezas humanas são habilmente incorporadas ao ambiente mercadológico em 

                                                
13 O conceito de servidão foi tomado por Deleuze e Guattari e emprestado da cibernética e da ciência da automação: 

significa ‘pilotagem’ ou o ‘governo’ dos componentes de um sistema assegurando o equilíbrio funcional do todo. Uma 
especificidade do capitalismo: é um modo de comando, de regulação e de governo ‘assistido’ pela tecnologia. In.: 
LAZZARATO (2014). 
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resposta às novas dinâmicas do meio. Tomando a sociedade como mercado, a diferença dessas novas 

estratégias está no tratamento dado ao consumidor que, a partir de então, é visto como “ser humano 

pleno: com mente, coração e espírito e, acima de tudo, devem ser atendidos prontamente em seus 

anseios de transformar o mundo em um lugar melhor” (KOTLER, 2010, p. 4).  No entanto, apesar de 

contemporâneas, essas estratégias não parecem configurar uma novidade, embora atendam às 

características próprias do seu tempo. Um exemplo representativo é o caso de Edward Bernays 

[sobrinho de Freud e considerado o inventor da profissão de Relações Públicas] que, no início dos 

anos 20, já utilizava as ideias da psicanálise em benefício do marketing e da propaganda.  De acordo 

com o premiado documentário The Century of the Self, de Adam Curtis (2002)14 é possível dizer que 

Bernays  pensava suas campanhas como ferramentas de organização de uma sociedade movida pela 

luta desenfreada para a realização de seus desejos. Dissociando os bens de consumo de sua função e 

associando-os às aspirações inconscientes das pessoas, estabelecia uma relação mais direta e filial 

entre o público com uma empresa, ideia ou grupo. De todos os casos protagonizados por Bernays, o 

Torches of Freedom é o mais interessante por instaurar o consumidor como protagonista de sua 

própria história. Nesse experimento, Edward Bernays, atendendo aos interesses da indústria do 

tabaco, conseguiu difundir o hábito de fumar entre as mulheres estadunidenses e, por conseguinte, 

no mundo todo. Em outras palavras, transformou o hábito de fumar em moda. De forma bastante 

resumida, a estratégia utilizada por Bernays foi induzir um grupo de ‘suffragettes’ [mulheres em defesa 

do voto feminino] a fumar ostensivamente em público, como forma de protesto, por ocasião de uma 

parada anual em Nova York. Em 1920 isso era algo totalmente surpreendente para os costumes da 

época, dado que as mulheres de então fumavam muito pouco e nunca em público. Habilmente 

Bernays chamou tais cigarros de ‘Tochas da Liberdade’ fazendo alusão ao principal símbolo 

estadunidense, a Estátua da Liberdade.   

A diferença entre ontem e hoje, nos parece, é a dificuldade de chamar a atenção em um 

mundo polifônico no qual tecnologia e a globalização tornam as mensagens muito mais rápidas e 

efêmeras. Embora sujeito e objeto continuem indissociáveis, o que se manifesta, conforme 

Lipovetsky (2007), em um efeito coerente, pletórico, último da civilização individualista-mercantil, 

é a oferta e a promessa de uma vida melhor. “Quando o indivíduo é posto como valor primeiro, a 

                                                
14 Documentário produzido pela BBC descreve a irônica jornada de como a revolução de psicoterapeutas e filósofos nos 

anos 60 e 70 contra as ideias de Freud sobre o inconsciente (acusadas de terem se tornado instrumentos do mundo do 
marketing, publicidade e propaganda política para fins de manipulação) resultou no oposto: o surgimento do sujeito 
fractal, vulnerável, isolado e, acima de tudo, ganancioso. Ver The Century of the Self, Disponível em: 
<https://documentariosvarios.wordpress.com/2012/02/07/o-seculo-do-ego/> e Torches of Freedom 
<https://thesocietypages.org/socimages/2012/02/27/torches-of-freedom-women-and-smoking-propaganda/>. 
Acesso em: jan, 2015. 
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felicidade se impõe de imediato como valor supremo” (id., p. 337). Casaqui (2015), ao abordar as 

narrativas e o ideário da sociedade empreendedora, aponta a felicidade como imperativo de nosso 

tempo (Cf. FREIRE FILHO, 2011) e esse estado de espírito, articulado diretamente com o trabalho, 

remete à ideia de que a felicidade pode ser produzida por uma competência consolidada no modo de 

operação do capitalismo. Embora a ênfase se desloque da segurança econômica e física para a 

expressão pessoal, o bem-estar subjetivo e a qualidade de vida, ainda assim, para todas essas coisas, o 

‘tempo’ e o ‘dinheiro’ são itens valorizados que permitem aproveitar outros aspectos da vida, além da 

mera sobrevivência.  

Da mesma forma que a ascensão da ‘classe criativa’, conforme Florida (2011), tem seu papel 

na transformação do trabalho, do lazer, da comunidade e do cotidiano, ao mesmo tempo, a economia 

de mercado forja novos mecanismos operatórios para a manutenção de um ‘capitalismo artista’ que, 

considerando as palavras de Lipovetsky e Serroy (2015), produz cada vez mais e mais rápido 

produtos que possibilitam práticas de ‘consumo estético’.  Por isso é tão difícil de circunscrever esse 

sistema pois apresenta características multiformes e se manifesta em uma multidão de setores da 

sociedade. (p. 67). Nossa tentativa de ilustrar o ‘capitalismo artista’ em seu conjunto e determinar 

suas áreas de extensão, toma como referência o trabalho de Lipovestky e Serroy,  distinguindo quatro 

círculos que envolvem esse sistema capitalista que, segundo eles, são de “natureza heterogênea, cujos 

territórios no entanto não deixam de apresentar cruzamentos e interconexões” (2015, p. 69). 

 
Gráfico 1: Baseado nos estudos de Lipovetsky e Serroy sobre a ‘Estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista’ 
(2015) p. 69. (Elaborado pela autora).  
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Com base neste estudo, podemos inferir que o capitalismo artista é constituído por 

empresas que combinam um polo econômico e um polo criativo. Essa combinação tende a realizar-

se através do investimento maciço na criatividade e no conheço humano, daí a importância dos 

trabalhadores desta eminente indústria criativa.  

 

1.2.3 Os trabalhadores da indústria criativa: do artista criativo ao criativo artista 

 

O fato de o capitalismo ter assumido a crítica estética não significou o mesmo para com a 

crítica social. Segundo Boltanski e Chiapello (2009), o restabelecimento da crítica, manifestado 

principalmente no campo social, aconteceu na década de 90, “no qual era patente a degradação dos 

meios e dos modos de vida associada ao desenvolvimento de um capitalismo liberto de numerosas 

coerções” (id., p. 417). Foi essencialmente neste campo que começaram a surgir propostas com 

objetivo de limitar os abusos e perigos peculiares em uma sociedade que se tornou aberta, criativa e 

tolerante. Vale lembrar que nenhuma dessas propostas visa a proteger as pessoas impedindo-as de ser 

móveis – o que acabaria por contrapor-se às aspirações de autonomia e de flexibilidade, centrais para 

esta nova fase do capitalismo. “Trata-se de dar a todos as possibilidades de deslocar-se, acumulando 

de maneira equitativa, ou seja, sendo remunerado de modo justo a cada etapa do deslocamento.” (id., 

p. 392). Desse modo, as relações de exploração são substituídas pela exclusão, entendida como um 

processo praticamente indetectável entre o próximo e o distante, entre o local e o global. O 

paradigma da mobilidade descreve bem esse questionamento: “a imobilidade de uns é 

necessariamente à mobilidade de outros” (id., p. 371). 

É verdade que o ‘novo espírito do capitalismo’ incorporou uma parte importante da crítica 

estética e seus problemas são menos diretamente acessíveis do que aqueles que se referem à critica 

social, mas é possível discernir os sinais de uma perturbação, ou uma inquietação15 que exprime um 

mal-estar associado à dificuldade de identificar de onde vêm as ameaças e elaborar planos para 

dominá-las. Essa manifestação encontra eco na passagem de uma lógica da distribuição de riquezas 

para a da distribuição de riscos. Como aponta Ulrich Beck (2011), os riscos são [inevitavelmente] 

coproduzidos e decorrentes do próprio desenvolvimento técnico econômico. Na transição [ainda 

que convergente] de uma sociedade que distribui riqueza [ditadura da escassez] para uma sociedade 

que compartilha riscos [ditadura da abundância] chegamos então a uma “transformação social que 

se distancia das categorias e trajetórias habituais de pensamento e ação” (id., p. 25). Entre a 

                                                
15 Conforme o trabalho de L. Thévenot, 1995b. apud Boltanski; Chiapello, 2009. 



 

 

32 

subprovisão e a superprodução, o capitalismo se torna ‘reflexivo’ (BECK, 2011), convertendo-se a si 

mesmo em tema e problema.  

Viver na contemporaneidade, portanto, pressupõe viver em um ambiente de oportunidade e 

risco. O universo dos eventos futuros está aberto para ser moldado pela intervenção do homem no 

presente – dentro dos limites, claro, regulados pela aferição dos riscos. Se a Terra é uma só e seus 

recursos são escassos e finitos, a EC pode ser a solução. Segundo diversos autores que colocam a 

criatividade como via de mão única para as transformações contemporâneas emergentes, baseada em 

diversidade cultural, conhecimentos e TICs, esta traz a possibilidade de obter resultados não apenas 

econômicos, mas também ambientais, sociais e culturais. Em última palavra: sustentáveis. Em 

oposição aos recursos naturais finitos, estamos diante de três infinitos, conforme apresentado por 

Lala Deheinzelin (2012): o primeiro deles são os recursos intangíveis [cultura, conhecimento, 

criatividade e experiência] sempre à disposição; o segundo são as novas tecnologias, que permitem 

que esse potencial criativo se concretize; em outras palavras, ‘tangibilizam os intangíveis’; e a 

combinação desses dois, gera o terceiro, ‘a sociedade em rede’ que se organiza, produz e empreende 

através de associações ‘colaborativas’. Resumindo, as palavras que norteiam a sociedade do risco são a 

‘interdependência’ e os ‘fluxos’: se tudo está interligado, cada processo obstruído influencia o 

próximo.  

Mas todas essas transformações introduzidas pelas instituições contemporâneas se 

mesclam de maneira direta com a vida do sujeito. Mecanismos de auto-identidade são construídos 

por essas instituições mas também as constituem. Se as riquezas podem ser possuídas, em relação aos 

riscos, porém, somos todos afetados (BECK, 2011). Assim, “o conhecimento adquire uma nova 

relevância política” (id., p.28), pois as ameaças [indiscerníveis à sensibilidade e aos olhos de cada 

um] exigirá, segundo a configuração social, o juízo comprovado de um especialista para sua ‘asserção 

objetiva’ (id., p.32). As exigências de liberdade e autenticidade expressas na crítica estética, 

consideradas como únicas capazes de possibilitar autorrealização individual, são transformadas, na 

sociedade de risco, em dinâmica entre escolhas e consequências. As decisões acabam sendo mais 

difíceis de serem tomadas pois acarretam uma mistura de problemas e impactos que as caracterizam. 

Por isso, especialistas são frequentemente chamados quando se aproxima um momento decisivo ou 

para ajudar na estimativa dos riscos, mas é o indivíduo, invariavelmente, que deve correr esses riscos.  

Não podemos ignorar que essa ‘autonomia’, expressa em termos de possibilidades e 

também de direitos em nosso sistema atual é, de algum modo ‘exigida’ das pessoas, e portanto 

caracteriza novas formas de ‘opressão’. Segundo Boltanski e Chiapello (2009), o sentido de 

liberdade, da forma que é cooptado pelo capitalismo, apresenta duas interpretações: pode ser 
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entendido como obtenção de liberdade em relação a uma situação de opressão sofrida por um povo, 

ou como emancipação em relação a qualquer forma de determinação capaz de limitar a 

autodefinição e a autorrealização dos indivíduos (id., p. 434). Como podemos notar, uma enfatiza a 

‘crítica social’, e a outra a ‘crítica estética’. Desde esse ponto de vista, a liberdade concedida, acima de 

tudo, é de ‘ser aquele que se quer ser’ e esse estágio é possibilitado pelo consumo. 

 

A inspiração das pessoas à mobilidade, à pluralidade das atividades, ao crescimento 
das possibilidades de ser e fazer apresenta-se como um reservatório quase sem 
fundo de ideias para a concepção de novos produtos no mercado. Assim, seria 
possível mostrar que quase todas as invenções que alimentam o desenvolvimento 
do capitalismo foram associadas à proposta de novas maneiras de libertar-se. (id.ib., 
p. 439). 

 

Dessa forma, junto com a sociedade de risco concebe-se a sociedade da abundância, na qual 

a “criatividade é um combustível renovável cujo estoque aumenta com o uso”, e nela cultura e economia 

andam pari passu. De acordo com Reis (2008) em seus estudos sobre economia criativa, a 

‘privatização dos consumos culturais’, possibilitada pelas indústrias culturais e em pleno 

desenvolvimento nos dias atuais, também pode ser considerada uma forma de libertação que passa 

pelo mercado. 

 

A questão crucial é que a sustentabilidade da produção cultural depende da 
capacitação de talentos (o que implica a possibilidade de o produtor cultural 
sobreviver de sua produção ou ter tempo ocioso para se dedicar a ela de maneira 
diletante); que essa produção ou tradição circule (garantindo assim a renovação da 
diversidade cultural); e que o acesso a essa produção seja garantido (em especial aos 
jovens), em um jogo de forças da cultura de massa acirrado pela globalização. (id., 
p.15). 

 

Em tal cenário, de um lado estão os investidores, gestores, administradores e marqueteiros 

voltados para a eficácia e a rentabilidade econômica, e de outro, criadores em busca de autonomia e 

animados por ambições artísticas. O choque de interesses se dá quando se reconhece que a 

criatividade por si só não tem valor econômico; ela precisa tomar forma e ser aplicada em um 

produto comercializável se quiser alcançar valor comercial. Isso, por sua vez, pressupõe um mercado 

adaptado [leis, contratos, convenções] ao consumo desses produtos.  

Não obstante, Perez e Drigo (2014) em artigo publicado sobre a ‘criatividade 

empreendedora como identidade’ fazem uma observação distinta acerca deste cenário organizado e 

regulador: tanto no plano individual – expresso na imagem dos ‘usuários-produtores’ emergentes, 

principalmente em ambiente digital –, quanto no plano coletivo – através das manifestações criativas 
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sob a égide da coautoria, da cocriação, da colaboração –;  há evidências de uma ruptura com os 

paradigmas tradicionais dos mercados privados e de políticas públicas.  Muitas vezes, não há 

necessidade de uma estrutura reguladora; aliás, a regulação pode até restringir a ‘criatividade’ na 

esfera da produção e do consumo, isto é, a ‘criatividade’ se apresenta, conforme apontam as autoras, 

como ‘transversal na vida contemporânea’.  

Enquanto Florida (2011) fala em um ‘éthos criativo’, segundo o qual novos setores, novas 

tecnologias, novos recursos e novos fatores positivos da economia são derivados, transformando 

nossa vida e sociedade; Perez e Drigo (2014) aproximam a identidade brasileira à criatividade e 

apresentam a hipótese do conceito de ‘criatividade empreendedora’ como ponto de partida.   

 

A criatividade empreendedora – conceito construído a partir das inferências 
iniciais do projeto, mas já constatadas no campo – é fruto do pensamento inventivo 
sim, mas implicado com a criação de valor, com a produção, com o trabalho, com a 
busca de condições de sobrevivência e em certos casos, de ascensão social (p. 22). 

 

Durante o trabalho de campo, as autoras constataram que a criatividade [brasileira] se 

apresenta naturalizada, tanto nos modos de ser, como também na produção e na colocação em 

circulação de produtos e serviços. Nesse sentido, os indivíduos buscam na criatividade a expressão de 

sua subjetividade simultaneamente ao seu sustento e de sua família (id. ib., p. 24). 

Como uma das conclusões da pesquisa, as autoras sinalizam que:   

 

(...) para a evidência da criatividade como possibilidade de um fazer conectado à 
transformação, uma criatividade aplicada, que se distancia da arte e se aproxima do 
empreendedorismo e que brota a partir da integração de duas condições essenciais: 
a mestiçagem (característica do povo brasileiro – povo novo na concepção de 
Ribeiro, 1995) e das históricas restrições socioeconômicas, decorrentes das 
desigualdades (PEREZ; DRIGO, 2014, p. 24). 

 

Ainda que as condições sociais, econômicas e culturais nos diferenciem, a ascensão da 

criatividade como característica determinante da ‘vida’ econômica e o nosso compromisso com ela é 

o que fomenta o ‘espírito’ de nossa época. Gielen (2015) explica em seu ensaio sobre Criatividade e 

outros fundamentalismos que a partir do momento em que tudo e todos precisam ser ‘criativos’ [a 

economia, as cidades, os gerentes e os políticos], a criação transforma-se em exibição. Por isso, a tese 

defendida pelo autor é a de que o mundo se tornou ‘plano’, uma horizontalidade que perde em 

profundidade.  

Não é a mesma horizontalidade descrita por Florida (2011), que pressupõe uma equidade 

entre os membros da classe criativa, permitindo maior mobilidade, abrindo o espaço necessário para 
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que as pessoas estejam sempre prontas para a ação. No entanto, a crítica de Gielen, embora esteja 

vinculada, principalmente, ao mundo das artes, faz referência a um sistema dominante de medir 

‘investimentos’ e ‘resultados’ que, segundo ele, reduz a “qualidade à quantidade e exclui a primeira do 

processo” (2015, p. 28). Essa lógica é própria da economia de mercado. É justamente neste sentido 

que Lipovetsky e Serroy (2015) afirmam que o ‘capitalismo artista’ deve seu formidável 

desenvolvimento muito menos às denúncias da economia liberal (crítica social e estética, de acordo 

com Boltanski e Chiapello, 2009) do que ao movimento próprio impulsionado pelas lógicas de 

concorrência e inovação constantes (p. 124). Para nosso estudo, consideramos as duas abordagens: 

tanto a crítica como uma força externa ao sistema, quanto a lógica de mercado como uma força 

interna do mesmo sistema. É essa via de mão dupla que deverá enriquecer nossas análises.    

O que podemos depreender com isso é que este mercado está maduro. Nesta nova 

economia que repousa nas tecnologias da comunicação, no marketing experiencial e nas indústrias 

culturais, a prioridade não está direcionada [apenas] à fabricação material de produtos, mas também 

para a criação de imagens, de espetáculos, de formas de lazer e ambientes que proporcionem 

distração e experiências excitantes. Em toda parte, os ‘criativos’ se impõem como novos criadores de 

valor e desenvolvedores de mercado. A partir de então, o capitalismo penetrou em domínios que até 

então tinham ficado relativamente afastados da circulação comercial. Ao finalizar este capítulo, 

fizemos um resumo objetivando ilustrar o caminho que trilhamos até aqui e justifica porque 

acreditamos na criatividade como novo dispositivo contemporâneo.  
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Gráfico 2: Resumo dos conceitos sobre economia criativa. (Elaborado pela autora).  

 

 

1.3 A CRIATIVIDADE COMO DISPOSITIVO CONTEMPORÂNEO  

 

 A criatividade, como vimos, é um conceito bastante complexo e por isso sua definição é 

imprecisa. “Há dois tipos de criadores”, escreveu Torquato Tasso (apud WILLIAMS, 2007), “Deus e o 

poeta”. Passamos por uma associação consciente e logo convencional de ‘criativo’ com arte e 

pensamento [séc. XIX] até chegarmos ao substantivo geral “criatividade”, para referir-nos à faculdade 

[séc. XX] (id., ib. p.112-114). Não há dúvida de que o termo se tornou cada vez mais fundamental, 

mas como esclarece Williams: 

 

A dificuldade surge quando uma palavra outrora  - e não raras vezes, ainda hoje – 
concebida para encarnar uma pretensão séria e elevada se torna tão convencional 
como descrição de certos tipos gerais de atividade que ela se aplica a práticas às 
quais, na ausência da convenção, a ninguém ocorreria atribuir tal pretensão. Assim, 
qualquer obra literária imitativa ou estereotipada pode ser chamada, por convenção, 
de ‘escrita criativa’ e os redatores de publicidade oficialmente se descrevem como 
‘criativos’. (...) Contudo, essas dificuldades são inevitáveis quando nos damos conta 
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da magnitude e complexidade necessárias da interpretação da atividade humana que 
‘criativo’ hoje encarna de modo tão indispensável (2007, p. 114). 

 

 O termo criativo, por sua condição demasiado humana, exerce fascínio e é objeto de vários 

estudos e tomada em diversos contextos. Mas é muito interessante, como expressa Perez e Drigo 

(2014), “contemplar os efeitos provenientes deste constructo e considerar a capacidade de um 

indivíduo criativo construir e reconstruir, transformando a sua realidade e a realidade social como 

um todo” (p. 15). Ainda que consideremos a capacidade criativa concernente a todos, seu 

desenvolvimento e expressão são, consensualmente, muito diversos. Na atualidade, autores que 

trafegam tanto nas áreas de marketing, quanto nas de tecnologia e artes, tratam a criatividade como 

uma ‘potência latente’ ao alcance de todos, mas é preciso cultivá-la e para isso elaboram caminhos e 

metodologias que propiciariam chegar ao seu ‘estado pleno’. Nesse cenário, podemos depreender 

que a ‘criatividade’ está relacionada a uma moralidade positiva (GIELEN, 2015), ou seja, esperamos 

sempre coisas boas dela. Mas o que, necessariamente, está relacionado a essa palavra, quando todos a 

usam à exaustão?  

Tremblay (2011), em sua análise sobre os recentes discursos acadêmicos e políticos sobre a 

criatividade, evidencia que todo esse entusiasmo em torno do tema se dá: primeiro, porque as 

políticas de criatividade são atraentes por causa de seus significados múltiplos e sua ambiguidade; 

segundo, porque nas nossas sociedades, a criatividade é reconhecida como um valor positivo; e 

terceiro, porque a criatividade pode aplicar-se facilmente a diversas áreas abrangidas pelas políticas 

públicas. Assim, podendo tornar-se algo para os ministérios da indústria, da educação, da cultura, da 

comunicação etc. Podemos perceber essa amplitude de significados e sentidos no texto de abertura 

do Relatório de Economia Criativa da UNCTAD (2010): 

 

(...) estimulada de forma adequada, a criatividade incentiva a cultura, infunde um 
desenvolvimento centrado no ser humano e constitui o ingrediente-chave para a 
criação de trabalho, inovação e comércio, ao mesmo tempo que contribui para a 
inclusão social, diversidade cultural e sustentabilidade ambiental (p. 19).  

 

O mesmo documento sugere explicações para os diferentes campos da criatividade, ainda 

que a considere ‘um processo social mensurável’: 

 

(...) a ‘criatividade artística’ – envolve imaginação e a capacidade de gerar ideias 
originais e novas maneiras de interpretar o mundo, expressa em texto, som e 
imagem; a ‘criatividade científica’ – envolve a curiosidade e disposição para 
experimentar e fazer novas conexões ao solucionar problemas; e a ‘criatividade 
econômica’ – é um processo dinâmico que leva a inovação em tecnologia, prática de 
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negócio, marketing etc., sendo intensamente relacionada à aquisição de vantagem 
competitiva na economia (Cap. I – Conceitos e Definições em Evolução, p. 03). 

 

Reis (2008) introduz o termo criatividade em uma perspectiva econômica: 

 

(...) palavra de definições múltiplas, que remete intuitivamente à capacidade não só 
de criar o novo, mas de reinventar, diluir paradigmas tradicionais, unir pontos 
aparentemente desconexos e, com isso, equacionar soluções para novos e velhos 
problemas. Em termos econômicos, a criatividade é um combustível renovável e 
cujo estoque aumenta com o uso. Além disso, a ‘concorrência’ entre agentes 
criativos, em vez de saturar o mercado, atrai e estimula a atuação de novos 
produtores. (...) (p. 15). 

 

Se a criatividade pode [também] ser definida como processo pelo qual ideias são geradas, 

conectadas e transformadas em coisas que possam ser valorizadas, estamos tratando, 

especificamente, de um conceito mensurável, e para tanto, é necessário a criação de índices ou 

métricas para sua instrumentalidade. No relatório da UNCTAD (2010) temos um modelo que foi 

denominado 5Cs: “a mensuração da criatividade é feita por meio de quatro formas de capital: ‘social, 

‘cultural’, ‘humano’ e ‘estrutural’ ou ‘institucional’, como determinantes do crescimento da criatividade, ou 

seja, do capital criativo” (Cap. I – Conceitos e Definições em Evolução, p. 4). Abaixo um quadro 

exemplificando a interação dos 5Cs: 

 
Figura 1. Interação dos 5Cs. Relatório de Economia Criativa, UNCTAD, 2010, p. 04 
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 Considerando o dispositivo, conforme conceitua Agamben (2009) a partir dos estudos de 

Foucault, como um conjunto heterogêneo, linguístico e não linguístico, que inclui virtualmente 

qualquer coisa no mesmo título [discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de polícia, 

proposições filosóficas etc.] e, portanto, o dispositivo em si mesmo é “a rede que se estabelece entre 

esses elementos”; podemos considerar a ‘criatividade’ um novo dispositivo segundo o qual emergem 

saberes colocados em circulação e que promovem a gestão da sociedade [coletivo] e a gestão de si 

[individual]. E, ainda, referindo-se ao dispositivo como algo que apresenta uma função estratégia 

concreta e se inscreve numa relação de poder e como tal, resulta do cruzamento de relações de poder 

e de relações de saber (id., p. 29) abordamos a ‘economia criativa’ como uma instância privilegiada na 

reconstituição desses discursos. Lembrando que não queremos reduzir o discurso da criatividade 

[apenas] a seus aspectos econômicos, na medida em que isso restringiria outros [discursos], como o 

político e o social [indivíduos, organizações e sociedade em geral].  

Ao tratarmos o discurso da criatividade como dispositivo, não seria errado definir a fase 

extrema do desenvolvimento capitalista que estamos vivendo como uma gigantesca acumulação e 

proliferação de dispositivos (AGAMBEN, 2013, p. 42). Nessa perspectiva, não haveria um só 

instante na vida dos indivíduos que não fosse “modelado, contaminado ou controlado por um 

dispositivo”. Ora, não se trata simplesmente de destruí-los ou, ingenuamente, sugerir um modo 

‘correto’ de usá-los; mas compreender que na raiz de todo dispositivo encontra-se um desejo 

demasiadamente humano de felicidade, e a captura e a subjetivação deste desejo, numa esfera 

separada, constituem a potência específica do dispositivo (id., p. 44).  

Se a criatividade antes interpelava as manifestações/expressões humanas, hoje torna-se um 

dispositivo que opera nas instâncias internas e externas ao sujeito e manifesta-se em seu ritual de 

existência. Entretanto, esse poder conferido à criatividade só é possível através de sua 

institucionalização e uma extensa e constante publicização de seus conceitos. Em outras palavras, ela 

[a criatividade] precisa ser ancorada em um saber considerado legítimo pelas instituições sociais em 

seu tempo presente e, ainda, que esse discurso alcance o maior número de pessoas e de forma intensa. 

No capítulo seguinte, veremos como se dá a institucionalização da criatividade e os discursos que se 

proliferam a partir dela através da mídia; e, a partir de então, apresentamos nosso corpus de pesquisa 

e metodologia de análise.   
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2 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CRIATIVIDADE E O DISCURSO MIDIÁTICO 

De onde vêm as boas ideias? É o que Steven Johnson (2011) objetiva responder em seus 

estudos sobre ‘criatividade’ e ‘inovação’. Uma série de propriedades e padrões compartilhados ocorre 

em ambientes de excepcional fertilidade e, segundo o autor, não se limita apenas às criações humanas 

como a ‘internet’ e a ‘metrópole’, mas existem também ao longo de toda a história natural (id., p. 20). 

E explica que esse complexo ecossistema que mistura biologia, cultura e tecnologia, isto é, que passa 

de “moléculas para neurônios e desses para pixel”, é o que torna a vida mais ‘criativa’ e possibilita o salto 

para as ‘inovações’.  

Esse cenário mostra-se fértil dado que todo potencial [biológico, cultural e tecnológico] 

pode formar novas combinações, permitindo iniciativas peculiares e imprevisíveis. O cientista Stuart 

Kauffman (apud JOHNSON, 2011, p. 30) dá o nome de ‘o possível adjacente’ para o conjunto de 

todas essas combinações. “A expressão capta tanto os limites quanto o potencial criativo de mudança 

e inovação” (id.). Não alongando o contexto e formações dessas teorias, vale ressaltar que o possível 

adjacente ‘revela’ “que a qualquer momento o mundo é capaz de mudanças extraordinárias, mas 

apenas ‘certas’ mudanças podem acontecer” (id.,ib.). Isso tem a ver com os ‘limites’ e as ‘aberturas’ 

que a criatividade e a inovação podem oferecer dadas as condições de sua época [humanas, sociais e 

tecnológicas] equivalentes. O objetivo, portanto, está sempre em descobrir maneiras de explorar os 

limites de possibilidade ao nosso redor. Esse é o princípio da sociedade que se organiza em torno da 

criatividade.  

Da palavra criatividade derivamos o ‘processo criativo’ que, pela lógica de mercado, se 

traduz na ‘técnica de resolver problemas’, podendo ser aplicada à medicina, à sociologia, ao 

marketing, às finanças, à educação, à fabricação de alfinetes ou de tratores, à administração pública, à 

contabilidade, ao jornalismo, enfim, a tudo. Segundo os manuais de comunicação e marketing, “dada 

a incerteza em relação ao futuro e considerando-se o contexto mutável em que vivemos, surgem a 

cada momento novos problemas e situações que exigem [cada vez mais e com uma rapidez 

inusitada] soluções inovadoras e decisões criativas” (DUAILIBI & SIMONSEN JR, 2009, p. 10).  

Essa aplicação dos princípios da criatividade nos negócios tem sido ampliada, e nos dias de hoje 

apresenta uma dimensão estratégica. Ao ‘sistematizar’ o processo criativo, o capitalismo — através 

de sua manifestação na condução da produção e do mercado — possibilita a sua repetição, viabiliza a 

comunicação e o compartilhamento de suas etapas, incentivando e massificando sua aplicação. Além 

do mais, permite, sem padronizar ou travar o talento, aumentar a frequência e a eficiência de suas 

manifestações até transformar a criatividade em estado de espírito ‘individual’, do ‘grupo’ e da 
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‘empresa’ (id, p. 12-13). 

A institucionalização da criatividade se estabelece, por conseguinte, com a mudança da 

natureza do trabalho ou da força produtiva. A partir de então iniciamos a relação entre criatividade e 

economia (HOWKINS, 2013): as pessoas com ideias – pessoas que detêm ideias – tornam-se mais 

poderosas do que aquelas que operam máquinas e, em muitos casos, até mais do que aquelas que 

possuem máquinas. Desse modo, o mercado definido como espaço de produção, troca e consumo de 

bens e serviços passa a admitir uma natureza diversa, posto que as ideias não são limitadas da mesma 

forma que os bens tangíveis. Todavia, a ‘propriedade intelectual’ – diferente da propriedade material 

que podemos ver e tocar – é intangível e, portanto, um “‘constructo artificial’ que não existia até os 

governos a inventarem” (id., p. 15). Os governos e tribunais definem o que ela é e determinam o direito 

de um proprietário; mas tal qual o ‘capital’, que agora passa a ser categorizado como ‘humano’ 

(FREIRE FILHO, 2011), tem no mercado o ‘reconhecimento’ do seu ‘valor’. Assim, a equação 

criativa funciona apenas com produtos criativos, não com a criatividade; e diferencia um produto 

criativo de uma ‘transação’, em outras palavras, a criatividade em si não pode ser ‘quantificada’ ao 

passo que os produtos criativos podem em função de suas transações no mercado, isto é, seu 

‘potencial de consumo’ (HOWKINS, 2013, p. 19).  

A importância do consumo, como vimos, não é só mercadológica e, portanto, ser 

consumidor em nada se assemelha a um processo isolado; para além desse estereótipo, relaciona-se 

com todos os contextos sociais perpassando as diversas esferas de atividades (BACCEGA, 2008). 

Assim, o mercado deixa de ser apenas o lugar de troca de mercadorias e passa a ser considerado como 

território de interações, como espaço de escolha e de diálogo entre sujeitos; e o (re)conhecimento 

desse espaço encontra-se na mídia, cujas “imagens, sons e espetáculo ajudam a urdir o tecido da vida 

cotidiana” (KELLNER, 2011): 

 

Numa cultura contemporânea dominada pela mídia, os meios dominantes de 
informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não percebida 
de pedagogia cultural: contribuem para ensinar como nos comportar e o que pensar 
e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar – e o que não. (...) A cultura da 
mídia almeja grande audiência; por isso, deve ser eco de assuntos e preocupações 
atuais, sendo extremamente tópicos e apresentando dados hieroglíficos da vida 
social contemporânea (p. 9-10). 

 

 Tomando como pressuposto os aspectos mencionados acima, delineamos o segundo 

capítulo a partir de uma reflexão sobre a institucionalização da criatividade que emerge com o 

advento da EC e sua consagração no discurso midiático. A cultura da mídia é particularmente 

relevante pois com o crescimento global da internet e pela promessa de um mundo interativo em que 
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tudo e todos podem ser acessados instantaneamente, torna mais intensa e complexa essa relação. 

Como nos mostra Silverstone (2011), “entender a mídia como processo implica um 

reconhecimento de que ele é fundamentalmente político, ou talvez, mais estritamente, 

politicamente econômico” (p. 17). Daí, sua importância para o nosso estudo como uma das vias de 

diálogo [possível e fértil]  para entendermos a emergência da criatividade no contemporâneo. 

 

2.1 O BRASIL CRIATIVO 

2.1.1 A cultura da criatividade: O Brasil Criativo 

 

 A primeira etapa da construção do PSEC foi definir o conceito de EC como ponto de 

partida e fio condutor para as políticas públicas e considerou a ‘inclusão social’, a ‘sustentabilidade’, a 

‘inovação’ e a ‘diversidade cultural’ como sendo seus princípios norteadores. Dessa forma, conforme 

o texto, a distinção mais significativa para a EC deveria se dar a partir da análise dos processos de 

criação e produção, em vez dos insumos e/ou propriedade intelectual do bem ou do serviço criativo. 

Aqui encontramos um ponto de divergência significativo se comparado ao discurso britânico, 

segundo o qual as atividades criativas se caracterizariam pela capacidade de gerar propriedade 

intelectual. Logo, a EC, nos parâmetros brasileiros, seria a comercialização de bens e serviços cujo 

valor é prioritariamente agregado, simbólico (MINC, 2012, p. 22). Um outro aspecto distintivo 

desse plano (PSEC) é a própria concepção de cultura.  Marchi (2014) sintetiza bem esse discurso:  

 

um recurso que cumpriria funções culturais (proteção do patrimônio histórico, 
coesão social, fomento das atividades artísticas) bem como econômicas (criação de 
emprego e geração de renda) e políticas (inclusão social, proteção da diversidade 
cultural). O Brasil Criativo é apresentado de fato, como um projeto de 
desenvolvimento baseado na cultura, ou ainda, capaz de reunir a dimensão 
econômica da definição de cultura às dimensões simbólica e cidadã. (p. 208). 

 

 Portanto, para além da propriedade intelectual e seus mecanismos legisladores de 

desenvolvimento, os mentores do PSEC entendem que a “essência e o valor do bem criativo se 

encontra na capacidade humana de inventar, de imaginar, de criar seja de forma individual ou 

coletiva” (MINC, 2012, p.22). Tomando como exemplo a pintura:  

 

(...) esta seria uma atividade criativa porque seu valor não reside na qualidade 
química das tintas utilizadas ou no preço do suporte utilizado para a pintura, mas na 
especificidade do conhecimento e da técnica do pintor, ou seja, na imaginação 
criativa que os românticos costumavam classificar de ‘genialidade’ (MARCHI, 2014, 
p. 208). 
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 Essa economia do intangível, traçada no cenário brasileiro, possui dinâmicas próprias 

adequadas ao atual estágio de desenvolvimento do país que, de acordo com Marchi (2014), 

apresenta uma estrutura deficiente de ensino, mão de obra pouco qualificada e baixa capacidade de 

produção científica. Sob esse prisma, o acesso amplo e irrestrito à circulação de informação, bens 

culturais e inovação se torna um fator crítico para a capacitação de mão de obra local e para o 

exercício da cidadania. 

 Ao transferir a noção de imaginação criativa, antes uma propriedade das artes, para 

atividades relacionadas à indústria [arquitetura, design, moda, jogos eletrônicos etc.] o MinC 

também pode atendê-las por meio de políticas culturais [e não industriais]. Temos então um escopo 

dos setores criativos definidos pelo MinC (2012, p. 30): 

 

 
Figura 2: Escopo dos Setores Criativos, Ministério da Cultura – 2011. Desde o mapeamento inicial do governo britânico, 
saltamos de 13 para 20 os setores incorporados à economia criativa.  
  
  

 A proposta do MinC, por meio da SEC, implica a articulação de outros ministérios e setores 

da economia, o que é classificado no plano como uma ‘política transversal’ (MINC, 2012, p. 52). O 
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desafio está em dar conta [estrutura e competência] das demandas de diferentes indústrias criativas. 

Considerando que boa parte da produção das indústrias criativas tem valor cultural e comercial, a 

falta de uma regulação clara, por sua vez, desequilibra os direitos particulares do criativo e o direito 

público dos cidadãos ao acesso à informação e à cultura. A ideia da criatividade, portanto, apresenta 

implicações importantes para essa nova perspectiva da relação entre o Estado e a cultura. 

Independente de como sejam medidas ou definidas, o fato é que a EC e as indústrias 

criativas16 são cada vez mais importantes, segundo os diversos relatórios [incluindo o PSEC] 

publicados em sua maioria pelos países desenvolvidos; senão indispensáveis para o potencial de 

crescimento dos países em desenvolvimento. Não é mais o suor ou o dinheiro o ingrediente 

fundamental da economia; na era da informação do século XXI, é o conhecimento que faz emergir 

um novo correspondente de classe [a classe criativa], unindo pessoas que compartilham interesses e 

costumam pensar, sentir e comportar-se de modo semelhante.  

 Em 2014 o Brasil celebrou os dez anos desta indústria e um relatório publicado pelo 

Sistema FIRJAN17, - Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil - apontou um crescimento de 69,1% 

[passou de 148 mil empresas para 251 mil], gerando um PIB [Produto Interno Bruto] equivalente a 

R$ 126 bilhões, ou 2,6% do total produzido no país. Sob a ótica formal de trabalho, na indústria 

criativa houve uma alta de 90%, bem acima do avanço de 56% do mercado de trabalho brasileiro 

neste período. O total é composto por 892,5 mil profissionais formais distribuídos nas quatro 

grandes áreas criativas consideradas para o estudo: (1) Tecnologia’, (2) Consumo, (3) Mídias e (4) 

Cultura. Outro dado interessante neste estudo é a divisão dos criativos que trabalham em ambientes 

profissionais considerados exclusivamente criativos como agências de publicidade, escritórios de 

design, produtoras de conteúdo audiovisual, entre outros; e os criativos que atuam na indústria de 

‘transformação’: dos 892,5 mil profissionais criativos mapeados no Brasil, 221 mil (23,7%) atuam 

nesta última categoria. No que se refere à remuneração, enquanto o rendimento mensal médio do 

trabalhador brasileiro era de R$ 2.073 em 2013, o dos profissionais criativos chegou a R$ 5.422, 

quase três vezes superior ao patamar nacional. É por esta e outras razões, que muitos analistas 

encontram na produção criativa uma função social.  Reis (2008) aponta que a EC é uma 

oportunidade de resgatar o cidadão [inserindo-o socialmente] e o consumidor [incluindo-o 

                                                
16 Vale ressaltar que no Brasil usamos oficialmente o termo ‘setores criativos’ em lugar de ‘indústria criativa’ que, conforme 

configura no texto do PSEC, a palavra ‘indústria’ remete, em português, à produção em larga escala de mercadorias. Para 
manter um diálogo com a literatura internacional, mantemos o termo ‘indústria criativa’. 

17 Sistema FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Mapeamento da Indústria Criativa do Brasil, dez. 
2014. Atualização do estudo pioneiro feito em 2008 intitulado A cadeia da indústria criativa no Brasil. O estudo atual é o 
resultado de um diálogo amplo com instituições de ensino, entidades de classe, agências de fomento, Secretaria da 
Cultura e Ministério da Cultura.  
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economicamente], através de um ativo que emana de sua própria formação, cultura e raízes. É o que 

propõe, por exemplo, o Prêmio Brasil Criativo18, uma iniciativa do MinC que tem como objetivo 

fortalecer a criatividade como solução para o desenvolvimento da EC no Brasil.  

 No capítulo destinado às análises, discutiremos mais detalhadamente esta e outras 

iniciativas do MinC em reconhecer o ‘brasileiro criativo’, por ora, o que  fica evidente e nos interessa 

esclarecer é esse quadro de coexistência entre o universo simbólico e o mundo concreto, que 

transmuta a criatividade em catalisador de valor econômico (REIS, 2008).  E por isso, a importância 

da mídia para materializar esse discurso.  

 

2.1.2 A criatividade como um discurso midiático  

 

 Utilizamos o conceito de ‘midiatização’ de Stig Hjarvard (2008) para tratar da mídia como 

agente de mudança cultural e social.  O que nos parece interessante e pertinente aos nossos estudos é 

o processo de ‘dupla face’ com que o autor desenvolve o conceito: a mídia é, ao mesmo tempo, 

‘instituição semi-independente’ na sociedade à qual as outras instituições têm que se adaptar; como, 

também, se ‘integrou às rotinas’ de outras instituições, como política, família, trabalho, religião. A 

esse processo ele deu o nome de ‘midiatização’. A justificativa é que, para ele, a sociedade 

contemporânea está permeada pela mídia de tal maneira que ela não pode mais ser considerada 

como algo separado das instituições culturais e sociais. Nessas circunstâncias, nossa tarefa é entender 

como a mídia se difunde [para], se confunde [com] e influencia os campos institucionalizados da 

criatividade, a saber, a política, a economia, o mercado e por extensão, o sujeito. 

  Outro conceito que acreditamos importante para tratar das instituições e seus 

agenciamentos [incluindo a mídia como instituição] é o de Lazzarato (2014) sobre a sujeição social 

e  a servidão maquínica19 .  Segundo o autor [tomando como ponto de partida os estudos de Deleuze 

e Guattari] o que se denomina ‘economia’ é o agenciamento desse ‘duplo investimento’ da 

subjetividade. Essa concepção [que não se limita ao campo da economia política] nos é cara pois 

permite identificar a força que a economia contemporânea - que toma a cultura como vetor de 

desenvolvimento e assume a criatividade enquanto instância produtiva - tem em relação ao sistema 

capitalista contemporâneo. Para esclarecer esses conceitos,  seguindo os textos do autor, de um lado 

a ‘sujeição social’ produz um sujeito [individuado] cuja forma paradigmática no neoliberalismo tem 

                                                
18 Disponível em: <www.premiobrasilcriativo.com.br>. Acesso em: maio,2015. 
19 Questões levantadas por Deleuze e Guattari e analisadas por LAZZARATO, Maurizio. Signos, máquinas e subjetividades. 

São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2014.  
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sido a do ‘capital humano’ e do ‘empresário de si’. É essa sujeição social que nos equipa com uma 

‘subjetividade individual’, isto é, nos atribui uma identidade, um sexo, uma profissão, uma 

nacionalidade, assim por diante (id., p. 27).  Por outro lado, na ‘servidão maquínica’, o indivíduo não 

é mais instituído como um ‘sujeito individuado’, um ‘sujeito econômico’ (capital humano, 

empresário de si) ou mesmo, como cidadão.  

 

Ao invés disso, ele é considerado uma engrenagem, uma roda dentada, uma parte 
componente do agenciamento ‘empresa’, do agenciamento ‘sistema financeiro’, do 
agenciamento ‘mídia’, do agenciamento ‘Estado de bem-estar social’ e de seus 
‘equipamentos coletivos’ (escolas, hospitais, museus, teatros, televisão internet 
etc.) (LAZZARATO, 2014, p. 28). 

 

 Em suma, servidão é o modo de controle ou regulamento de uma máquina social ou 

técnica, como uma fábrica, uma empresa ou um sistema de comunicações. Atrelada ao termo 

maquínica, significa o modo de comando, de regulação e de governo ‘assistido’ pela tecnologia, 

constituindo, conforme explica Lazzarato, uma especificidade do capitalismo.  Assim, a relação 

sujeito/objeto, homem/máquina ou agente/instrumento desaparece, dando lugar a uma 

configuração global no interior da qual há encontro/agenciamento de forças, pontos de conjunção e 

disjunção nos processos econômicos, sociais ou comunicacionais (2014, p. 29). 

 A midiatização, ao se referir a mídia como instituição independente, também destaca os 

‘espaços comunicativos’ dentro dos próprios meios de comunicação, isto é, o desenvolvimento dos 

meios de comunicação apresentam dois conjuntos opostos: um efeito ‘homogeneizador’ [os meios 

de comunicação transnacionais e a internet ajudaram a ocasionar um ambiente midiático 

globalizado] e um outro promotor de ‘diferenças’ [o ambiente midiático em seu atual estágio de 

desenvolvimento possui espaços de comunicação mais ‘introvertidos’ na forma de rádio de bairro, 

jornais locais, websites de comunidade etc. (HJARVARD, 2008).  Da mesma forma, sujeição e 

servidão definem, em conjunto e através de sua diferença e complementaridade, o funcionamento 

‘econômico’ do capitalismo. Nos dois casos estamos falando de um sujeito que em sua interação com 

meios técnicos e tecnológicos produz subjetividade mas também interfere no contexto em que está 

inserido.  

 No âmbito desse panorama, o substantivo ‘criatividade’, quando colado ao sujeito, se 

transforma em adjetivo e este não possui contornos fáceis de se divisar: seus sentidos, valores, normas 

e condutas. Muitas vezes comparado ao artista ‘extravagante’ ou ao cientista ‘excêntrico’, o indivíduo 

criativo se expressa pela sua singularidade: construída a partir desse movimento de sujeição e 

servidão em um espaço comunicativo ampliado pela mídia, entendida segundo o conceito de 
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‘midiatização’, isto é, como agente de mudanças culturais e sociais. Assim, é a própria vida que emerge 

na forma de capital e deverá ser posta para consumo.  

   PálPelbart (2011) em seu livro Vida capital propõe um diálogo com pensadores 

contemporâneos ao tratar a ‘vida’ que, numa economia imaterial produz, sobretudo, informação, 

imagens e serviços, é entendida como um tipo de ‘capital’. Aos trabalhadores contemporâneos são 

requisitadas sua inteligência, sua criatividade, sua conectividade, sua afetividade – “toda uma 

dimensão subjetiva e extraeconômica antes relegada ao domínio exclusivamente pessoal e privado, 

no máximo artístico” (p. 23). Conforme sustenta o autor, é um novo modo de relação entre o capital 

e a subjetividade. Por isso, utilizando essa imagem da ‘própria vida como fonte de valor’, fazemos um 

recorte a partir de uma perspectiva da ‘criatividade’ e chegamos ao lirismo conferido ao povo 

brasileiro considerado criativo por natureza, principalmente porque precisa encontrar soluções para 

os diversos desafios que enfrenta a cada dia. Para Edna dos Santos-Dulsenberg, chefe do Programa de 

Economia Criativa da UNCTAD,  

 

O Brasil tem uma forte identidade cultural, é um país alegre e dinâmico e, 
sobretudo, é um país emergente com certo grau de educação e um quadro 
institucional e regulatório bem definido – enfim, estes fatores contribuem 
positivamente para a formação do capital intelectual do país e estimulam a 
criatividade não só no campo artístico e cultural, mas também nos negócios, na 
ciência e nos setores de ponta da economia. O Brasil tem todos os atributos para 
promover desenvolvimento inclusivo através da criatividade, cultura, 
conhecimento e inovação (PSEC, 2012, p.77). 

  

 Isso vai de encontro ao que foi apresentado no capítulo anterior, em que Perez e Drigo 

(2014), por meio de uma extensa pesquisa de campo, encontraram diversas manifestações da 

criatividade individual do brasileiro como forma de construir diferenciação e atração para seus 

produtos e serviços [esfera da produção], mas que também expressavam de forma impactante a 

‘subjetividade pulsante’ de um povo ‘inventivo e empreendedor’ (p. 21). 

 

Podemos destacar os casos do Tele-Jegue que conta com o protagonismo do 
personagem Zorro em João Pessoa na Paraíba, do Galego que é restaurador de 
sanfona e usa métodos absolutamente inventivos nos processos de recuperação dos 
instrumentos, ou ainda, do Edjackson – Picoleishion, na praia de Itaparica na Bahia, 
que vende ‘felicidade, descontração e alegria’ na praia e não picolés de frutas (id.). 

 

 Conforme a continuação do relato, todos são brasileiros, nordestinos, analfabetos ou 

analfabetos funcionais, mas que “ao longo de mais de uma década buscam o sustento próprio e 

familiar por meio de práticas absolutamente criativas adicionadas a elementos de clara identidade 
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cultural” (PEREZ; DRIGO, 2014, p. 21) Se retomarmos a questão da ‘vida’ como único ‘capital’ 

disponível ao sujeito, no seu estado extremo de sobrevida e resistência, não haveria uma tendência 

crescente, de usar a própria vida como vetor de ‘autovalorização’? PálPelbart (2011) dá o exemplo 

de um grupo de presidiários que compõe e grava sua própria música, e reconhece que o que eles 

gravam e vendem não é só sua música, nem só suas histórias de vida escabrosas, mas seu estilo, sua 

singularidade, sua percepção, sua revolta, sua causticidade, sua maneira de vestir, de ‘morar’ na prisão, 

de gesticular, de protestar, de rebelar-se – em suma, ‘sua vida’ (p. 22). Nesse sentido, sentencia: “a 

invenção não é prerrogativa dos grandes gênios, nem monopólio da indústria ou da ciência, ela é a 

potência do homem comum”. (id., p. 23) 

 Nesse mesmo caminho, a noção de ‘empreendedores criativos’ ganha destaque ao 

caracterizar empreendedores de sucesso e talento como aqueles que são capazes de transformar 

ideias em produtos e serviços criativos para a sociedade. Nas pesquisas empreendidas por Perez e 

Drigo (2014) sobre a criatividade empreendedora podemos resumir o empreendedorismo como o 

estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um 

projeto técnico, científico, empresarial, cultural etc.  

 

(...) tem origem no termo empreender que significa realizar, fazer ou executar. E 
para tal depende de uma postura de total abertura para aprender sempre e 
constantemente, além da persistência e da capacidade de reinventar-se (p.21). 

 

 Cada um a seu modo [o empreendedor criativo] desenvolve suas competências e 

habilidades, sempre abertos à aprendizagem e em constante reinvenção.  

 

Apresentam espírito inquieto e investigativo, o que é essencial no processo 
criativo, mas não se limitam ao pensamento, fazem, constroem, testam, 
implementam, enfim empreendem suas criações na busca do inusitado, do singular 
(identidade) e da sedução do outro (id.,ib.). 

 

 Acreditamos encontrar aqui um importante marcador que define, distingue e qualifica o 

brasileiro e sua criatividade: o empreendedor. Fruto do pensamento inventivo, a criatividade 

empreendedora está implicada, antes de mais nada, com a criação de valor, com a produção e com o 

trabalho, na busca tanto de condições de sobrevivência quanto de ascensão social. Nesse caminho 

estreito, encontramos o paradoxo: enquanto nos distanciamos das artes pelo fato de exigirem um 

conjunto de talentos e formações especializadas, o capitalismo trabalha para construir e difundir 

uma imagem artista de seus atores, em outras palavras, ‘artealizar as atividades econômicas’ 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015). É o caso, muitas vezes, de marcas e empresas que se apropriam da 
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arte como instrumento de legitimação. Steve Jobs (1955-2011), empresário do setor de informática 

e criador da marca Apple, talvez represente a grande narrativa do ‘artista visionário’. Temos ainda 

outras manifestações de conteúdo midiático como a Revista Você S/A privilegiando editoriais de 

capa com o título ‘Nação Criativa’, cujo texto apresenta histórias de sucesso de empreendedores 

talentosos e criativos e convoca os leitores a aproveitarem essa ‘oportunidade’ materializada na 

oferta de empregos ligados à inovação, ao design, à tecnologia e às artes como opção de carreira para 

qualquer profissão.  

 

                    

Figura 3: Revista Veja [ed. Out/2011] e Você S/A [mar/2015]. 

 

Buscamos identificar os conceitos implicados nos discursos da criatividade presentes em 

contextos governamentais e correspondentes midiáticos com o objetivo de desmembrar seus 

sentidos, estratégias e formas que os configuram como um novo dispositivo contemporâneo. Como 

podemos notar até aqui, o termo criatividade parece naturalizado, configurando como parte 

indissociável do povo brasileiro. Ainda que a extensão territorial do país desnude um Brasil muito 

diverso, parece um consenso que o brasileiro empreenda muito mais por necessidade que por 

oportunidade, dadas as condições econômicas, políticas e sociais nas quais nos encontramos. 

Embora sob um regime econômico administrado pela lógica do mercado, a criatividade sem sua 

correspondente, a aplicabilidade, sirva apenas como mero exotismo de consumo descartável, seu uso 

revela, muitas vezes, visão romanceada do criativo artista.  

Por isso, mesmo distante das artes, percebemos a apropriação do conceito por parte de 

empresas e marcas para a legitimação de certos discursos envolvendo a criatividade em seus aspectos 

mais ampliados: a imaginação, a inovação, a antecipação do futuro. E justamente para tratar desse 

‘discurso da criatividade’ que trazemos o PSEC como exemplar na caracterização e materialização 
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desses enunciados que de um lado, economia e política colaboram para a sua manutenção e de outro, 

convocam os sujeitos para uma mudança possível por meio da publicização da criatividade e do 

sujeito criativo. O leque de possibilidades e oportunidades está aberto; basta escolher. 

No capítulo anterior, trouxemos o conceito de ‘dispositivo’ como ideal para abordar a 

criatividade no contexto contemporâneo; no item seguinte, damos um passo além, inserindo um 

outro conceito, a ‘biopolítica’ como determinante para enquadrarmos o sujeito criativo. E antes de 

avançarmos, abaixo um resumo dos principais tópicos discutidos até aqui como forma de sintetizar a 

relevância dos meios de comunicação enquanto mecanismo de promoção do discurso da 

criatividade.  

 

 
Gráfico 3: Resumo da institucionalização da criatividade a partir da mudança do processo produtivo e a importância dos 
meios de comunicação como instância legitimadora desse novo capital. (Elaborado pela autora). 
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2.2 CONVOCAÇÕES BIOPOLÍTICAS DA CRIATIVIDADE 

2.2.1 Somos todos criativos: inclusão e biopolítica.  

 

 John Howkins, autor e pesquisador inglês de EC, na entrevista concedida à Revista ESPM 

(Ed. 95, set/out 2014) afirmou: “Todo mundo é criativo”. Segundo ele, o grande desafio 

contemporâneo é definir fronteiras entre o pensamento criativo e a vida prática das pessoas. Apesar 

de considerar que nem tudo são rosas ‘na sociedade do futuro’ – visto o surgimento do trabalhador 

Just In Time que coloca em risco o modelo de bem-estar social das economias avançadas ou ainda, a 

desestruturação do emprego formal e consequente queda na arrecadação, colocando em xeque todo 

um sistema de seguridade social – o saldo positivo é que o mundo nunca esteve tão aberto à 

economia criativa. A única coisa que o surpreende negativamente é ver o brasileiro, que se vê como 

um povo criativo e abençoado por natureza, figurar em índices tão baixos de criatividade e inovação 

nos rankings internacionais (p. 35). 

 Em contrapartida, a reportagem feita por Anna Carolina Rodrigues e Cibelle Reschke com 

o titulo “Nação Criativa” para a Revista Você S/A (mar 2015) apresenta um Brasil que chegará à 

marca de 1 milhão de empregos formais ligados à chamada EC. Utilizando os mesmos dados da 

FIRJAN (2014) [que apresentamos anteriormente20 ] falam de um mercado profissional pujante, 

que acompanha o crescimento da renda da população brasileira. Compartilhando dessa mesma 

euforia, apresentam Lucas Foster, Diretor do ProjectHub21, rede internacional de empreendedores 

criativos que tem 2.000 brasileiros inscritos: “nos últimos anos, houve um reconhecimento dessas 

atividades, e agora temos profissionais e empresas que produzem e entregam algo de valor”. E antes 

que algum questionamento fosse feito, o texto é complementado “não que essas profissões não 

existissem antes, a diferença é que agora há uma consciência da real contribuição delas para a 

economia do pais”. Segundo Lucas “nos últimos anos o Brasil passou a disputar um lugar no ranking 

global de inovação, talvez não como Estados Unidos ou Holanda, mas de maneira forte”, trazendo 

uma perspectiva mais positiva do que aquela formulada por Howkins. A reportagem segue 

abordando o que eles denominam ‘talento nacional’, isto é, as realizações recentes de alguns talentos 

criativos ouvidos na reportagem. Os exemplos são largamente conhecidos e reconhecidos 

midiaticamente como personalidades e empresas de sucesso, é o caso, por exemplo, do diretor de 

cinema paulistano Cassiano Prado, de 36 anos, da produtora O2 Filmes, que gravou para a Adidas 
                                                
20 Dados apresentados no item 2.1.1 
21 A empresa ProjectHub, coordenada por Lucas Foster foi a que conduziu o evento do ‘Prêmio Brasil Criativo’, um dos 

projetos capitaneados pela SEC – MinC. O evento encontra-se no portfólio da empresa. Disponível em: 
<http://www.projecthub.com.br/sobre >. Acesso em: dez, 2015. 
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um comercial com os astros do futebol Zinedine Zidane, David Beckham, Lucas Moura e Christian 

Bale, ou ainda, do designer carioca Fred Gelli, de 48 anos, dono da agência de publicidade e design 

Tátil que criou a marca das Olimpíadas do Rio de Janeiro e foi reconhecido como um dos 

profissionais ‘mais criativos do mundo’ pela revista Fast Company. Mais do que apresentar uma lista 

de talentos, a revista defende que “os brasileiros criativos provam estar inseridos no capitalismo 

global”.  

 Definitivamente, nem de longe se parecem com os exemplos citados por Perez e Drigo 

(2014) em seus estudos, por conseguinte, nossa reflexão passa por essa distinção quando tratamos da 

criatividade e do ser criativo, pois pressupõe uma inclusão irrestrita, como se o mercado fosse uma 

espécie de campo aberto aguardando para ser explorado, bastando para isso que o sujeito cultive 

habilidades e competências essenciais das atividades criativas, conforme definido por mentores, 

consultores ou, ainda, pela própria mídia, como é o caso da Revista Você S/A, que elencou 6 como 

principais competências [para ser criativo]: ‘talento’, ‘conexão’, ‘disciplina’, ‘colaboração’, ‘iniciativa’ 

e ‘flexibilidade’.  

 A partir daí, o conceito de biopolítica, expresso na obra de Michel Foucault, nos parece 

terreno fértil que permite desenvolver a reflexão da vida como ‘capital’; em outras palavras, o corpo 

passa a ser um investimento político; logo, uma realidade biopolítica. E tomando como ponto de 

partida o ‘poder’, juntamente com os ‘dispositivos’ – tratados no capítulo anterior – o que este 

trabalho se propõe a investigar é a ‘criatividade’ na perspectiva do ‘discurso’ e portanto, 

considerando-a um dispositivo que garante a existência e colabora com um conjunto de práticas e 

mecanismos para o exercício de um poder ‘sobre a vida’, um biopoder.  

 E antes de avançarmos, há necessidade de identificarmos em que medida, quais os termos a 

que Foucault se refere quando trata do conceito de poder. O autor nunca fala do poder como uma 

entidade coerente, unitária e estável, mas de ‘relações de poder’. Nesse sentido o poder não é 

propriedade e nem procede de uma classe determinada; “é menos uma propriedade do que uma 

estratégia, e os seus efeitos não são atribuíveis a uma apropriação” (DELEUZE, 2012, p. 41). Essa 

proposição, claro, não nega a existência e nem a luta de classes, mas trabalha em outra paisagem onde 

o poder emerge como disposição às manobras, às táticas, às técnicas e aos funcionamentos das 

posições de sujeito. “O poder não é essência, é operatório. Não é atributo, é relação” (id., p. 44), que 

passa tanto pelos dominados quanto pelos dominantes, constituindo ambos, singularidades.  Por fim, 

uma importante constatação de Foucault acerca do ‘poder’ é a sua íntima relação com a ‘liberdade’, 

na medida em que o poder se exerce senão sobre sujeitos – individuais e coletivos – que tem diante 

de si um campo de possibilidades onde diversas condutas podem ser assumidas (REVEL, 2005, p. 
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68). Desse modo, Foucault reconhece no poder um papel não somente repressivo, mas também 

produtivo acarretando resistências no próprio interior do poder.  

 O biopoder, portanto, trata desse poder, que se mostra tanto repressor quanto libertário, 

sobre a vida. Mas de que vida estamos falando? Acreditamos ser importante trazer, de forma bastante 

resumida e didática, o conceito de ‘vida nua’ de Giorgio Agamben para nos auxiliar no caminho em 

busca deste ‘sujeito’ que é tanto produtor quanto consumidor do ‘discurso da criatividade’.  

 Segundo o autor, os gregos não tinham um termo único para exprimir o que entendemos da 

palavra vida; por isso, faziam uma distinção entre zoé, que expressa o simples fato de viver, comum a 

todos os viventes [animais, homens e deuses], e bios, que significava a forma ou maneira de viver 

própria de um indivíduo ou de um grupo. “Agamben sustentava que o poder sempre fundou-se sobre 

essa cisão entre o ‘fato’ da vida e as ‘formas’ de vida, ao isolar algo como a ‘vida nua’, objeto a um só 

tempo de exclusão e inclusão” (PÁLPELBART, 2011, p. 60). No regime contemporâneo a vida nua é 

tomada na sua modalidade ‘biológica’; a oposição desaparece e surge em seu lugar um único termo   

 

(...) cuja opacidade cresce proporcionalmente à sacralização de seu referente – 
designa o ‘nu’ pressuposto comum que é possível isolar em cada uma das inúmeras 
formas de vida. Com o termo ‘formas de vida’ entendemos, ao contrário, uma vida que 
jamais pode ser separada da sua forma, uma vida que jamais é possível isolar alguma 
coisa como uma vida nua (AGAMBEN, 2015, p. 13). 

 

 Historicamente, é em nome dessa vida que se exerce o poder, e Foucault dá o exemplo do 

‘soberano’: “o poder soberano [sobre a vida] só se exerce a partir do momento em que o soberano 

pode matar” (2010, p. 202). E segue apresentando o conceito do ‘biopoder’: “o direito de soberania 

é, pois, portanto, o de ‘fazer morrer ou de deixar viver’. E depois, este novo direito [o biopoder] é que 

instala ‘o direito de fazer viver e de deixar morrer” (id.). Dois regimes, duas lógicas, duas concepções 

de morte, de vida, de corpo: “(...) o poder deixa de basear-se predominantemente na retirada e na 

apropriação, para funcionar na base da incitação, do reforço, do controle, da vigilância, visando, em 

suma, a otimização das forças que ele submete” (PÁLPELBART, 2011, p. 56). Gerir a vida, mais do 

que exigir a morte. “Se antes tratava-se de defender a soberania de um Estado (lógica da soberania), 

trata-se agora de garantir a sobrevivência de uma população (lógica biológica)” (id.,p.56-57). 

 O conceito de biopoder, então proposto por Foucault, carrega duas formas principais: a 

disciplina e a biopolítica. A primeira data do século XVII e baseia-se no adestramento do corpo, na 

otimização de suas forças, na sua integração a todo um sistema de vigilância, de hierarquia, de 

inspeções, de escriturações e de relatórios, em que as disciplinas o concebem como uma máquina (o 

corpo-máquina), sujeito assim a uma anátomo-política. A segunda forma, a biopolítica, surge no fim 
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século XVIII e mobiliza uma outra estratégia de poder que, segundo Foucault, não exclui a primeira, 

mas que a embute, que a integra, que a modifica parcialmente e que, sobretudo vai utilizá-la: 

diferente da disciplina que se dirige ao corpo, essa nova tecnologia toma como medida a gestão da 

vida incidindo já não sobre o indivíduo, mas sobre a população, enquanto espécie. O corpo-máquina 

dá lugar ao corpo-espécie. Essa forma de poder ‘totalizante’ é que insere a ‘biopolítica’ no interior de 

uma problemática relação entre ‘vida’ e ‘história’. “Pela primeira vez a vida entrou na história, isto é, 

fenômenos da espécie humana entraram na ordem do saber e do poder, no campo das técnicas 

políticas” (PÁLPELBART, 2011, p. 58). Somente com a possibilidade de ‘controle’ da vida, que é 

possível identificá-la como ‘objeto de saber’ e tomar a espécie vivente [o corpo-espécie] como uma 

força que se pode modificar e repartir de maneira racional e otimizada, portanto, torna-se objeto de 

intervenção.  Em suma, a espécie torna-se a grande variável nas próprias estratégias políticas. “A vida e 

seus mecanismos entram nos cálculos explícitos do poder e saber, enquanto estes se tornam agentes 

de transformação da vida” (id., ib.), a isso damos o nome de biopolítica.  

 Portanto, quando Agamben (2009) situa o conceito foucaultiano ‘dispositivo’ em um novo 

contexto, ele propõe uma divisão que, acreditamos, também nos ajude neste trabalho: de um lado os 

seres viventes (ou as substâncias) e, de outro, os dispositivos em que estes são incessantemente 

capturados. E, entre os dois, como terceiro, os ‘sujeitos’, resultante da relação e, por assim dizer, do 

‘corpo a corpo’ entre os viventes e os dispositivos (p. 41). Dessa perspectiva, uma mesma substância 

pode ser lugar dos múltiplos processos de subjetivação, como sob o ‘discurso do sujeito criativo’ 

encontramos tanto o artista quanto o cientista, tanto o empreendedor quanto o empresário, tanto o 

patrão quanto o empregado.  

 

2.2.2 A biopolítica como filiação teórica 

 

Para Foucault, é no Estado Moderno, com o desenvolvimento de novas relações de 

produção capitalista, que temos instaurados os instrumentos institucionais capazes de modelar o 

indivíduo e fazer a gestão coletiva. (DANNER, 2010). A ideia do ‘corpo’ para Foucault não é 

somente uma metáfora, mas uma realidade política: o “domínio da consciência do próprio corpo só 

puderam ser adquiridos pelo efeito do investimento do corpo pelo poder” (FOUCAULT, 2013, p. 

235). A ginástica, o exercício, a nudez, a exaltação do corpo belo, o despontar de uma inteligência 

criativa, tudo isso conduz ao desejo do próprio corpo por meio de um trabalho insistente, obstinado, 

meticuloso, que o poder exerce sobre o corpo das crianças, dos trabalhadores, sobre o corpo sadio. 

Nesse sentido, não é o consenso, isto é, a universalidade das vontades que faz surgir o ‘corpo social’, 
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mas a materialidade do poder se exercendo sobre o próprio corpo dos indivíduos (id). A população 

agora é o ‘novo corpo’: indefinível, mas necessariamente numerável. A biopolitica vai se ocupar, 

portanto, desse novo corpo estabelecendo sobre ele uma espécie de regulamentação: é preciso 

descrevê-lo, quantificá-lo e qualificá-lo. Por isso, Foucault (2013) considera que o poder, longe de 

impedir o saber, o produz. Nascem daí a produção de múltiplos saberes como a Estatística, a 

Demografia e a Medicina Sanitária.  

No livro Nascimento da biopolítica (2008), Foucault determina sua análise das novas forma 

de controle biopolítico segundo o eixo da economia de mercado, influenciado pelo sistema 

capitalista vigente e a visão dos países em desenvolvimento: “o mercado é um regulador econômico e 

social (...) por isso precisa de políticas de moldura (...) e a moldura é a população” (id., p. 192-193). 

Seus estudos aproximam-se do atual discurso da economia criativa quando nos conduz: “que só há 

uma política social verdadeira e fundamental: o crescimento econômico, que tem uma política social 

individual [embutida]” (id.ib., p. 198). Ainda que as lógicas de produção capitalista tenham se 

alterado, podemos considerar o significado que o autor dá a questão econômica como ‘a ciência do 

comportamento humano’; por isso sua teoria sobre o Homo Oeconomicus, isto é, o homem 

econômico, um homem de troca, um empresário de si, nos é importante para localizar a produção e 

os sentidos do discurso da criatividade. Todavia, o autor faz uma observação em relação à 

‘funcionalidade econômica do poder’: para ele o poder não deve ser analisado em uma posição 

secundária ou de subordinação em relação à economia, muito menos modelado pela mercadoria, por 

algo que se possui, se adquire, se cede por contrato ou força. Ao contrário, os instrumentos 

necessários para analisá-lo são diversos mesmo se efetivamente as relações de poder estiverem 

profundamente intrincadas nas e com as relações econômicas. Nesse caso, a indissociabilidade da 

economia e do político não seria da ordem da subordinação funcional nem do isoformismo formal, 

mas da ordem da ação, isto é, ele só existe em ação, acima de tudo uma relação de força [incluindo os 

discursos] (FOUCAULT, 2013, p. 274). Por fim, a emergência do homem do consumo, produtor de 

sua própria satisfação, é composto por elementos inatos e adquiridos e, portanto, exige um 

investimento. Podemos aqui fazer um paralelo com a sociedade do conhecimento, própria da 

economia criativa, e suas implicações nos permitem analisar o comportamento em termos de 

empreendedorismo individual, de empreendimento de si como investimento e renda. “O homo 

oeconomicus é aquele que obedece ao seu interesse, e aquele cujo interesse é tal que, 

espontaneamente, vai convergir com o interesse dos outros” (FOUCAULT, 2008, p. 369). 

Nesse contexto, quando Foucault emprega a palavra ‘trabalho’ em seus textos, está 

associado não somente ao trabalho produtivo e sim a uma função tripla sempre presente: função 
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produtiva, função simbólica e função disciplinar. O mais frequente é que esses três componentes 

coabitem (FOUCAULT, 2013, p. 338). Essa amplitude do conceito do trabalho também nos é cara 

pois a ideia do ‘empreendedor criativo’ contemporâneo incorpora novos componentes a essa tríade e 

nos possibilita ver sentidos outros com a publicização do ‘trabalho como fonte de prazer e 

realização’, isto é, o trabalho atrelado à ‘vida’. Neste sentido, a biopolítica se atualiza a partir das 

novas condições econômicas e a gestão de si se torna cada vez mais importante como condição de 

participação deste mercado. O poder que penetrou o corpo, encontra-se agora exposto no próprio 

corpo.   

Aidar Prado (2013) atualiza os conceitos de biopolítica ao apresentar as condições de 

‘visibilidade’ e ‘convocação’ às quais o sujeito está submetido na sociedade líquida (Bauman), no 

capitalismo artista (Lipovetsky e Serroy) e na economia criativa (Howkins). A palavra ‘convocação’ 

é interessante pois desvenda novas perspectivas sobre a performance dos poderes contemporâneos, 

ampliando as noções de ‘disciplina’ e ‘controle’.  Afinal, podemos depreender que a gestão da 

população deu lugar a ‘novos enunciadores’ – construídos a partir do avanço das tecnologias – que 

administram as ‘singularidades’. O autor vai nomear esses novos enunciadores de ‘analistas 

simbólicos’, “que além de informar e responder as demandas dos usuários, eles também nos 

convocam para programas, apoiados em atividades e serviços oferecidos no mercado” (id., p. 10). No 

mundo contemporâneo temos vários exemplos desse tipo de enunciadores, como é o caso dos ‘APPs’  

[o aplicativo Waze não é somente um banco de dados, mas um orientador do melhor caminho]; a 

própria mídia quando atualiza sua programação, buscando um público cada vez mais segmentado [o 

programa Esquadrão da Moda, não é apenas entretenimento, mas um padrão de comportamento]; 

sem contar os artefatos de autoajuda que vão do impresso ao audiovisual [o livro ‘A mágica da 

arrumação’ promete colocar ordem na sua casa e na sua vida]. A partir de então o mundo já não 

parece ser o que era. Para Prado (2013), esses programas partem da ‘convocação primeira’ à 

‘transformação de si’: 

 

(...) se aprofundarmos um pouco nossa percepção sobre os regimes de visibilidade e 
de interação propostos por essa rede de produtos e serviços oferecidos pelos 
analistas simbólicos, veremos que há um ‘não dito’ subjacente, ligado ao que se 
entende por bem viver no mundo atual sob a perspectiva da racionalidade 
instrumental desse sistema hegemônico (p. 10). 

 
A convocação, portanto, oferece não uma satisfação pura e simples para uma ‘necessidade 

natural’, mas dá forma a uma ‘demanda latente’. Neste sentido, Prado ainda aborda de maneira 

surpreendente a questão da ‘mobilidade’ na sociedade atual: ‘onde você está e onde você quer 
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chegar?’ Esse ‘lugar’ almejado é construído a partir de serviços e produtos disponíveis no mercado. 

Trata-se, desse modo, de um lugar idealizado, “projetado com base numa certa concepção da vida e 

do mundo desejado, do corpo próprio e dos sentidos de futuro disponibilizados a cada um pelo 

sistema de mercadorias” (PRADO, 2013, p. 10). Cada necessidade tem seus manuais e respectivas 

convocações. “A sociedade líquida, permite uma abertura, relativa, para que os sujeitos se 

transformem, mudem a vida com mais facilidade, desde que tenham, dinheiro e poder, ou seja, desde 

que sejam visíveis” (id., p. 16). 

Se as ‘convocações’ são da ordem interna dos dispositivos de poder, a ‘visibilidade’ passa por 

fora; assim, ser diferente significa pertencer a um grupo de ‘diferentes idênticos’, o que facilitaria, 

seguindo a teoria de Prado, “a organização dos sistema de atendimento de desejos e necessidades, 

que deve ser editado pelas empresas e pelo governo e convocado pelos enunciados múltiplos” (2013, 

p. 19). A linha tênue que separa o visível e o invisível passa, agora, por dentro do próprio sujeito: a 

partir do modo como se vê e faz a ‘gestão de si’.  Neste sentido, conforme explica Hoff (2015), os 

regimes de visibilidade implicam os agenciamentos dos sujeitos (terminologia deleuziana) ou a 

produção de subjetividade (terminologia foucaultiana), articulados as formações de saber 

(discurso) e as relações de poder (p. 168). Entretanto, vale lembrar, em sentido foucaultiano, o 

poder nunca é uma entidade coerente, unitária e estável, mas de ‘relações de poder’ e, portanto, um 

princípio no qual se cruzam as práticas, os saberes e as instituições. Daí emana [também] o 

‘ingovernável’, pois quanto mais os dispositivos se difundem e disseminam o seu poder em cada 

âmbito da ‘vida’, tanto mais o sujeito se torna um elemento inapreensível, “que parece fugir da sua 

apreensão quanto docilmente a esta se submete” (AGAMBEN, 2009, p. 50).  É nessa direção que  

desenvolvemos a pesquisa, não reduzindo a ‘criatividade’ à sua funcionalidade numa economia de 

mercado maduro; mas antes, aquela que vai buscar nos discursos os mecanismos  heterogêneos de 

sua organização.  

 
2.3 PESQUISA  EMPÍRICA E METODOLOGIA 

2.3.1 O discurso governamental: o corpus da pesquisa  

 

A condição de produção do discurso da criatividade foi acionada muito antes [memória] 

quando tecemos nas páginas anteriores a teia dos enunciados envolvendo criação, ideia e arte. Mas é 

na possibilidade de ‘discurso de origem’ que aqui tomamos o ‘discurso institucionalizado’, isto é, o 

‘discurso governamental’ como base para a construção do corpus desta pesquisa, destacando seu 

contexto ampliado [subjetivo, social e histórico] que nos oferece terreno fértil para uma análise 

contemporânea das regras políticas, econômicas e mercadológicas. Delimitamos, portanto, nosso 
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estudo aos documentos governamentais, com especial destaque para o PSEC [2011 a 2014] 

vinculado ao MinC. 

Entender a dinâmica da produção do discurso – ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certo número de procedimentos – e desvelar os ‘ditos’, os ‘não ditos’ e 

os que ainda estão ‘por dizer’ nos documentos estudados foi o nosso trabalho, levando em 

consideração um princípio básico, segundo o qual “não se tem o direito de falar de tudo, que não se 

pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer 

coisa” (FOUCAULT, 2004, p. 09). 

Portanto, nossa escolha em utilizar os documentos governamentais, ainda que não seja o 

único meio de produção e distribuição do discurso, pela sua abrangência e livre circulação, nos 

permite identificar a proeminência de diferentes possibilidades de discurso. Isso propicia a relação 

dos ‘enunciados’ com uma série de formulações com as quais ele (co)existe. Ademais, atesta sua 

historicidade, conforme assinala Foucault. Neste sentido é importante também destacar as 

contribuições que trouxemos para junto do discurso institucional, como foi o caso das entrevistas 

com empreendedores e os sites de centros de formação de criativos.  

Partimos de uma primeira fase onde analisamos o Relatório da Economia Criativa – 2010, 

da UNCTAD, fruto da parceria com a PNUD [Unidade Especial para a Cooperação Sul-Sul do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento], o qual apresenta a perspectiva sistêmica 

global das Nações Unidas em relação a este novo tópico [o da EC], o que eles chamaram de ‘uma 

opção de desenvolvimento viável’. Junto com este, também analisamos outros dois documentos 

publicados pelo British Council [BC] em uma parceria inédita com o Brasil através do ‘Transform”, 

um programa de artes do BC que tem como objetivo desenvolver o diálogo artístico entre o Reino 

Unido e o Brasil entre 2012 e 201622 para, segundo atesta o documento, trazer benefícios mútuos e 

impactos a longo prazo. Um dos materiais selecionados foi o ‘Diálogos de Economia Criativa’ 

publicado em 2014, como parte de uma série de ‘cadernos’ que pretende contribuir para o 

conhecimento e experiências compartilhadas acerca desse setor considerado ‘emergente e valioso’. O 

outro foi o ‘A Economia Criativa: um Guia Introdutório’ publicado pelo Reino Unido em 2010, 

também parte de uma série de ‘cadernos’ denominado ‘Economia Criativa e Cultura’.  

O Reino Unido tem sido líder no desenvolvimento da agenda sobre o tema EC; por isso, 

esses primeiros documentos nos foram úteis para entendermos historicamente seu significado e 

                                                
22 Programa Transform. Disponível em: <www.britishcouncil.org.br/transform>. Acesso em: out, 2015. Conforme consta 

no documento, “O programa oferece oportunidades a artistas e profissionais do setor cultural dos dois países de compartilhar 
experiências e trabalhar colaborativamente a fim de promover mudanças sociais criativas e significativas para pessoas, 
comunidades e instituições”.  
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particularmente sua articulação e preponderância na construção do PSEC no Brasil com estratégias 

e metas definidas para o período de 2011-2014, documento privilegiado para este trabalho. 

Considerando os objetivos mencionados anteriormente, mapeamos os principais conceitos que 

dialogam com a criatividade [objeto] e o criativo [sujeito]. E, complementar ao PSEC, trouxemos 

outros materiais considerados por sua natureza nacional [nativa]: o Relatório da FIRJAN, que fez 

um Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, publicado em 2014, e exemplos de iniciativas 

brasileiras muito próximas ao que vimos no BC e previstos no PSEC, como o ‘Observatório da 

Economia Criativa’, a ‘Criativa Birô’ e o ‘Prêmio Brasil Criativo’. Esses últimos foram observados e 

utilizados como exemplares na forma de materialização dos discursos.  

Atentos a uma análise que nos proporcionasse identificar as lógicas de produção do 

discurso, buscamos contextualizar o ‘discurso da criatividade’ presente na comunicação midiática 

contemporânea e para isso o panorama histórico que tem como protagonista a Grã-Bretanha foi 

fundamental para a transposição desse cenário no contexto brasileiro. No entanto, com o propósito 

de relacionar os sentidos produzidos nesses discursos e suas convocações para o consumo, foi 

necessário introduzirmos uma outra base de análise que envolvesse o que autores como Richard 

Florida (2011) vai chamar de ‘centros hipercriativos’, isto é, locais de formação [podendo ser 

entendidos como empresas ou escolas e que necessariamente envolvem ciência, educação, arte e 

cultura]; e ‘classe criativa’ que também podemos entender como profissionais criativos ou mais 

comumente conhecidos como empreendedores. Em outras palavras, de forma bastante comedida 

para não nos distanciarmos do objeto desta pesquisa e, portanto, correr o risco de nos perdermos em 

conjecturas pouco profundas, agregamos à nossa análise mais dois elementos considerados 

fundamentais para a disseminação e repetição dos discursos: a escola, aqui selecionada por sua 

identificação com os conceitos de criatividade e economia criativa; e também os empreendedores, 

por sua identificação mais direta com esta nova ordem neoliberal.  

Definimos, complementando o que já foi mencionado anteriormente, que o empreendedor, 

neste estudo, é aquele que possui alguma atividade relacionada à economia criativa e que não esteja 

vinculado às leis trabalhistas vigentes (CLT). Foram feitas cinco entrevistas em profundidade a 

partir de um roteiro semiestruturado de perguntas abertas separadas em três blocos, conforme 

metodologia aplicada aos textos, a saber, ‘o discurso’, ‘o dispositivo’ e ‘a governamentalidade’. 

Privilegiamos também a diversidade de atuações no mercado para que pudéssemos ter visões 

distintas sobre os temas abordados, assim, dos cinco entrevistados: dois são consultores na área 
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comunicação [publicidade, branding e promoção], um é ‘hub’23 de um coletivo que também trabalha 

no mercado de comunicação denominado ‘live marketing’ [atende agências de comunicação neste 

segmento]; um é desenvolvedor de conteúdo e aplicativo mobile [App book para crianças e jovens] e 

um é empreendedor na área da educação através de cursos presenciais e on line [cursos livres na área 

de design, criatividade e empreendedorismo]. Faltou neste trabalho uma entrevista com 

empreendedor ligado ao setor artístico, por entendermos que este é importante e convergente com 

os conceitos e estratégias da economia criativa; entretanto, nosso contato24 que até então estava 

disposto a nos conceder a entrevista, por razões que não nos foram explicada, simplesmente ignorou 

nossa solicitação em data previamente combinada. Tentaremos suprir essa lacuna, buscando extrair 

do próprio roteiro de entrevistas as conotações ligadas à arte e à cultura, bem como ‘insights’ de 

personagens que tenham páginas ou sites na internet sobre o assunto.  

 A abrangência da pesquisa contribui, portanto, para um entendimento mais denso da 

relação entre ‘discurso’ e ‘poder’, bem como a existência de ‘verdade’ que, segundo Foucault (2013), 

‘não existe fora do poder ou sem o poder’. Isto porque a verdade não é um mito ou algo fora deste 

mundo que nos é dado a consciência, conforme nos adverte o autor, “a verdade é deste mundo, ela é 

produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder” 

(FOUCAULT, 2013, p. 52). Por conseguinte, cada sociedade tem seu regime de verdade, sua 

‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela escolhe e faz funcionar como 

verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos 

falsos, a maneira como se sancionam uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados 

para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como 

verdadeiro. Aqui, o que vemos emergir como verdadeiro é a criatividade e como esta se articula com a 

política, a economia, a sociedade e a subjetividade. Para tanto, elegemos como referencial 

metodológico para os procedimentos de análise os conceitos de ‘discurso’, ‘dispositivo’ e 

‘governamentalidade’ propostos por Foucault, a partir de uma perspectiva biopolítica que 

trataremos a seguir.  

 

 

 

                                                
23 A definição de hub é quase literal para essa nova configuração de trabalho: trata-se de um ‘conector’, isto é, a pessoa que 

conecta outras pessoas e as mobiliza para um trabalho comum.  
24 O contato foi feito com uma comunidade que, conforme descrição em sua página do Facebook, “utiliza ferramentas da 

economia criativa para discutir, engajar e aproximar os cidadãos a sua ‘cultura patrimonial’”. Articulam-se, portanto, entre 
coletivos, organizações, poder público, universidades, imprensa e pessoas que valorizam patrimonialmente a cidade.  
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2.3.2 Poderes e perigos do discurso: procedimentos metodológicos  

  

Os conceitos mobilizados para a análise do discurso da criatividade foram especialmente 

retirados das teorias do discurso de Michel Foucault; por conseguinte, é fundamental levarmos em 

conta seu ‘método arqueológico’ e o conceito de enunciado: “entre o enunciado e o que ele enuncia 

não há apenas relação gramatical, lógica ou semântica; há uma relação que envolve sujeitos, que 

passa pela história, que envolve a própria materialidade do enunciado” (GREGOLIN, 2004 p. 26-

27). Dessa perspectiva, o que transforma uma frase em um enunciado é o fato de podermos assinalar-

lhe uma ‘posição de sujeito’, em outras palavras, “descrever uma formulação enquanto enunciado 

consiste em determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser seu sujeito” 

(id., p. 28).  

Mas, o que ‘há enfim de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e seus discursos 

proliferarem indefinidamente?’ Essa é uma inquietação que partilhamos com Foucault (2003), em 

que a hipótese de seu trabalho reside no fato de que em toda sociedade a produção do discurso é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos “que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seus acontecimentos 

aleatórios, esquivar sua pesada e temível materialidade”. (p. 8-9). 

Para o autor, existe um ‘discurso que se dizem’ no correr dos dias e das trocas e os discursos 

que estão na origem de certo número de atos novos de fala que os retomam, ou seja, são ‘ditos’, 

permanecem ‘ditos’ e estão ainda ‘por dizer’. Considerando a mídia o lugar do entrecruzamento 

[reflete e refrata] de discursos, isto é, busca no ‘discurso que se dizem’ [a troca social] a adequação 

para a formulação do ‘discurso da origem’ [o discurso institucionalizado], temos como objetivo geral 

compreender as condições de produção de discurso em que se inserem as ‘práticas discursivas’, que 

podemos entender como um conjunto de regras anônimas, históricas e sempre determinadas no 

tempo e no espaço que definem a função enunciativa (GREGOLIN, 2004).  

Tomamos os documentos governamentais veiculados e disponibilizados pela mídia como 

prática discursiva e, para tanto, assinalamos uma instância ‘produtora’. Por conseguinte, estamos 

constantemente trabalhando nos movimentos de interpretação/reinterpretação das mensagens 

midiáticas. E os efeitos identitários nascem dessa movimentação de sentidos. Nesses intensos 

movimentos enxergamos o embate [a luta] pelo estabelecimento de ‘verdades’ que, sendo históricas, 

são relativas, instáveis e estão em permanente configuração (FOUCAULT, 2013). 

Na arqueologia foucaultiana, portanto, reencontra-se, ao mesmo tempo a ideia da ‘arché’, 

isto é, do começo, do princípio, da emergência dos objetos de conhecimento, e a ideia de arquivo, ou 
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seja, o registro desses objetos (REVEL, 2005, p. 17). Mas, da mesma forma que o arquivo não é o 

traço morto do passado, a arqueologia visa, na verdade, ao presente: “colocar a questão da 

historicidade dos objetos de saber é, de fato, problematizar nosso próprio pertencimento, ao mesmo 

tempo, a um regime de discursividade dado e a uma configuração de poder” (id.). Foucault 

transcende o tema do discurso ao fazer a passagem da ‘arqueologia’ para o que descreve como 

‘dinastia do saber’: não mais a descrição de um regime de discursividade e de sua eventual 

transgressão, mas a análise da relação que existe entre esses grandes tipos de discurso e as condições 

históricas, econômicas, políticas de seu aparecimento e formação (id.,ib.). É justamente esse 

deslocamento que embasa a passagem metodológica da arqueologia à genealogia.  

Se com o método arqueológico Foucault objetivava obter as condições de emergência dos 

discursos de ‘saber’ de uma determinada época, com o método genealógico o enfoque está em ativar 

‘saberes’ locais, descontínuos, desqualificados, não legítimos, contra a instância teórica que pretende 

depurá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento ‘verdadeiro’ (REVEL, 2005, p. 

52). É essa combinação de saber e poder que, em cada época, faz nascerem efeitos de verdade e, além 

disso, a maneira pela qual esses jogos de verdade fazem de uma prática ou de um discurso um lugar de 

poder (id., p. 68). 

Consideramos a concepção de ‘poder’ nas obras de Foucault como importante estudo e 

caminho de possibilidade para a análise do discurso: de um lado, o poder como elemento capaz de 

explicar como se produzem os saberes [discurso] e de outro, sua incursão através das análises 

genealógicas: o poder disciplinar [anatomopolítica] e depois o biopoder [biopolítica normativa]. 

Vale lembrar que o poder para Foucault não deve ser caracterizado meramente como algo negativo; 

segundo ele, é preciso identificar seus aspectos positivos, isto é, o de formação de individualidades e 

rituais de verdade. Em suma, o ‘poder’ não existe. Para o autor, o que existe são as ‘relações de poder’ 

[uma prática social e, portanto, construída historicamente]. Nesse sentido, o poder é entendido 

como uma tática, manobra ou estratégia; mais do que uma coisa, um objeto, um bem. Esse caráter de 

‘funcionalidade’ do poder é que não o deixa localizar em um lugar específico, ao contrário, está 

presente em toda parte, porque provém de todos os lugares. 

As técnicas de poder que Foucault procurou analisar fazem parte do que denominou como 

‘governamentalidade’:  

 

(...) Por governamentalidade, eu entendo o conjunto constituído pelas instituições, 
procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa 
forma bastante específica e complexa de poder, que tem por alvo a população, como 
forma principal de saber a economia política e por instrumentos técnicos essenciais 
os dispositivos de segurança. Em segundo lugar, por governamentalidade, entendo 
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a tendência que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, durante muito 
tempo, à proeminência desse tipo de poder que se pode chamar de ‘governo’ sobre 
todos os outros –soberania, disciplina etc. (...). Enfim, por governamentalidade, eu 
creio que seria preciso entender o resultado (...) do par população-riqueza (...) que 
foi o objeto privilegiado da nova razão governamental. Esse par está no fundamento 
da formação de uma economia política (FOUCAULT apud REVEL, 2005, p. 54-55). 

 

Para Foucault, a introdução da economia, isto é, a maneira de gerir corretamente os 

indivíduos, os bens, as riquezas, no exercício político será o papel essencial do governo.  Essa relação 

entre política e economia nos é cara pois vai de encontro às reflexões sobre o neoliberalismo e as 

políticas sociais e de mercado que possibilitaram o surgimento de uma ‘economia criativa’. Não 

tratamos aqui dos princípios gerais do direito público ou de qualquer outra forma jurídica de 

autoridade; a arte de governar está em consonância com a emergência da população e é sobre os 

‘governamentos’ de nosso tempo que iremos nos debruçar.  

Agamben (2009), ao tratar dos dispositivos, anteriormente mencionados,  também faz uma 

aproximação com o que ele chama de ‘genealogia teológica da economia’ e traz à tona um dos 

fundamentos mais rigorosos e profundos da Igreja Católica que é a ‘Santíssima Trindade’ explicada 

[se é que podemos dizer nestes termos] a partir de uma ‘economia divina’. Segundo ele, o termo 

grego ‘oikonomia’ desempenhou na teologia uma função decisiva, e “significa em grego a 

administração do ‘oikos’, da casa, e, mais geralmente, gestão, management” (p. 35).  Esse foi o termo 

encontrado para melhor definir e defender a discussão sobre uma Trindade de figuras divinas, o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo:  

 

Deus, quanto ao seu ser e à sua substância, é, certamente, uno; mas quanto à sua 
‘oikonomia’, isto é, ao modo em que administra a sua casa, a sua vida e o mundo que 
criou, é, ao contrário, tríplice. Como um bom pai, pode confiar ao filho o 
desenvolvimento de certas funções e de certas tarefas, sem por isso perder o poder 
e a sua unidade, assim Deus confia a Cristo a ‘economia’, a administração e o 
governo da história dos homens. (id., p. 36).  

 

A ‘oikonomia’ torna-se, pois, um dispositivo mediante o qual o dogma trinitário foi 

introduzido na fé cristã. Após a explicação, o autor sentencia: a ação não tem nenhum fundamento 

no ser [no sentido de separar Deus ‘ser’ e Cristo ‘ação’]: “esta é a esquizofrenia que a doutrina 

teológica da ‘oikonomia’ deixa como herança à cultura ocidental” (AGAMBEN, 2009, p. 37). 

Se a ‘arte de governar’ [como se governar, como ser governado, como fazer para ser o 

melhor governante possível] fundou-se a partir de um quadro muito vasto de soberania e um 

modelo, que Foucault chamou de ‘débil e inconsistente’, que é o da [gestão da] família; a 

‘governamentalidade’ [razão do Estado] irrompe na ligação entre (1) o surgimento de uma ciência 
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própria de governo, (2) a centralização da economia em outro modelo que não o da família e (3) a 

expansão demográfica. A partir do momento em que a população passa a ser irredutível à família, esta 

deixa de ser modelo e passa a figurar como segmento. “De modelo, a família vai tornar-se 

instrumento, e instrumento privilegiado para o governo da população e não modelo quimérico para 

o bom governo” (FOUCAULT, 2013, p. 435).  A população também aparece como objetivo final de 

governo, em outras palavras, “a população (...) é consciente ante o governo, daquilo que ela quer e 

inconsciente em relação àquilo que se quer que ela faça” (id., p. 426). E, finalmente, a população será 

o objeto que o governo deverá levar em consideração em suas observações, em seu saber, para 

conseguir governar efetivamente de modo racional e planejado. Segundo Foucault é a partir das 

contínuas e múltiplas relações entre ‘população’, ‘território’ e ‘riqueza’ que se constituirá uma ciência 

denominada economia política.  

Polanyi (2000), em sua obra A grande transformação, descreve que a alteração dos 

princípios de uma economia política para uma economia de mercado implica uma mudança na 

‘motivação para ação’ por parte dos membros da sociedade: a motivação dos lucros passa a substituir 

a motivação da subsistência. “Todas as rendas devem derivar da venda de alguma coisa e, qualquer 

que seja a fonte de renda de uma pessoa, ela deve ser vista como resultante de uma venda” (p. 60). 

Esses são os termos do ‘sistema’ em que a denominada ‘economia de mercado’ permite funcionar. 

Podemos depreender que a economia é uma constante nas sociedades, ou, conforme explica o autor, 

nenhuma sociedade poderia sobreviver durante qualquer período de tempo, a menos que possuísse 

uma economia de alguma espécie. “Acontece, porém, que, anteriormente à nossa época, nenhuma 

economia existiu, mesmo em princípio, que fosse controlada por mercados” (id.).  Ganho e lucro, 

conduzido nas [e pelas] trocas jamais desempenharam um papel tão importante na economia 

humana. O autor critica o julgamento dos acontecimentos sociais a partir de um ponto de vista 

estritamente econômico, e defende que as ‘paixões humanas’, boas ou más, são apenas dirigidas para 

finalidades não econômicas. Como justificativa ele fornece dois princípios do comportamento 

humano não associados basicamente à economia: ‘reciprocidade’ e ‘redistribuição’ que garantia 

tanto a produção quanto a subsistência da família.  

Se antes o sistema econômico era absorvido pelo sistema social, a centralidade do mercado 

é que permite a separação da sociedade em esferas políticas e econômicas.  Em última instância, “em 

vez de a economia estar embutida nas relações sociais, são as relações sociais que estão embutidas no 

sistema econômico” (POLANYI, 2000, p. 77). Portanto, uma economia de mercado só pode 

funcionar numa sociedade de mercado.  E definido ‘mercado’ como o local de contato entre 

compradores e vendedores, as ‘mercadorias’ são, por conseguinte, objetos produzidos para a venda 
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no mercado. Neste contexto, ressaltamos a importância deste autor na definição do ‘trabalho’, ‘da 

terra’ e ‘do dinheiro’ como ‘mercadorias fictícias’, dado que  

 

(...) o trabalho é apenas um outro nome para a atividade humana que acompanha a 
própria ‘vida’ que, por sua vez, não é produzida para a venda mas por razões 
inteiramente diversas, e essa atividade não pode ser destacada do resto da vida, não 
pode ser armazenada ou mobilizada. Terra é apenas outro nome para riqueza, que 
não é produzida pelo homem. Finalmente, o dinheiro é apenas um símbolo do 
poder de compra e, como regra, ele não é produzido mas adquire vida através do 
mecanismo dos bancos e das finanças estatais. Nenhum deles é produzido para a 
venda. A descrição do trabalho, da terra e do dinheiro como mercadoria é 
inteiramente fictícia (id.,ib. p. 94). 

 

A mobilização da ‘vida/trabalho’, do ‘território/natureza’ e da ‘riqueza/dinheiro’ é feita por 

dispositivos de poder que pressupõe um conjunto de ‘práxis’, de saberes, de medidas, de instituições 

cujos objetivos é gerir, governar, controlar e orientar, num sentido que se supõe ‘útil’, os gestos e os 

pensamentos dos homens. E assim, destacamos a ‘criatividade’ como dispositivo privilegiado para 

esta análise uma vez que sua imbricação com a política e a economia, favorece uma leitura distinta e 

atualizada de autores e conceitos tão caros para entender a sociedade da qual fazemos parte.   

Nossa leitura de Foucault objetiva enriquecer as análises dos ‘discursos atuais’, sobretudo 

no novo cenário social, marcado pelo aparecimento de novas práticas de ‘poder’ e, por conseguinte, 

pelo surgimento de novas subjetividades. Para tanto, selecionamos três lentes conceituais que 

deverão nos auxiliar nesta trajetória: 

(1) o ‘discurso’: saberes e práticas do que é dito ou não dito. Refere-se ao ‘o quê’? ou ‘tema 

central’ a ser estudado. 

(2) o ‘dispositivo’: ritual que define as circunstâncias e signos envolvidos por quem diz. 

Refere-se ao ‘como’? ou à ‘qualificação’ dos indivíduos que falam, gestos e comportamentos, 

circunstância e todo um conjunto de signos que acompanha o discurso.  

(3) a ‘governamentalidade’: estratégias e convocação para quem é dirigido o discurso. 

Refere-se ao ‘por quê’? e ‘para quem’?  ou, ainda, ao controle das estratégias que os indivíduos, na sua 

liberdade, podem ter em relação a eles mesmos e uns em relação aos outros.  

Diante deste arcabouço conceitual, o corpus da pesquisa de que fazem parte tanto os 

documentos institucionais, quanto os sites das escolas e as entrevistas com os empreendedores 

servirão como ‘arquivos’ que na proposta arqueológica de Foucault trata-se do “jogo das regras que, 

numa cultura, determinam o aparecimento e o desaparecimento de enunciados, sua permanência e 

seu apagamento, sua existência paradoxal de acontecimentos e de coisas” (REVEL, 2005, p. 18). Por 

conseguinte, entre o ‘arquivo’ e o ‘enunciado’ temos uma relação de dependência e hierarquia – a 
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mais ampla [arquivo] e a mais molecular [enunciado] (GREGOLIN, 2004, p.23). Entre um e outro, 

articulam-se as ‘formações discursivas’. Estas são caracterizadas pela lei de série [repetição], 

princípio de dispersão [descontinuidade] e de repartição dos enunciados. Portanto, o ‘discurso’ 

pode ser entendido como um conjunto de enunciados que se apoia em um mesmo ‘sistema de 

formação’ [discurso clínico, discurso político, discurso econômico, da história natural, da 

criatividade etc.]. (id., p. 33).  

Esse ‘sistema de formação’ é que possibilita o enunciado ter sempre margens povoadas de 

outros enunciados, isso corrobora para a escolha do material de análise. Numa época em que se fala 

tanto em ‘conteúdo’, a onipotência das estruturas discursivas é a característica central do mundo 

contemporâneo.  Nesse sentido, Foucault nos ajuda a pensar um sujeito imerso no discurso e o que 

permite mobilizar essa existência em relação aos objetos, a outros sujeitos e a outros discursos. Existe 

um lugar comum entre os saberes e poderes que objetiva a criatividade? É no enquadramento desses 

ordenamentos que tentamos identificar um caminho para distinguir os agenciamentos e atualizar os 

efeitos de sentido que o termo criatividade evidencia.  

 

 

3 DISCURSO DA CRIATIVIDADE: PRODUÇÃO, CONSUMO E GESTÃO DE SI 

Consideramos a importância estratégica [do discurso] da criatividade, visto que, em 

poucos anos, tornou-se localmente, nacionalmente e internacionalmente objeto essencial das 

políticas públicas. E ainda, o dinamismo da economia criativa como um conjunto de atividades 

produtivas, em que a força criativa se constitui como elemento central da produção de valor. 

Paradoxalmente, protagonizamos poucas discussões acerca desses discursos, como se houvesse 

estabelecido um ideário positivo por excelência, de modo que [a criatividade] tornou-se um 

‘dispositivo’ que interpela o sujeito e a sociedade de uma maneira transversal.  

No nosso modo de ver não é por acaso que a construção do discurso da criatividade 

dificilmente tem se tornado objeto de investigação. Em um país considerado ‘criativo’ e onde há 

claro entendimento de que o ‘brasileiro é criativo’ e a ‘diversidade’ é o seu recurso mais valioso, não é 

fácil pesquisar, defender e sustentar a proposição de que ‘as lógicas de produção do discurso da 

criatividade classifica e traduz a criatividade e o sujeito criativo, transformando-os em ativos 

econômico, político e social’. Fora desse domínio, não há legitimação. Essa característica 

tipicamente[essencialmente] humana da criatividade é que a torna efetivamente distante do cenário 

instrumental mecânico, dificultando sua inquirição.  
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Observamos ao longo deste estudo que diversos autores têm empreendido estudos acerca 

do tema ‘economia criativa’, visto que este vem ganhando notoriedade, não somente no cenário 

político e econômico, mas também junto à sociedade, em que o sujeito se destaca na forma do 

‘empreendedor’, como proprietário legítimo dos ‘meios de produção’, que, em última instância, é o 

próprio sujeito. Pelo nosso recorte – o discurso da criatividade – pretendemos contribuir com esses 

autores a partir de uma perspectiva biopolítica acerca das convocações contemporâneas para o 

consumo. Afinal, consumimos, mais do que bens, ‘formas de vida’ – maneiras de ver e de sentir, de 

pensar e de perceber, de morar e de vestir (PÁLPELBART, 2011).  

Por fim, não pretendemos deixar-nos embalar por um determinismo apocalíptico e 

complacente, como nos alerta PálPelbart (2011), que desqualificaria o sujeito [criativo], 

desvelando as lógicas de produção dos discursos [da criatividade], suas estratégias de ‘poder’ e a 

constituição de ‘verdades’. Para além disso, examinamos em nossas pesquisas novas possibilidades de 

leitura porque não faz sentido pensarmos numa imposição unilateral de cima para baixo, como se o 

corpo social e o indivíduo fossem massas inertes e passivas à mercê do capital e das manipulações do 

mercado (p. 235). Lembrando as palavras de Foucault, o que torna forte o poder passa a ser aquilo 

por que ele é atacado. Sob essa ótica, é tanto prudente quanto producente aceitarmos o indefinido 

da ‘luta’, para cada movimento de um dos dois adversários corresponde o movimento do outro. 

Esperamos, depois de movimentar tantos conceitos complexos, que a experiência de leitura das 

análises seja rica e proveitosa para (re)pensar a criatividade e o criativo.   

 
3.1 LENTES CONCEITUAIS: O DISCURSO, O DISPOSITIVO E A 

GOVERNAMENTALIDADE 

3.1.1 O estatuto da verdade e o papel econômico-político que ela desempenha 

 

Iniciamos nosso percurso com a construção de um novo discurso que incorpora a 

‘criatividade’ em termos produtivos. Desse modo, o ‘capital’, antes associado à racionalidade 

monetária, ao dinheiro e a seus fluxos, agora manifesta atribuições humanas e vemos surgir termos 

como ‘capital humano’, ‘capital cultural’ e ‘capital social’. Dessas rupturas, que vão marcando a 

‘singularidade’ do ‘enunciado’, podemos inferir o conceito de ‘acontecimento’ proposto por Foucault 

(2013), no qual nem a língua e nem o sentido podem esgotar inteiramente. O enunciado é ‘único’, e 

ao mesmo tempo aberto à repetição, à transformação e à reativação; por isso, está sempre vinculado a 

enunciados anteriores e posteriores a ele. Desse ponto de vista, a ‘criatividade’ não é um fato passível 

de ser descrito historicamente, mas sim a partir de sua ruptura [e a consciência de sua evidência] 
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induzidas por certos fatos.  

Uma das coisas mais difíceis de se divisar nos documentos institucionais que analisamos é a 

questão da ‘cultura’ versus ‘criatividade’. Necessitamos retomar a história do surgimento do termo 

‘indústria criativa’ para daí avançarmos nas delimitações do termo ‘indústria cultural’ e, por 

conseguinte, nas suas relações com a ‘economia da cultura’, a ‘economia do conhecimento’ e a 

‘economia criativa’.  

O ponto de partida do documento desenvolvido pela BC (2010) é que o conceito de EC 

tornou-se cada vez mais importante no mundo. Ele é a principal ligação entre a ‘cultural’, a 

‘economia’ e a ‘tecnologia’, e posiciona o Reino Unido como líder desse movimento, não apenas 

como motor da economia, mas também como promotor da inclusão social, do desenvolvimento e da 

diversidade. Aqui podemos identificar o termo ‘criatividade’ como detonador de novas construções 

de sentido que predispõe a economia vinculada ao ‘desenvolvimento’, à ‘diversidade’ e à ‘inclusão 

social’. E ainda, aferir um ‘autor’: o Reino Unido, que não é o autor da matéria e sim um local onde 

originam diversos outros discursos. Basta pensar na Inglaterra considerada o berço da Revolução 

Industrial. Nessa perspectiva, Foucault concebe o autor como “princípio de agrupamento do 

discurso, como unidade de origem de suas significações, como foco de sua coerência” (2013, p. 25).  

Um exemplo dessa polifonia conceitual envolvendo cultura, criatividade, economia e 

política é o documento publicado em 1994 pelo governo Australiano com o titulo Creative Nation25. 

Nele se afirmava que ‘uma política cultural também é uma política econômica’ e que ‘o nível de nossa 

criatividade determina substancialmente nossa capacidade de nos adaptarmos aos novos 

imperativos econômicos’. Parece ser esse o precursor do movimento pela criatividade fundada na 

economia de mercado e na política neoliberal, mas foi preciso esperar até as eleições de um novo 

governo no Reino Unido para que se apresentasse a primeira iniciativa governamental 

comprometida com a definição e o registro sistemático das indústrias criativas, sua natureza e seu 

valor.   

A expressão ‘indústria cultural’ apareceu no período pós-guerra como uma crítica ao 

entretenimento de massa, feita por membros da Escola de Frankfurt, liderados por Theodor Adorno 

e Max Horkheimer, seguido imediatamente por Herbert Marcuse. O documento da UNCTAD 

(2010) expressa que o “conceito continuou a ser empregado como uma expressão de desdém aos 

jornais, filmes, revistas e músicas populares que distraiam as massas”(p. 5), portanto, de modo geral, o 

que é proposto pelo texto é que as ‘indústrias culturais’ sejam (re)conhecidas simplesmente como 

                                                
25 O texto faz parte do documento do British Council, A Economia Criativa: um guia introdutório, 2010, que apresenta o 

contexto para o nascimento da economia criativa.  
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‘indústrias’, ou seja, locais de produção de produtos e serviços culturais, sem extrair nenhuma 

reflexão sobre esse fato. E colocam como referência as definições da UNESCO, que aborda o 

conceito de indústria cultural como ‘aquelas que combinam a criação, produção e comercialização 

de conteúdo intangíveis e culturais por natureza’. Importante observar que esse tipo de ‘indústria’ é 

apresentada como ‘central na promoção e na manutenção da diversidade cultural e garantia do 

acesso democrático à cultura’. Essa ‘natureza dupla’ – combinando o cultural e o econômico – é o 

que proporciona às indústrias culturais um perfil distinto. (id., p. 5). A manifestação de uma 

‘moralidade positiva’ em torno da criatividade é, portanto, pela sua relação umbilical com a cultura. 

Devido às imprecisões quanto à definição de indústria criativa, as políticas da criatividade surgem 

simultaneamente como política cultural, política econômica e política de desenvolvimento 

territorial. 

A importância da indústria para a economia de mercado nós identificamos com facilidade, 

mas a pergunta que surge é: ‘porque elas se transformaram em criativas’? As pistas para uma possível 

reflexão estão no primeiro e segundo capítulos, onde abordamos a questão do ‘novo espírito do 

capitalismo’ e uma nova configuração para a divisão de classes. Richard Florida (2011) fala no 

advento de uma nova classe que viria a substituir todas as demais, denominada ‘classe criativa’ e, 

segundo o autor, isso permitiria que o ideal marxista da ‘revolução operária’ fosse deslocado para os 

novos ‘trabalhadores criativos’, que na condição de mundo atual, ‘transformaram-se nos próprios 

meios de produção’. Essa alteração na estrutura de classes que pressupõe todos incluídos encobre 

mais do que revela as fragilidades da economia e da indústria criativa, uma vez que para estar ‘dentro 

do desejado’ [pertencente à classe criativa] pressupõe o inventar o ‘lado de fora’ [classe trabalhadora, 

classe de serviços, agricultores etc.]26 que compõe a racionalidade moderna de um sistema de 

mercado.  

As indústrias criativas, por conseguinte, partem de uma cadeia conceitual de criatividade 

que por sua vez caracteriza um grupo social [Classe Criativa], um setor industrial [Indústria Criativa], 

territórios [Cidades Criativas] e a economia inteira de uma sociedade [Economia Criativa]. Então, a 

criatividade encontra-se na intersecção de uma teoria do capital humano, de uma política, de uma 

reestruturação industrial e de uma estratégia inteira de comunicação (TREMBLAY, 2011). Estamos 

mais próximos daquilo que Karl Polanyi (2000) sentenciava: que a sociedade e seu ambiente 

tornaram-se acessórios do mercado, agora, um mecanismo autônomo.  

                                                
26 Baseado na estrutura de classes que o próprio autor Richard Florida (2011) descreve: (1) Classe criativa: formada por 

Centros Hipercriativos (Ciências, Educação, Arte e Cultura) e Profissionais Criativos (Business, Direito, Saúde e 
Vendas); (2) Classe trabalhadora: construção, extração, produção, transporte; (3) Classe de serviços: apoio, saúde, 
alimentação, assistência social, administração, segurança e (4) Agricultura: cultivo da terra, pesca e floresta (p. 236-243). 
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E no Brasil, como podemos compreender a adoção do termo EC e suas articulações 

políticas e culturais? Marchi (2012) fez uma análise comparativa dos princípios da economia 

criativa no Brasil e na Grã-Bretanha. A sua hipótese é a de que tal adoção pelo governo brasileiro 

implica uma modificação dos princípios básicos da política cultural baseada na ideia de economia 

criativa. Segundo ele, a criação da SEC, vinculada ao MinC em 2011, pode ser considerada um ponto 

de inflexão na história recente das políticas culturais no Brasil.  

Esse ponto de inflexão, seguindo o raciocínio do autor, se dá pela falência do sistema 

neoliberal, característico das políticas após os anos 1990, e uma nova orientação política centro-

esquerda ou esquerda a partir do ano 2000, e que trazia uma marca distintiva: essa nova orientação 

defende certo grau de intervenção estatal na economia, a fim de estabelecer correlação entre 

crescimento econômico e desigualdade social (MARCHI, 2012). Isso lança luz sobre a experiência 

britânica que, nos parece, ao buscar uma solução para a crise econômica e social gerada pela 

industrialização na Inglaterra, encontrou-a ao substituir o termo ‘indústria cultural’ [principal 

emblema do Partido Trabalhista desde 1970] por indústria criativa’. Iniciativas como o projeto ‘Grã-

Bretanha Criativa’ (Creative Britain) [a exemplo do governo Australiano], apresentavam as 

indústrias criativas não apenas como uma força cultural importante na contemporaneidade, mas 

como uma força econômica crítica no desenvolvimento do país (id.). A partir daqui o autor 

estabelece um parâmetro de análise para as experiências internacionais em políticas de comunicação 

e cultura, isso porque, outros governos, encarando condições semelhantes, adotaram posturas 

distintas, como foi o caso brasileiro.  

O termo EC ganha força no Brasil apenas com o advento dos governos do PT, em particular 

no governo de Dilma Rousseff. Interessante notar um conflito ideológico, afinal, as políticas de EC 

têm sido identificadas com governos de tendência neoliberal, sendo entendidas como uma postura 

‘pró-mercado’. Nesse contexto, uma via possível para essa conexão entre crescimento econômico e 

bem-estar coletivo passa por uma forte filiação com as ideias do ex-ministro Celso Furtado (1920-

2004) que, inclusive, tem seu livro ‘Criatividade e dependência da civilização industrial’ (1978) 

como base para a apresentação do conceito de EC vigente no PSEC. Segundo a epígrafe do 

documento: “Quaisquer que sejam as antinomias que se apresentem entre as visões da história que 

emergem em uma sociedade, o processo de mudança social que chamamos de desenvolvimento 

adquire certa nitidez quando o relacionamos com a ideia de criatividade”.  

Essa relação que Furtado estabelece entre ‘liberação da criatividade do povo brasileiro’ e 

‘mudança social’ emerge como uma forma de promover o desenvolvimento, tendo o Estado como 

agente catalisador desse processo. Segundo Marchi (2012) é fundamental perceber que o discurso 



 

 

71 

sobre criatividade do MinC representa um forte aspecto político, que chega mesmo a submeter o 

debate econômico. Não se trata, portanto, conforme demonstra o autor, de fortalecer a economia da 

cultura per se e sim resgatar a ‘criatividade’ do povo brasileiro, conforme menciona Ana de Hollanda , 

então ministra da cultura: 

 

A criatividade vai estar no centro de todas as nossas atenções. A imensa 
criatividade, a imensa diversidade cultural do povo mestiço do Brasil, país de todas 
as misturas e de todos os sincretismos. Criatividade e diversidade que, ao mesmo 
tempo, se entrelaçam e se resolvem num conjunto de cultura (...). É justamente por 
isso que, ao assumir o Ministério da Cultura, assumo também o compromisso de 
fomentar os processos criativos brasileiros (trecho citado por Claudia Leitão, então 
secretária da Economia Criativa do MinC em texto de abertura do PSEC, 2011-
2014). 

 

Articulando o papel da política e das instituições, revela Marchi (2012), as políticas 

culturais podem seguir caminhos distintos: no caso da Grã-Bretanha, a nova política respondia a 

certa percepção do partido trabalhista frente a um contexto de globalização e neoliberalismo, o qual 

se encaminhou para uma delegação de tarefas do Estado para a iniciativa privada, ao preço de mudar 

o foco das políticas culturais do polo da distribuição e consumo para o da produção. No Brasil, o 

mesmo termo ganha outra conotação na medida em que o interesse de um governo [que o autor 

denominou neodesenvolvimentista] reside em submeter à lógica política o crescimento econômico. 

De toda forma, ambos os governos buscaram reformular suas políticas culturais internas a fim de 

buscar competitividade no plano internacional.  

O documento [PSEC] faz distinção entre a ‘economia do conhecimento’ e a ‘economia 

criativa’, considerando a primeira mais ampla. O termo [economia do conhecimento] foi utilizado 

pela primeira vez pelo austríaco teórico de administração Peter Druker e é considerado objeto de 

debate. “Esse termo também é utilizado muitas vezes como sinônimo de economia da informação, 

que tem um valor ainda maior” (BC, 2010, p. 27). Nesse ponto, encontramos novo embate com o 

texto de Lavínia Barros de Castro do BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social] que compõe o documento da BC UK/Brazil creative economy dialogues(2014). A autora cita 

Karl Polanyi em sua obra A grande transformação que, conforme vimos anteriormente, fala de como 

três mercadorias fictícias, que não nasceram para serem commodities precisam então da regulação do 

Estado para que funcionem como mercadorias: uma é a ‘terra’, a outra é o ‘capital’ e a terceira é o 

‘trabalho’. A partir de então, coloca-se em pauta uma quarta mercadoria fictícia, o ‘conhecimento’, 

que, segundo Lívia, “não nasceu para ser mercadoria, não podendo portanto ser deixado tão ao sabor 

das livres forças de mercado” (p. 113).  
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O debate recai sobre a ‘propriedade intelectual’, gerador de grandes discussões sobre a EC. 

Alguns autores apontam que o discurso oficial relativo ao tema surgiu quando cresceu a polêmica 

sobre direitos autorais, servindo como teoria para a defesa desses direitos muito mais que como 

teoria de desenvolvimento. Isso faz sentido na medida em que o desenvolvimento tecnológico 

facilitou o desrespeito à propriedade intelectual, particularmente aos direitos autorais. Essa 

discussão nos é cara pois desperta a pergunta: ‘em qual sentido o conhecimento é um bem público 

global?’ Como sugere, ainda, Lavínia Barros de Castro, “ele não é rival e nem excludente. Ou seja, se 

alguém consome, outras pessoas podem consumir o mesmo bem e não é possível excluir pessoas de 

efetivamente o consumirem” (p. 113). Mas, se considerarmos essa característica proposta pela 

autora – de que o ‘conhecimento’ [essa mercadoria fictícia] não descansa e não tem fim – o que dizer 

da criatividade? Se os atributos de ‘conhecimento’ e ‘criatividade’ constituem fator de altíssima 

relevância no desenvolvimento social, econômico e político do país, como delimitar seu ‘objeto’? 

Voltamos a Foucault (2013) quando fala sobre a ‘proposição’ de um discurso e como essa 

proposição deve preencher certas exigências complexas e pesadas para poder pertencer a um 

conjunto de disciplinas, ou seja, “antes de a proposição ser declarada verdadeira ou falsa, deve 

encontrar-se no verdadeiro”. (p. 32-22). E onde esses discursos se encontram? Especificamente, na 

‘dependência do talento criativo’ por parte do mercado e, ao mesmo tempo, na dificuldade em 

formular ‘estratégias industriais’ a partir da ‘cultura’, como podemos observar nos documentos 

abaixo: 

 

(...) aquilo que distingue as indústrias criativas é o modo como empregam talentos 
criativos, e não sua propriedade intelectual ou importância cultural. As indústrias 
criativas têm em comum a característica de se especializarem no trabalho criativo 
(BAKHSHI, UK/Brazil creative economy dialogue, 2014, p. 97). 

 
(...) Criatividade e diversidade que, ao mesmo tempo, se entrelaçam e se resolvem 
num conjunto único de cultura (HOLLANDA, PSEC 2011-2014]. 

 

Mas engana-se quem pensa que tal dificuldade possa causar qualquer tipo de 

constrangimento ou empecilho; torna-se, ao contrário, fator do dinamismo e flexibilidade para os 

novos desafios socioeconômicos. A ‘singularidade’, o ‘simbólico’ e o ‘intangível’, os três pilares da EC 

são tomados como forças estratégicas para o desenvolvimento. Como vimos anteriormente, esse 

quadro de coexistência entre o universo simbólico e o mundo concreto é o que transmuta a 

criatividade em catalisador econômico. (REIS, 2008, p. 15). 

No contexto brasileiro, essa imprecisão é ainda mais problemática. Marchi (2014), trata 

dessa questão e parte do princípio que está implícito no PSEC que a ‘criatividade’ tornou-se [um 
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dispositivo, grifo nosso] socialmente inclusivo, ecologicamente sustentável e economicamente 

sustentado.  Identificamos essa atribuição positiva nas palavras de Claudia Leitão [secretária da 

SEC] quando faz a distinção entre a economia tradicional ‘taylorista’ e a ‘nova economia’: “a 

economia criativa se caracteriza pela abundância e não pela escassez, pela sustentabilidade social e 

não pela exploração de recursos naturais e humanos, pela inclusão produtiva e não pela 

marginalização de indivíduos e comunidades” (PSEC 2011-2014). 

Para a SEC, a distinção mais significativa para a EC deveria se dar a partir da ‘análise dos 

processos de criação e produção, em vez dos insumos e/ou propriedade intelectual do bem ou do 

serviço criativo. Concluindo que “os setores criativos são aqueles cujas atividades produtivas têm 

como processo principal um ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, cuja dimensão 

simbólica é determinada do seu valor, resultando em produção de riqueza cultura, econômica e 

social” (PSEC, 2011-2014, p. 22). Logo, a “economia criativa seria a comercialização de bens e 

serviços cujo valor é prioritariamente agregado, simbólico. Nenhuma ênfase é dada à capacidade de 

produzir ou explorar a propriedade intelectual” (MARCHI, 2014).  

Vale salientar que no PSEC recusa-se o termo ‘indústrias criativas” por  entender que a 

palavra ‘indústria’ remete, em português, à produção em larga escala de mercadorias. Assim, utiliza-se 

oficialmente o termo ‘setores criativos’ em seu lugar. A mobilização dessas palavras e os conceitos 

embutidos também flagram a intencionalidade do discurso, objetivando um novo status para esta 

‘economia’ em curso, a saber, sua proximidade com o ‘humano’ e menos com as ‘máquinas’. Ao 

transferir a noção de imaginação criativa, antes uma propriedade das artes, para atividades 

relacionadas à indústria, exige do MinC e da SEC uma revisão de suas próprias atribuições.  

 

  
Figura 4: Quadro comparativo da classificação da UNCTAD e da PSEC para as denominadas indústrias criativas. Fonte: 

MinC, 2011, p. 29.  
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Os setores criativos no Brasil, apresentados pelo MinC (2011), antes restrito aos setores 

tipicamente culturais como patrimônio, expressões culturais, artes e espetáculos, audiovisual e livros, 

leitura e literatura, ampliam-se, contemplando também setores de base cultural com um viés de 

aplicabilidade funcional [moda, design, arquitetura, artesanato]. Desde o mapeamento inicial feito 

pelo governo britânico, saltamos de 13 para 20 os setores incorporados à economia criativa [ver 

figura 2 – item 2.1.1].  

E como princípios norteadores para caracterização desses setores criativos, temos (1) a 

‘diversidade cultural’, considerando a criatividade brasileira como processo e produto dessa 

diversidade; (2) a ‘sustentabilidade’, que garantiria condições semelhantes de escolha para as futuras 

gerações ao contrário do [atual] uso indiscriminado de recursos naturais e de tecnologias poluentes 

e, ainda, a inibição de uma cultura de consumo global massiva onde a homogeneidade cultural passa 

a oprimir a diversidade; (3) a ‘inovação’, vista tanto como uma resposta às demandas de mercado 

[inovação criativa], quanto como rompimento às mesmas [inovação artística]; e, por fim, (4) a 

‘inclusão social’, significando, preponderantemente, direito de escolha e direito de acesso aos bens e 

serviços criativos (MINC, 2011, p. 21 e 33). Tal visão implica novas identidades corporativas e 

novos modelos de consumo, que podemos resumir nas palavras de Reis (2008): 

 

(...) Assim como as organizações hierárquicas caracterizaram a economia industrial, a 
economia criativa se estrutura em forma de rede. A produção e o consumo, impulsionados 
pelas novas tecnologias, em vez de seguirem o modelo tradicional de um para muitos, 
desdobram-se em uma gama de possibilidades de muitos produtores para muitos 
consumidores.  
(...) A economia criativa se baseia em uma ampliação dos modelos de consumo existentes, a 
partir do amálgama entre as tecnologias que dão ao consumidor o protagonismo de suas 
decisões de consumo (e.g. web 2.0) e a identidade cultural que confere aos bens e serviços 
um caráter único. Cria-se assim um novo estágio de relacionamento das pessoas com seu 
ambiente e com a cultura à sua volta (p. 30-31). 

 

Observamos, portanto, o ‘desenvolvimento’ como resultado da ‘liberdade de escolha’ 

atrelada ao consumo de bens culturais, principalmente pelo ‘acesso’ às novas tecnologias de 

informação e comunicação, diferente daquele relacionado [somente] à esfera produtiva. Essa 

valorização da ‘liberdade’ [de escolha] passa a ser uma espécie de ideal ‘democrático’. No entanto, 

vale refletirmos, se essa ‘democracia’ não exigiria pelo menos duas condições: primeiro, a posse do 

capital [dinheiro], permitindo ao sujeito [convertido em consumidor] ter vontades especializadas e, 

segundo, o acesso às tecnologias que lhe possibilitaria experiências mais sofisticadas. Por isso, ao 

construir essa nova alternativa de ‘desenvolvimento’, a SEC assume o desafio de, conforme o PSEC 

2011-2014, “concretizar a democracia econômica, social e cultural, a fim de efetivar na prática a 
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dignidade da pessoa humana” (p. 45).  

É na construção desse cenário que o encontro com os conceitos de biopolítica nos parecem 

mais claros, posto que a gestão da população em um curso propositivo para a EC torna-se uma 

preocupação política. Mas antes de avançarmos, é importante destacar as impressões retiradas das 

entrevistas feitas com empreendedores brasileiros.  

Nesta primeira parte, o tema norteador foi o ‘discurso da criatividade’, na tentativa de 

identificar quais os sentidos apreendidos do conceito ‘criatividade’, bem como suas aproximações e 

diferenças com o que havíamos visto nos documentos institucionais até então analisados.  

Pensar ‘na’ criatividade [em ação, isto é, sua aplicabilidade] parece infinitamente mais fácil 

do que pensar ‘em’ criatividade [defini-la, em termos abstratos]. Todos foram unânimes em dizer que 

‘criatividade não é sinônimo de inteligência’, em contrapartida, a definição do termo é bastante 

imprecisa. 

 

“Eu não consigo descrever um sujeito criativo. Eu posso pegar pessoas com baixa cultura e alta 

criatividade. É inteligência, não sei, pode ser inspiração.” (Hub Coletivo ) 

 

“(...) a criatividade não é um dom, é um conjunto de coisas  que você faz, um conjunto de 

repertórios, fazer coisas novas, experiências novas, uma série de coisas que irão permitir que você tenha 

criatividade. Não acho que você nasce com criatividade, acho que você vai agregando conhecimento para ter 

criatividade. Não sei, estou construindo o raciocínio agora.” (Empreendedor Educação) 

 

“Criatividade pode derivar da inteligência, mas não são necessariamente sinônimos. Soluções 

criativas podem parecer inteligentes quando são bem sucedidas, mas não são fruto obrigatório da 

inteligência de um indivíduo. Vemos soluções criativas em ‘gambiarras’ e improvisos, praticados pelo 

taxista, pipoqueiro, comerciante, dona de casa e até o CEO de uma companhia, mas isso não quer dizer que 

todos são inteligentes.” (Consultor Comunicação – 2) 

 

E quando tentamos delimitar as fronteiras entre ‘criatividade’, ‘inovação’ e 

‘empreendedorismo’, vemos mais semelhanças que diferenças: 

 

“O criativo faz o que ele gosta. E aí ele começa a se movimentar para transformar ‘aquilo’ em 

negócio e aí ele se torna um empreendedor. (...) O empreendedor é o melhor do dois mundos, ele é um 

visionário e um burocrata (...).” (Desenvolvedor App Book) 
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“A criatividade e a inovação se cruzam em alguns pontos, mas não necessariamente ela vai se 

cruzar com o empreendedorismo. Você pode ter algo criativo, não necessariamente inovador. Quando você 

capitaliza isso, você começa a empreender.” (Consultor Comunicação – 1) 

  

Podemos depreender que a ‘identidade’ do enunciado, especificamente no contexto que 

abordamos como ‘discurso da criatividade’ está submetido também aos limites que lhe são impostos 

pelo lugar que ocupa entre outros enunciados (GREGOLIN, 2004). Nesse sentido, a ‘criatividade’ é 

um enunciado diferente antes e depois do advento da EC, apesar de o sentido da palavra não ter 

mudado, modificou-se a relação dessa afirmação com outras proposições. Assim sendo, um mesmo 

conjunto de elementos verbais é inserido em um ‘campo de estabilização’ que permite, apesar de 

todas as diferenças de enunciação, repeti-los em sua identidade e fazer surgir um novo enunciado e, 

ao mesmo tempo, institui-se um ‘campo de utilização’ que permite a sua constância e a manutenção 

de sua identidade através dos acontecimentos singulares de sua utilização (id. p. 31). 

A crítica de Foucault nos permite avistar, como, a partir de uma análise histórica de diversos 

campos menores e aparentemente menos importantes da vida social, são exercidas modalidades de 

‘poder’ de tamanho macrossocial em consonância com os poderes micropolíticos (BRANCO, 2015, 

p. 91). O melhor meio para fazer tal estudo é partir de experiências sociais particulares e que são, por 

esse motivo, absolutamente significantes e reveladoras de como são as práticas de poder em curso em 

nossa sociedade. Aqui a ‘educação’ ganha destaque pois se apresenta como porta de entrada e fator 

determinante para que as pessoas construam e aprendam por meio do fazer e do fazer colaborativo.  

Em nossas entrevistas, ‘escola’ e ‘educação’ tomam novas configurações. Se é consenso que 

‘criatividade não é sinônimo de inteligência’, as características que definem um ‘sujeito criativo’ passa 

por ‘ser bem informado’, ‘conhecer o mundo’, ‘novos contextos’, em outras palavras, ‘adquirir 

repertório’.  

 

“(...) acho que hoje sim, eu passei por várias coisas nessa vida, apesar de ser ainda jovem, mas eu 

sempre tenho que ser bem informado, ler muito, sair um pouco do meu contexto, eu fui morar fora, viajar e 

conhecer o mundo. Eu fui ler e não somente ler teoria – como comunicação e administração – como história, 

poesia... Hoje, eu consigo, com um repertório razoável, ter soluções boas, sacadas boas, criativas (...).” 

(Empreendedor Educação) 

 

“(...) eu acho que existem técnicas; para você ser criativo você precisa ter passado por alguns 
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caminhos, mas isso não significa que existem fórmulas. Criatividade para mim é o intelecto, e pode sim ter 

técnicas. (...) O design thinking, por exemplo, é uma técnica para se desenvolver a criatividade de uma 

pessoa.” (Consultor Comunicação – 1) 

 

“O que define um sujeito criativo... é uma pessoa diante de uma necessidade que além de ser uma 

necessidade, é urgente. Precisa descobrir e descobrir rápido com o que tem na mão. (...) A criatividade hoje 

precisa de uma metodologia. A gente foi em uma exposição chamada ‘gambiarra’, era a criatividade 

utilizando-se de vários elementos, transformando-se em uma coisa única e personalizável. No entanto, 

precisava de um conhecimento mínimo para realizar o trabalho. (...) É uma inteligência, uma experiência de 

vida e não [somente] uma inteligência formal. Os empreendedores que saem na capa da revista, esses, no 

geral, são pessoas bem nascidas e portanto tiveram sua educação protegida. Algumas pessoas fogem dessa 

regra, mas ainda assim, eles são minoria.”  (Desenvolvedor App Book) 

 

O que podemos depreender desses relatos é que o repertório passa, também, por uma 

aplicação prática, afeita à possibilidade de medir ‘investimentos’ e ‘resultados’. Interessante notar, 

nesta última fala [Desenvolvedor App Book], que a ideia da ‘criatividade’ como ferramenta [uma 

das] capaz de auxiliar no atendimento de uma ‘necessidade’ e na resolução de um  ‘problema’ está na 

base do conceito de empreendedorismo.  Segundo a Endeavor Brasil27, uma organização 

internacional que tem como objetivo apoiar empreendedores de alto impacto ao redor do mundo, 

em artigo que leva o titulo ‘15 definições de empreendedorismo’ mostra que, em linhas gerais 

‘Empreender não deve ser um sonho, tem que ter meta’ [portanto quantificado e ligado a resultados]; 

‘Empreender é insistir. É ter muita gana, muita vontade de fazer acontecer, não se cansar e acreditar nesse 

sonho’ [motivação] e, finalmente, ‘Empreender é curtir muito encontrar uma solução para algo que está te 

importunando’ [necessidade/problema].  O Hypeness Talks28 – Congresso [on line] de Criatividade 

que aconteceu entre os dias 8 e 12 de junho de 2015, conforme texto publicado em sua página na 

internet, reuniu os maiores criativos do Brasil para “ensinar como qualquer pessoa pode ser mais criativa 

e inovar em sua vida para realizar seus sonhos pessoais e profissionais” e em um dos ‘posts’ aparece a frase 

do Maurício de Souza29, um dos convidados do Congresso: “Criatividade nasce da necessidade de 

preencher algum espaço. Ser criativo é sentir falta de alguma coisa que não existe”.  Gielen (2015) ao tratar 

da situação dos artistas no mundo contemporâneo diz que “ou eles são internacionais ou não são 

                                                
27 Disponível em: <www.endeavor.org.br>. Acesso em: dez, 2015. 
28 Disponível em: <www.hypenesstalks.com>. Acesso em: dez, 2015. 
29 Cartunista e empresário brasileiro, criador da ‘Turma da Mônica’. 
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ninguém”, artistas que ficam em casa, em seus estúdios, são moralmente repreendidos e acusados de 

bairrismo (p. 37). E acrescenta, no mercado atual do mundo da arte industrializada, os ‘curadores’ se 

assemelham aos ‘empreendedores’ pois são mais flexíveis, móveis, habilidosos e ‘adaptativos’ do que 

as rígidas estruturas coletivas. E questiona o fato de a ‘criatividade’ frequentemente ser equacionada 

com a ‘proatividade na solução de problemas’, “o que é algo completamente diferente de ‘causar’ 

problemas ou, ainda, de problematizar questões, uma tarefa que até recentemente era reservada ao 

artista ou ao amador” (id., p. 41)  

Desse modo, voltamos a Foucault. Trata-se de mostrar como um determinado aspecto da 

vida social tem o poder de desvelar as modalidades de funcionamento político mais globais de uma 

sociedade. A capacidade de circulação, troca e a possibilidade de transformação de um enunciado é 

que coloca em pauta a questão do ‘poder’, objeto de luta, e de luta política. No entanto, a 

criatividade, como já foi falado, parece horizontalizar qualquer discrepância entre as classes, entre as 

instâncias públicas e privadas e principalmente, entre mercado e sociedade.  

E, por fim, mas não menos importante, perguntamos aos entrevistados sobre ‘a nossa 

essência criativa’, isto é, ‘o brasileiro é criativo por natureza?  

 

“Acho. Ele não tem regra definida. O brasileiro é católico e vai ao candomblé, o brasileiro não é 

muito de seguir regra. Me encanta, um José Borges [artista brasileiro] que faz pinturas de cordel, 

extremamente talentoso e morar no fim do mundo, fazer exposição em todos os lugares do mundo. O Romero 

Brito é outra coisa, mas qualquer coisa que o cara faz você identifica que é dele. Ele criou uma marca dele 

mesmo, não tem como falar que é ruim. Ele deixou de ter amor pela marca dele e resolver fazer somente para o 

mercado.” (Hub Coletivo) 

 

“O brasileiro tem problemas por natureza, logo tem que ser criativo. (...) O Brasil é um país cheio 

de problemas, sem regras... e essa cultura do Gerson, isso sim está tão dentro do brasileiro, que faz ele parecer 

criativo do pior jeito. (...) Burlar a lei não é ser criativo. Construir uma casa com madeira e papelão não é ser 

criativo. Criatividade é um ‘ecossistema’ com regras bem claras, e justo em sua distribuição. (...) Não existe 

criatividade genuína em um lugar que tenha medo, problemas.” (Desenvolvedores App Book) 

 

“Sim, total! (...) a gente precisa perceber as coisas que a gente precisa ‘mudar’. Como você vai fazer 

para resolver um problema? Ele se diferencia de outras culturas pela experiência de vida, pelo que passou, de 

ter que se virar e fazer coisas diferentes. Eu que estive fora, consigo perceber isso (...). Essa história de inovar 

sem ter grana, passa por essa história de ser criativo. É de se virar, não é de levar vantagem. É de se virar e 
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fazer acontecer.” (Empreendedor Educação) 

 “A questão do ‘jeitinho brasileiro’ é o que classifica a gente como povo criativo. É o que dá essa 

identidade brasileira. A cultura do jeitinho, é sempre buscar um jeito mais fácil de fazer. E isso pode ser bom 

por um lado e ruim por outro (...) O jeitinho brasileiro acaba nos identificando pois se entendermos a 

criatividade como uma solução para resolver problemas, eu sempre tenho problemas, pois o Estado é 

incapaz de me prover soluções.” (Consultor Comunicação 1) 

 

Evidencia-se que, para aqueles que moraram ou passaram algum tempo fora do Brasil  (dois 

dos respondentes),  a cultura do ‘se vira’ é bastante importante e nos oferece um diferencial, pois está 

ligada à ‘falta’ e isso é um motivador; para quem tem tudo [referência aos países desenvolvidos] as 

pessoas não desenvolvem essa ‘habilidade’. Mas o ‘jeitinho brasileiro’ ainda impera no sentido 

pejorativo. A falta de ‘regras’ nos aproxima do ‘artista’ sem significar ‘empreendedorismo’. Segundo o 

relatório da Endeavor sobre Índice de cidades empreendedoras: Brasil (2014): o interesse do brasileiro 

por ter seu próprio negócio e a quantidade de pessoas que efetivamente estão ‘botando para fazer’ 

tem quebrado recordes anuais. Entretanto, a ‘qualidade do empreendedorismo’ que se pratica no 

Brasil ainda é muito baixa, isto é, segundo o relatório, os brasileiros são pouco inovadores, suas 

empresas têm baixo potencial de crescimento e poucas são referências mundiais, sem contar o 

ambiente de negócios no país que se mostra [ainda] bastante hostil aos empreendedores30. Esse 

conteúdo comparado a outro estudo da própria Endeavor  publicado no mesmo ano, a Cultura 

empreendedora no Brasil, revela que existe sim um ‘clima favorável’ ao empreendedorismo e uma 

‘visão positiva’ do empreendedor e que a ‘criatividade’ é uma aliada; entretanto enquanto uma 

maioria quer abrir seu próprio negócio nos próximos cinco anos, na mesma proporção aparece a 

‘qualidade de vida’ como o item mais valorizado, com destaque para o ‘tempo’ como capital mais 

importante para ‘aproveitar a vida, as coisas e as pessoas de quem se gosta’. Mais uma vez estamos 

diante da noção de que o ‘criativo empreendedor’ ou o ‘empreendedor criativo’ não é o ‘trabalhador’ 

e sim o ‘patrão’ e, seguindo um raciocínio que não estabelece nenhuma relação com os objetivos do 

PSEC, este último, sendo ‘patrão’ não precisa ‘trabalhar’ [e pode aproveitar melhor o tempo].  

Examinando o aparecimento do ‘enunciado’ [criatividade] em uma série que se repete em 

sujeitos distintos [governo, mídia, sociedade], percebemos também um ‘campo associativo’ que se 

relacionam a outros ‘enunciados’ [cultura, trabalho, empreendedorismo] e dando origem à novas 

formações discursivas [empreendedor criativo]. É isso que faz com que o discurso tenha uma função 

                                                
30 ‘Por uma revolução empreendedora nas cidade’, Juliano Seabra, Diretor Geral da Endeavor Brasil. Disponível em: 

<www.endeavor.org.br>. Acesso em: dez, 2015. 
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‘normativa’ e ‘reguladora’ e coloca em funcionamento mecanismos de ‘organização do real’ por meio 

da produção de saberes, estratégias e práticas (REVEL, 2005). A partir de então passa a fazer parte de 

um conceito mais amplo, o do ‘dispositivo’.  

Nesta primeira parte da análise, tomamos como eixo central o discurso e, conforme 

metodologia empreendida, refere-se aos saberes e práticas do que é dito [e não dito] sobre 

criatividade, isto é, ‘sobre o que se fala’ quando falamos em criatividade. Abaixo um quadro resumido 

dos principais pontos discutidos, o qual facilitará a próxima etapa  que tratará do ‘dispositivo’. 

 
Gráfico 4: Resumo dos termos explorados na pesquisa sobre o discurso da criatividade.  (Elaborado pela autora). 

 

 
3.1.2 Convocações biopolíticas na lógica de um mercado criativo 

 

O poder criativo toma vulto e, conforme interpretado pelos trechos do documento do BC 

(2010), torna-se essencial para a infraestrutura da sociedade, com impacto, inclusive, no futuro do 

planeta: 

 

Em seu livro The Creative Economy o autor John Howkins escreve que ‘as pessoas 
possuidoras de ideias são mais poderosas do que as pessoas que trabalham com 
máquinas e, em muitos casos, mais poderosas do que pessoas que são as donas das 
máquinas (p. 16). 
O mundo está mudando em direção a uma economia que depende mais da 



 

 

81 

criatividade e do conhecimento do que qualquer outra matéria prima, incluindo o 
petróleo (p. 18). 
(A criatividade) não será apenas um elemento desejável da atividade econômica: 
será um fator crucial da nossa capacidade de nos adaptarmos e sobreviver como 
espécie. Segundo o ministro da Cultura do Reino Unido Chris Smith, as indústrias 
criativas têm a vantagem de criar valor a partir do nada, ao contrário de outros 
setores da economia. (p. 18). 

 

Veiga-Neto (2014), em sintonia com Foucault – que inscreveu a ‘biopolitica’ no quadro 

mais amplo de uma história da ‘governamentalidade liberal’ – sugere inscrever a ‘ecopolítica’ como 

um marco na ‘governamentalidade neoliberal’. Essa reflexão é interessante pois apresenta um novo 

conceito [a ecopolítica] como uma renovada perspectiva para o  horizonte  da ‘biopolítica’, na 

medida em que estende, do humano para o planetário, o papel conferido à vida. Ao analisarmos o 

documento da BC (2010) este compara os recursos ‘naturais’ escassos com os recursos ‘criativos’ 

infinitos e como este último pode ressignificar não somente a mudança econômica e social, mas 

também a relação entre o humano e o ambiental. Assim, cada vez mais a criatividade abre espaço e 

ganha força enquanto contexto mobilizador generalizante.  

Esse cenário é materializado em diversas publicações que trazem à tona a questão da 

sustentabilidade como importante vetor para o desenvolvimento contemporâneo. Nas palavras de 

Lala Deheinzelin, especialista em EC e uma das fundadoras do Núcleo de Estudos do Futuro da 

PUC-São Paulo: 

 

A economia criativa pode ser uma chave para a sustentabilidade. Porque a 
sustentabilidade ainda é um adjetivo: tudo pode ser ou não ser sustentável. Mas, 
daqui a pouco, não será mais assim. (...) Hoje as normas ainda justificam o 
insustentável. Mas em pouco tempo o não sustentável será tão absurdo quanto é 
absurda no mundo atual a escravidão.  
(...) Hoje, assistimos a uma grande mudança, consequência da passagem da 
economia tradicional, baseada em elementos tangíveis – terra, ouro, petróleo, tudo 
o que é material e, portanto, possível de ser mensurado -, para uma economia 
baseada em intangíveis. (...) O intangível não se consome com o uso; ao contrário, 
ele se multiplica. (...) Como conseguir isso? Com as novas tecnologias da 
comunicação e informação. (2012, p. 66). 

 

O mesmo apelo à inclusão social, diversidade cultural e sustentabilidade ambiental é 

apresentado no relatório da UNCTAD (2010): 

 

(...) estimulada de forma adequada, a ‘criatividade’ incentiva a cultura, infunde um 
desenvolvimento centrado no ser humano e constitui o ingrediente-chave para a 
criação de trabalho, inovação e comércio, ao mesmo tempo que contribui para 
inclusão social, diversidade cultural e sustentabilidade ambiental (p. 19). 
(...) parece crucial explorar as interligações entre as capacidades criativas, o 
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comércio, o investimento e a tecnologia, percebendo como ela pode ser traduzida 
em uma vibrante economia criativa que seja capaz de contribuir para a prosperidade 
econômica e a redução da pobreza (p. 20). 

 

Tecnologia e educação tornam-se, nessa nova dimensão econômica, sociocultural e 

ambiental, palavras-chave e transformam a centralidade no ‘ser humano’ e na ‘multidisciplinaridade’ 

fatores edificantes e essenciais para a positividade [moral] da criatividade, do criativo e, por 

extensão, da EC: 

(...) estratégias de políticas que promovam o desenvolvimento da economia criativa 
devem reconhecer sua natureza multidisciplinar – suas interligações econômicas, 
sociais, culturais, tecnológicas e ambientais (UNCTAD, 2010, p. 23). 
 
(...) uma das características mais acentuadas das indústrias criativas é que seus 
indivíduos e empresas colaboram tanto quanto fazem competência, isto é,  mais 
alianças do que hierarquias. Esse sentido de associação pode ir além da empresa, 
para incluir outros aspectos que podem ser colaboradores e não concorrentes. Por 
isso a necessidade de os empreendedores criativos possam se encontrar e trocar 
dicas e informações para estar em dia sobre a produção de ideias. Isto significa que 
os projetos podem ser realizados mais rapidamente e com pouca formalidade e 
burocracia (BC, 2010, p. 47). 
 
(...) A novidade reside no reconhecimento de que o contexto formado pela 
convergência de tecnologias, a globalização e a insatisfação com o atual quadro 
socioeconômico mundial atribui à criatividade o papel motivador e a embasar novos 
modelos de negócios, processos organizacionais e uma arquitetura institucional que 
galvaniza setores e agentes econômicos e sociais (REIS, 2008, p. 23). 

 

E para tornar explícita a importância da tecnologia, volto a citar Lala Deheinzelin (2012) 

quando, ao tratar de EC e sua importância para o futuro, considera em sua proposição quatro pilares 

que denomina infinitos e essenciais para que passemos a um novo patamar de desenvolvimento: o 

primeiro é o próprio ‘valor intangível’ – que não se consome, mas que se multiplica com o uso; o 

segundo é o pilar das ‘novas tecnologias’ – por meio das tecnologias é possível potencializar e 

trabalhar esses intangíveis; o terceiro pilar é o do colaborativo – formado pela junção do pilar dos 

intangíveis com o pilar das novas tecnologias. Ao tratar do quarto pilar, a autora explica:  

 

Três pilares infinitos, sim, mas o grande problema é que estão invisíveis, porque as 
réguas para mensurar e comparar só existem em relação ao financeiro e ao 
numérico. A questão é como desenvolver outras métricas, outros indicadores. Esse 
é o quarto pilar: a visão multidimensional de riqueza, as novas moedas e os novos 
indicadores. (p. 64). 

 

E dá como exemplo um pequeno país Asiático, o Butão, que, segundo a autora, é exemplar 

pois trata-se de um país budista onde o resultado financeiro não é um fim, o dinheiro é apenas um 
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meio; o fim ‘é ser feliz’. Por conta disso instituiu um índice que mede a felicidade interna bruta (FIB), 

onde o objetivo final é o bem-estar físico e psicológico do cidadão. Sem fazer juízo de valor ou 

diminuir a importância das políticas adotadas por governantes em seus respectivos países, 

ressaltamos que a questão biopolítica [centrada no corpo] e a ecopolítica [centrada no planeta] 

agora também pode ser pensada em termos de uma psicopolítica [centrada na  alma]. A reflexão que 

isso inspira é de ordem filosófica: o que é felicidade? E, quando percebemos que essa instância é 

cooptada para fins produtivos, úteis e funcionais, torna-se ainda mais emblemático pensarmos a 

questão do ‘bem-estar’ no mundo contemporâneo; que se legitima no ambiente econômico-

mercadológico, mas não só. Carrega todo um sistema político e midiático que fortalece as diferenças 

através de um discurso paradoxal de ‘igualdade’, posto que é indiciário e, portanto, acessível. A 

própria sigla FIB reflete e refrata os mesmos mecanismos de poder, postos em circulação através de 

uma racionalidade produtiva, o PIB [Produto Interno Bruto].   

Medir a prosperidade a partir de uma Felicidade Interna Bruta (FIB), incentivar a criação 

de moedas alternativas, bem como uma rede de pessoas dispostas a comprar e vender bens ou 

serviços sem o vínculo com o dinheiro, parecem muito distantes da realidade mas podem ser 

explicados pela ‘confiança’. É o que nos aponta Gielen (2015), ao caracterizar o advento da 

criatividade como a mudança do mundo da produção para o mundo da exibição. E assemelha o 

mundo das artes ao mundo do mercado de ações, baseado no fato de que ambos são originários de 

um ‘forte processo de ficção’, ambos fundados em flexíveis interpretações culturais. “Quando as 

transações monetárias se tornam uma fórmula de matemática abstrata, que dificilmente alguém 

ainda entende, gera-se um alto nível de especulação e de ficção” (p. 16). Em outras palavras, o mundo 

imaginário da criação e o mundo virtual do capital passam, finalmente, a se entender.  

Essa constatação é relevante pois ‘nenhum’ dos ‘empreendedores’ entrevistados – e, como 

dissemos anteriormente, escolhidos por figurarem nos mesmos aspectos que fomentam a EC – 

conheciam o PSEC, embora todos, de uma forma ou de outra, soubessem do que se tratava [a EC]. 

 

“(...) não consigo defini-la [economia criativa]. (...) O coletivo é um processo de economia criativa, 

que eu acho mais legal. O mais legal é a busca de alternativas não convencionais. E ela é aberta, ela não é 

fechada; não precisa ter uma missão, valores, não precisa de porra nenhuma”.  (Hub Coletivo) 

 

“(...) [a economia criativa] é uma nova ordem econômica com base nas ideias e no capital 

intelectual. (...) Ter e disponibilizar conhecimento em plataformas abertas que todos podem ter acesso e 

alterar os resultados é para mim a base da economia criativa”. (Consultor Comunicação – 2) 
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“Eu não sei uma frase que defina [economia criativa], mas acho que é um novo formato... de 

entender melhor as pessoas, criar novos produtos, usar mais a rede. Não ser uma coisa do modelo antigo de 

um produto para as pessoas; mas de ligar pessoas, de estar no meio do caminho.” (Empreendedor 

Educação) 

 

“A primeira vez que eu ouvi falar de Economia Criativa, ela não tinha nada a ver com economia, 

com finanças. Era mais uma forma de fazer com que você não dependa financeiramente do sistema que você 

está envolvido [Estado e Mercado]. Isso aconteceu quando eu ouvi pela primeira vez o termo ‘colaborative 

consuption’ [lá em Portugal e na Espanha]. A galera estava passando por uma crise, não tinha como 

consumir e começaram a fazer ‘escambo’. Hoje em dia o que me confunde muito é que Economia Criativa está 

sempre ligada a resultado”. (Consultor Comunicação – 1) 

 

“Eu vejo a economia criativa como um grande desafio da sociedade em poucos anos. A sociedade se 

estrutura em leis e regras [direitos e deveres] e acho que a economia criativa... ela é uma economia que 

caminha ao lado dessas mudanças [da sociedade] mas as leis não caminham nessa mesma velocidade. Em 

países que conseguem ter essa flexibilidade, o ‘avanço’ é maior [como os EUA], quando você tem Estados 

como no Brasil, o ‘desafio’ é maior... como é o caso do UBER.” (Desenvolvedor App Book). 

  

Notamos que há uma diferença de percepção quando se trata de criatividade e colaboração 

vinculados à economia e ao desenvolvimento, de um lado pode servir como alternativa para resolver 

um problema mercadológico – como o exemplo do ‘Uber’ – e de outro, sugere possibilidade de 

solução para um problema social – como o caso do ‘escambo’. Em todos eles, o foco é o ser humano, 

pois pressupõe recursos [plataformas abertas] e conhecimentos [disponíveis], onde todos possam 

ter acesso e alterar os resultados, conforme o problema ou escolhas que tenham em mãos. Nada mais 

separa o mundo político e econômico do mundo social e intelectual.  

A ‘economia colaborativa’, sem aprofundar os termos a que está relacionada, representa um 

movimento que vem aparecendo na mídia como a principal tendência econômica do século XXI. 

Segundo o site da Revista Exame (25/04/2015), “ao conectar desconhecidos com interesses e 

necessidades comuns, redes sociais e aplicativos facilitam o compartilhamento e a troca de serviços e 

objetos numa escala sem precedentes” e o principal exemplo é a plataforma Airbnb31 – de oferta de 

cômodos vagos e imóveis para locação por temporada. Esse novo funcionamento do mercado vai de 

                                                
31 Plataforma em rede que permite alugar espaços de anfitriões locais em mais de 190 países, incluindo o Brasil. Disponível 

em: < www.airbnb.com.br >. Acesso em: dez, 2015. 
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encontro à fala do professor Silvio Meira, da Universidade Federal de Pernambuco: “o cenário onde 

acontecem os tais novos negócios inovadores de crescimento empreendedor, é o mercado em rede” 

(2013, s/d). E apresenta o manifesto ‘CLUETRAIN’, escrito por um grupo pequeno de pessoas que, 

em 1999, colocou no papel um conjunto de 95 teses sobre como seria o mercado no mundo em rede. 

As três primeiras teses do manifesto CLUETRAIN estão sumarizadas na ideia de que ‘mercados são 

conversações entre as pessoas conduzidas em uma voz humana’. A ideia força deste argumento 

explica o sucesso das redes sociais [virtuais] e define porque as empresas [que são e estão no 

mercados] não conseguirão fugir, segundo afirma o autor, à sua própria transformação em redes 

sociais.  

No entanto, Foucault nos ensina que é preciso exercitar a crítica, pois através dela, 

tornamos difíceis os gestos fáceis demais e ensaiamos mudanças. No nosso caso, problematizamos a 

questão do ‘estar junto’ como sinônimo de ‘inclusão’. Santos e Klaus (2013) ao tratarem do 

problema da inclusão e o sujeito empresário de si, sob a perspectiva biopolítica, destacam que o 

indivíduo se constitui no interior das práticas históricas32 e, ao mesmo tempo, no âmbito presente, 

deste modo, no contemporâneo o “indivíduo, mesmo estando incluído socialmente, deve ser um 

empreendedor de seu próprio desenvolvimento, de sua própria educação” (p. 62). Compartilhamos 

com os autores o questionamento sobre os sentidos que têm sido dados à inclusão como algo 

‘hegemônico, universal e não problemático’, principalmente quando se trata de inclusão de todos na 

escola, no mercado ou na sociedade. Percebemos a inclusão como um imperativo da sociedade 

contemporânea. “Ela é uma estratégia que está implicada diretamente na nova ordem social 

neoliberal e sua decorrente fragmentação social” (id.ib).  

“Mas o que tornava forte o poder passa a ser aquilo por que ele é atacado” (FOUCAULT, 

2013, p. 235), e é isso que verificamos em artigos recentes, divulgados pela mídia, sobre as brechas e 

incoerências do discurso sobre a ‘economia colaborativa’. O empreendedor Ibrahim Cesar33 publicou 

um texto na internet, em 15 de julho de 2015, com o título: O que aprendi ao co-fundar uma startup da 

economia colaborativa e porque saí dela e tece suas críticas aos modelos e ao próprio conceito [de 

economia colaborativa], desiludido que estava com base em sua própria trajetória de 

                                                
32 Remete a demarcações importantes na obra de Michel Foucault: a primeira é a questão do sujeito como elemento 

pertinente na obra do filósofo, na medida em que é tratado segundo os termos da problemática da sua constituição, ou 
seja, na medida em que o sujeito não é um dado, não é algo transcendental, mas se constitui no interior de práticas 
históricas – o único a priori nos estudos foucaultianos é o a priori histórico; a segunda demarcação é o âmbito presente, 
de forma que a constituição do sujeito se dá no presente e fabrica para o presente um tipo de específico de indivíduo 
(FONSECA, 2003 apud SANTOS; KLAUS, 2013, p. 61). 

33 CESAR, Ibraim. O que aprendi ao co-fundar uma startup da economia colaborativa e por que saí dela. Portal YouPix, 
15.jul.2015. Disponível em: < https://youpix.com.br/o-que-aprendi-ao-co-fundar-uma-startup-da-economia-
colaborativa-e-por-que-sa%C3%AD-dela-9d7d1854937a#.8pguebj2k > Acesso em: dez, 2015. 
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empreendedorismo. Em linhas gerais, segundo ele, essa ideia de que ‘a gentileza entre estranhos pode 

gerar negócio’ é uma falácia. E a justificativa é de que as empresas que operam nesse setor não são as 

que verdadeiramente oferecem os serviços, dificultando, assim, qualquer mecanismo de amparo legal 

quer por parte do contratante quer por parte do contratado; mas essa evidência fica diluída quando 

se exibem os benefícios do produto/serviço. O exemplo é o dele próprio, administrador de um 

aplicativo mobile que oferecia ‘serviço de limpeza’ em domicílio, em outras palavras, agenciava 

‘empregados domésticos’ que se dispunham a trabalhar por dia e serem remunerados por isso. Do 

mesmo modo, o Airbnb não é uma empresa de hotelaria, bem como a Uber não é uma empresa de táxi. 

Ibrahim, explica ainda, que a ideia de que as plataformas de ‘economia compartilhada’ não têm 

intermediários é enganosa, pois as próprias plataformas são elas mesmas, como propósito-fim, os 

intermediários. O texto é longo e surpreende pela pesquisa tanto do modelo de negócio quanto pelas 

suas justificativas e contradições.  

Isso posto, o que dizer sobre o conceito de inclusão na perspectiva da economia criativa? 

Inferimos que a inclusão pode ser entendida como uma estratégia que permitiria a circulação, a 

mobilidade e a flexibilidade dos indivíduos dentro dessa lógica neoliberal de mercado. Nesse sentido, 

deixamos de falar de ‘exclusão’ para tratarmos de ‘seleção’, pois neste novo jogo político econômico, 

todos devem permanecer em atividade e incluídos, ainda que em diferentes níveis de participação. 

Assim, é possível produzir determinadas práticas que colocam em funcionamento um sujeito 

“aprendente por toda a vida que pode recriar continuamente o seu eu ao se tornar um agente de 

resolução de problemas; um sujeito que seja responsável pelo progresso social de sua própria vida” 

(SANTOS; KLAUS, 2013, p. 62), em outras palavras, um sujeito empresário de si, um sujeito ‘gestor’. 

Usando o exemplo dos empregados domésticos, é dada a cada trabalhador [homo oeconomicus em 

sentido foucaultiano] a responsabilidade de otimizar seu tempo a fim de acumular um maior 

número de ‘bicos’ por dia/semana/mês, ainda que a contratação desse tipo de trabalho não dependa 

dele. Esse ‘governo de si’, com as técnicas que lhe são próprias, toma lugar ao ‘regular’ as suas 

condutas e de se fixar a ‘si mesmo’ como ‘fins e meios’.  

A metáfora da liquidez (Bauman) também é utilizada por Gielen (2015) para caracterizar 

os ambientes de trabalho criativo e dos trabalhadores criativos [empresários de si] que, segundo ele, 

têm sido jogados em ‘profundas águas existenciais e correntes traiçoeiras’. Por isso, a necessidade de 

treinadores pessoais e outros trabalhadores psicossociais para auxiliar na nobre tarefa de aliviar os 

empreendedores criativos de seus medos de afogamento. “Com a falta de clareza no futuro, não há 

escolha a não ser praticar nado livre”. (id., p. 39). Mas, continua o autor, isso não significa que 

estamos nadando em águas profundas, pelo contrário, vivemos em um mundo ‘plano e úmido’. De 
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forma resumida, com a globalização político-econômica [neoliberalismo] e a globalização 

tecnológica [a internet], o maior denominador comum se torna o padrão cultural. Aqui, segundo o 

autor, a ‘média regula’.  “Estratégias são trocadas por táticas, e a performatividade pela 

‘adaptabilidade’. Antecipar, em outras palavras, é a ação predominante que puxa para o meio”. (id.ib., 

p. 22). A isto ele se refere ao fato de sempre estarmos na posição de ‘resolver’ problemas e não mais de 

‘problematizar questões’. Olhar para cima, utilizando a metáfora do mundo plano, irá rapidamente 

causar dor no pescoço. 

Cabe aqui ressaltar que Gielen Pascal é diretor de pesquisa do Centro de Artes em 

Sociedade da Universidade de Groningen, na Holanda, e seu ensaio sobre criatividade aborda, 

principalmente, os artistas e menos os empreendedores [que ele caracteriza na figura do curador] e, 

portanto, mais ligados à questão de políticas culturais. No entanto, suas reflexões nos ajudam a 

entender a questão da ‘mobilidade’ e as ‘redes’. Soa como regra básica do mundo da arte, mas também 

configuram como adágio do mundo contemporâneo. Essa sociedade vista como uma soma de 

indivíduos independentes, emerge como uma rede de pontos interconectados onde a colaboração 

temporária é controlada pela competição. Muito diferente do que nos apresentam os princípios de 

uma economia criativa e colaborativa. Mas o autor sustenta que somente num cenário como este 

[úmido e plano] o pensamento baseado em projetos [referência ao mundo conexionista de 

Boltanski e Chiapello] pode prevalecer. As relações surgem porque, por um momento, há uma meta 

coletiva. “No excitamento do projeto, os participantes imaginam ter encontrado o paraíso na Terra, 

uma vez que parece não haver um fim para a criatividade produzida pela nova coletividade fundada” 

(GIELEN, 2015, p. 51). Sendo o projeto, necessariamente, orientado para um resultado e o 

resultado é a única coisa pela qual as pessoas são responsáveis, fazer dele um sucesso está diretamente 

relacionado ao seu status simbólico e à sua situação econômica. Por conseguinte, os indivíduos 

criativos devem constantemente se apoiar em autopromoção dentro de um regime de atenção, de 

modo a permanecerem conectados ou a estenderem suas redes de contato. Em resumo, em um mar 

de oportunidades, o empreendedor independente é forçado a prevalecer sobre suas conexões.  

Os projetos, como explica Boltanski e Chiapello (2009), por sua forma transitória se 

ajustam perfeitamente a um mundo em rede. Logo, se a sucessão de projetos, multiplicando suas 

conexões e provocando a proliferação de seus elos, tem como efeito ampliar as redes; aquele que não 

tem projeto, deixa de explorar a rede e está ameaçado de exclusão. Corre o risco de não mais ter 

como se inserir em projetos e deixa de existir. Essa situação é equiparada à morte. A pretensa 

autonomia e liberdade dá lugar a um estado de alerta permanente.  

À vista disso, um dos grandes desafios da EC para os países em desenvolvimento, como 
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aponta Reis (2008) é a questão da ‘governança’: “Um dos maiores desafios (...) é a articulação de um 

pacto social, econômico e político entre os setores público, privado, a sociedade civil, a academia e as 

organizações multilaterais, no qual cada um tem um papel muito claro.” (p. 35). Relacionando esses 

termos com o conceito de ‘governamentalidade’ proposto por Foucault – uma matriz de 

‘racionalidade’ que inaugura um tipo de Estado que é fundamentalmente ‘gestor’ – , é na evidência 

das relações existentes entre a racionalização e o excesso de poder postos em prática que a questão 

da ‘vida’ e da ‘subjetividade’ assumem importância em nossas análises.  

Conforme aponta Branco (2015), “seguridade e insegurança (...) não se excluem, e todo um 

jogo temerário se desenvolve num horizonte sempre reatualizável de normas e decisões cada vez 

mais enrijecidas” (p. 109-110). É a vida à mercê de decisões [burocráticas, jurídicas, econômicas, 

mercadológicas etc.] e de um conjunto de leis e regulamentos que é móvel e instável. Sempre um 

novo campo de excluídos surge a cada nova decisão e nele estão pessoas colocadas na potencial 

condição de elimináveis, por não serem assistidos em certas necessidades ou expectativas.  Essa é a 

razão pela qual Foucault estende a análise da ‘governamentalidade’ dos outros [razão de Estado] 

para uma análise do ‘governo de si’ [subjetividade].  

Não obstante, é a liberdade a condição de existência do poder. Se de um lado estão a 

governamentalidade, o controle e o biopoder, do outro estão as resistências ao poder e as 

manifestações de liberdade. Quando perguntado aos empreendedores entrevistados qual a sua 

motivação, ainda que as condições que propiciaram sua tomada de posição empreendedora seja 

diversa, a maioria fala na ‘busca’ de alternativas: 

 

“O que me motivou a ser criativo, foi a frustração com o modelo de negócios atual e busquei 

alternativas para sair disso. Mas está funcionando, até quando eu não sei, mas hoje eu digo que não volto.”  

(Hub Coletivo) 

 

“Eu estava de saco cheio e queria fazer algo diferente. Hoje a gente tem uma ideia... ‘a gente vai lá e 

faz’. (...) A [empresa] surgiu como um hobby, a gente [ele e os demais sócios] decidiu abrir uns cursos e aí a 

gente fez um e deu certo, o segundo e deu certo, agora [uma grande empresa do mercado financeiro] chamou 

a gente pra ser curador de um evento deles, e a gente viu que tinha demanda. E aí... a gente pegou esses 

insights e... começou a fazer. Nenhuma das duas vezes que eu empreendi, até agora, foi de sentar e analisar, 

estudar o mercado... foram momentos que tiveram uma motivação, de fazer alguma coisa nova, e 

simplesmente a gente não teve medo de ir lá e fazer.”  (Empreendedor Educação) 
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“Liberdade para produzir.” (Consultor Comunicação – 2) 

 

“Tem a parte da situação e do idealismo. Foram duas situações que se juntaram, o mercado da 

comunicação está passando por um momento complicado e de muitas mudanças e na parte do idealismo foi 

porque eu vi que poucas vezes, na história, houve momentos em que se podia criar coisas novas em vários 

setores. Como é o caso do app, a facilidade que estava posta... a tecnologia facilitou isso.” (Desenvolvedor 

App Book) 

 

Segundo Branco (2015) a liberdade “é uma força de extrema plasticidade, que pode se 

manifestar abertamente, mas que também pode adormecer, entrar em desuso, converter-se a tal 

ponto que vira uma força a serviço da dominação do poder” (p. 113). Refletir sobre os ‘exercícios de 

poder’ inscritos nos pequenos acontecimentos e diferentes fases da vida cotidiana e das ‘relações de 

poder’ que se estabelecem no agir das relações sociais, de modo voluntário ou não, consciente ou 

inconsciente, torna-se condição para permanecer em pé em um ‘mundo plano’ (GIELEN, 2015).   

Esse ‘governo de si’, com as técnicas que lhe são próprias, toma lugar entre as diversas 

instituições através de uma pedagogia de ‘como fazer’ e ‘como viver’ com vistas a se tornar ‘visível’, 

posto sob o signo de ‘sucesso e prazer’. E a mídia é o lugar legítimo por excelência em fornecer mapas 

cognitivos/semióticos a seus usuários [leitores]. Não como um sistema de doutrinação rígida que 

induz à concordância com a sociedade tal como se apresenta, mas sim os prazeres propiciados pelo 

consumo. Com o advento da internet e da sociedade em rede o mercado se torna virtual, e é isto que 

confere sua imanência em todos os aspectos da vida. Isso muda as coisas de ‘lugar’ para ‘espaço’: a 

proximidade física [lugar] é substituída por múltiplas interações com pessoas e coisas, a qualquer 

hora, em qualquer lugar [espaço]. Nesse encontro entre o indivíduo e a máquina, se produz sujeito e 

como nos lembra Lazzarato (2014), o que chamamos de ‘economia’ é o encontro desses dois 

dispositivos [homem/máquina, sujeito/objeto]. Ora, não mais estamos  falando da internet, mas 

toda a tecnologia que serve à produção, a distribuição, a circulação e o consumo na sociedade 

contemporânea.   

Uma especificidade do capitalismo é apresentar um novo modo de comando, de regulação e 

de governo ‘assistido’ pela tecnologia (LAZZARATO, 2014). Este cenário singular é o que sustenta a 

‘cultura da mídia, especificamente em suas tramas [virtualmente] sociais e nos dão a ver sucessivos 

discursos e narrativas [memórias, história de vida, depoimentos pessoais] colocados em circulação 

para o consumo simbólico dos brasileiros. Vander Casaqui (2014/2015), em seus estudos sobre 

‘história de vidas exemplares na cultura midiática’ e o ‘empreendedorismo social’ nos faz pensar em 
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um campo semântico que abarca termos como ‘superação’, transformação’ e ‘recuperação’ que, 

colocados em perspectiva ao que vimos até agora, estabelece um conjunto dinâmico e diverso de 

signos adequados à cultura e ao momento histórico em que se insere e isto dificulta seu 

questionamento. Tomamos como exemplo o site meusucesso.com dos empresários Flávio Augusto e 

Sandro Magaldi34, que se propõe a ser uma ‘Escola de Negócios Online’ com o objetivo de ensinar 

‘você’ a alcançar o ‘sucesso’ que tanto ‘deseja’. E, acrescenta, para ‘chegar lá’ não basta ter ‘ferramentas’ 

e ‘pessoas certas’ é preciso juntar a isso ‘sua dedicação’. E resumem sua missão em uma frase: 

“capacitar pessoas para empreender seus projetos de vida por meio de uma metodologia baseada na prática, 

mostrando que o sucesso é acessível a todos”. Embora não encontremos aí nenhuma menção a palavra 

‘criatividade’, sua proximidade mostra-se evidente quando fala em ‘dedicação’, ‘projetos de vida’ e 

‘sucesso acessível’.  Assim, simplifica-se o discurso, ‘todos podem alcançar o sucesso, se estiverem 

dispostos a isso’. Mais uma vez, o ‘governo de si’ por si e na sua articulação com o outro é feita por 

meio dessas prescrições de modelos [ideias] de vida.   

A metáfora da ‘loteria’ nos ajuda a pensar nestas articulações discursivas: ‘a sorte é para 

todos’. Logo, todos podem concorrer ao lugar de ‘ganhadores’. Mas antes você precisa jogar, isto é, 

antes de ser ganhador você precisa se inscrever na categoria de jogador e se igualar a um time com as 

mesmas características e disputar o mesmo lugar sob um regime de regras previamente determinadas. 

Ora, se não jogar, não ganha. Mas você não pode jogar em qualquer número, em qualquer dia ou em 

qualquer lugar; é preciso seguir as regras. E quem joga mais, tem mais chances de ganhar. Quem não 

pode jogar ou está impossibilitado de participar do jogo não tem chances, não é considerado. A 

narrativa dos ganhadores serve de estímulo para o benefício do jogo: é melhor estar sempre 

‘preparado para ganhar’.  

Neste análise do discurso da ‘criatividade’ com especial atenção ao que se refere ao Brasil e 

o povo brasileiro, ‘estar preparado’ pode ser visto como o ‘jeito [criativo] do brasileiro de se virar’, 

afinal, estando sob o signo da ‘falta’ [do Estado e do mercado], é preciso ‘fazer acontecer’ por mérito 

próprio. É o que identificamos na pesquisa com os empreendedores quando perguntado se já haviam 

procurado, utilizado ou se beneficiado de alguma iniciativa pública ou privada ou, ainda, se 

pretendem fazer uso desse tipo de recurso. A pergunta foi importante pois uma das metas do PSEC é 

a articulação e o estímulo ao fomento de empreendimentos criativos.  Dois dos entrevistados 

[Desenvolvedor App Book e Empreendedor Educação] haviam se beneficiado do programa de apoio 

                                                
34 Escola de Negócios on line. A metodologia utilizada é a veiculação de ‘histórias de vida’ que ‘deram certo’ e que deverão 

servir de inspiração para a mudança. Disponível em: <www.meusucesso.com>. Acesso em: dez, 2015. 
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a startups Seed35 (Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development), do governo de Minas 

Gerais. Os dois passaram por um extenso processo seletivo até serem escolhidos por esta que é 

considerada uma das principais iniciativas de fomento de novas startups de tecnologia do país. O 

programa oferecia para as startups selecionadas aulas de empreendedorismo, um escritório 

compartilhado e um  investimento [não divulgado] mensal.  Reconhecemos ser esta nossa amostra 

muito pequena para determinar os critérios deste tipo de avaliação e de seleção, mas a exemplo do 

SEED, a maioria das ‘incubadoras’, que, justamente , levam esse nome pois estão presentes nas 

primeiras etapas da ‘vida’ das startups, privilegiam os projetos baseados em inovações tecnológicas ou 

que utilizem a tecnologia de forma inovadora quanto ao atendimento de alguma ‘necessidade’ ou a 

resolução de algum ‘problema’ dentro do espaço conferido ao mercado. Por isso, mais uma vez, 

reitera-se a transversalidade com que a tecnologia vai passando pelas nossas vidas, seja como 

intermediária em nossa rotina ou como ferramenta de distinção e mobilidade social e profissional. 

Somado ao discurso da criatividade, o potencial de inovação e mudança se apresenta de maneira 

irrefutável, principalmente quando temos a percepção de uma inclusão universal [tanto à tecnologia 

quanto à criatividade]. As convocações biopolíticas [poder sobre a vida], consequentemente,  

apresentam-se de múltiplas formas, e todas elas eficientes em traduzir ‘modos de vida’ ideais e que 

correspondam aos desejos de felicidade e sucesso.    

Nesta segunda parte da análise, tomamos a criatividade como dispositivo buscando definir 

as circunstâncias e signos que acompanham o discurso, ou seja, refere-se ao ‘como’ se fala quando 

falamos em criatividade. Apresentamos mais um quadro resumidos dos principais pontos discutidos 

para, finalmente, ingressar na próxima etapa na qual dialogaremos com o conceito de 

‘governamentalidade’. 

                                                
35 SEED. Governo de Minas Gerais. Site Internet, s/d. Disponível em: <http://www.minasdigital.mg.gov.br/seed>.Acesso 
em: dez, 2015. 
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Gráfico 5: Principais conceitos mobilizados para análise do discurso da criatividade como dispositivo biopolítico.  

(Elaborado pela autora). 

 

 

3.1.3 O imperativo do sujeito criativo: brechas para o consumo contemporâneo 

 

Vimos, a partir dos documentos institucionais analisados, que as indústrias criativas [Reino 

Unido] ou os setores criativos [Brasil] possuem características que nos dão pistas sobre a formação e 

o engajamento do indivíduo a essa nova realidade pautada na criatividade: (1) instigam a inovação – 

uma espécie de link entre o fluxo de ideias criativas com as realidades práticas da vida econômica; (2) 

têm impacto nas nossas vidas como consumidores e cidadãos – na medida em que indivíduos do 

mundo todo, onde quer que estejam, [alicerçados pela tecnologia] estão aptos a consumir produtos 

criativos diariamente no âmbito da educação, do trabalho, do lazer, do entretenimento [desde que 

estejam inseridos neste mercado]; (3) além de impactar nossa ‘qualidade de vida’ – na medida em 

que enfatiza aspectos políticos, econômicos e sociais e promovem seus objetivos principais em 

crescimento, equidade, bem-estar e participação; e (4) proclamam a sustentabilidade – o acesso às 

novas tecnologias digitais como propulsor da capacidade das sociedades e das economias de liderar e 

poupar décadas de desenvolvimento tradicional [e insustentável]. 

No caso brasileiro, também a partir do corpus analisado, incluímos duas características 
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importantes àqueles que enumeramos a partir da leitura dos documentos das indústrias criativas do 

Reino Unido: (5) a diversidade cultural –, pois a criatividade brasileira é considerada processo e 

produto dessa condição cultural do país; e (6) a inclusão social -  significando preponderantemente 

direito de escolha [por meio da qualificação profissional, oportunidade de trabalho e renda] e 

direito de acesso aos bens e serviços criativos [premissa à cidadania]; por colocar a ‘cultura brasileira’ 

como ‘eixo de desenvolvimento do país’.    

Tratando somente desta última característica, considerada ponto nevrálgico dos países em 

desenvolvimento, tanto a qualificação profissional quanto a oportunidade de trabalho e renda, foram 

destaques no PSEC [2011-2014] e no Relatório de Gestão da SEC [2011/2012 e jan/ago de 2013].  

Foram apresentadas algumas iniciativas colocadas em prática, obedecendo a dois vetores de atuação: 

(1) Desenvolvimento e Monitoramento (macroeconômico ou estruturante) – de um lado ações que 

permitam a criação de uma ambiência favorável ao desenvolvimento da economia criativa, 

considerando-se institucionalização de territórios criativos, realização de estudos e pesquisas, 

promoção do debate e elaboração de propostas de marcos legais; e (2) Empreendedorismo, Gestão e 

Inovação (microeconômico e empreendedor) – do outro, ações de fomento direto ao 

empreendedorismo, ao empreendedor e ao profissional criativo.  

 

 
Figura 5. A economia criativa brasileira – vetores e eixos de atuação. PSEC – 2011-2014, p. 43.  

 

Elencamos três projetos que consideramos exemplares para tratarmos a questão 

governamentalidade e sua relação, no contexto contemporâneo, com a valorização do ‘capital 
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humano e da formação qualificada’, em outras palavras, do imperativo do sujeito criativo e as 

relações com o consumo.  

O primeiro deles é o OBEC – Observatório Brasileiro de Economia Criativa que seria, 

conforme relatório de Gestão da SEC [2011/2012 e jan/ago de 2013], a instância responsável pela 

produção e difusão de pesquisas, dados e informação sobre a economia criativa brasileira. O conceito 

do OBEC proporcionou o encontro do MinC com universidades públicas para implementação do 

OBECEs – Rede de Observatórios Estaduais de Economia Criativa. No relatório constam a criação 

de 8 (oito) OBECEs em parceria com universidades federais no Distrito Federal e nos estados do 

Rio de Janeiro, Pará, R. G. Do Sul, Bahia, Goiás, Amazonas e Santa Catarina. Foram investidos R$ 3,9 

milhões para a implantação dos oito observatórios e para a produção de estudos, pesquisas e 

mapeamentos de cadeias produtivas das economias criativas desses estados (SEC, 2011, p. 18-19). 

O segundo é o Criativa Birô planejado como um escritório público de atendimento e 

suporte a profissionais e empreendedores que atuam nos setores criativos brasileiros, por meio da 

oferta de informação, capacitação, consultoria e assessorias técnicas, entre outros serviços voltados 

para a qualificação da gestão de projetos, produtos e negócios de micro e pequenos 

empreendimentos criativos. Até agosto/2013 foram 13 convênios publicados, ou seja, 13 Criativas 

Birôs em processo de implantação – Norte [Acre e Pará], Nordeste [Bahia, Ceará, Pernambuco e 

Rio Grande do Sul], Centro-Oeste [Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso]; Sudeste [Rio de Janeiro 

e Minas Gerais] e Sul [Paraná e Rio Grande do Sul] com mais de R$ 20 milhões de investimento.  

E, por fim, o Prêmio Economia Criativa – prêmio de fomento a iniciativas 

empreendedoras e inovadoras (2011/2012) – edital voltado para o reconhecimento e fomento de 

iniciativas empreendedoras e inovadoras da sociedade civil atuantes nos setores criativos, cujas 

práticas se destacam como referência em modelo de gestão de empreendimentos criativos ou em 

projetos de formação para competências criativas. Foram 150 iniciativas selecionadas em duas 

categorias: (1) Modelo de Gestão para Empreendimentos Criativos e (2) Formação para 

Competências Criativas.  

O que nos chamou a atenção foi o surgimento, em 2014, do Prêmio Brasil Criativo, 

realizado pela ProjectHub, [já mencionada inicialmente no capítulo 2, ítem 2.2.1], uma consultoria 

criativa que tem como frase de abertura do seu site na internet “Somos uma rede de apaixonados pela 

criatividade e acreditamos no seu potencial de transformação”.  E apresentam como propósito: 

“Queremos viabilizar projetos que causem impacto na vida das pessoas”. Diferente do anterior [Prêmio 

Economia Criativa], este contemplava as 22 categorias definidas no PSEC e os vencedores 

receberam, além do prêmio em dinheiro, 40 horas de capacitação em sua área e o reconhecimento do 
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MinC pela consistência do projeto. Foram 1.029 projetos inscritos de 25 estados.  

 

  

  
Figura 6. Prêmio Brasil Criativo, 2014. Disponível em: <www.premiobrasilcriativo.com.br>. Acesso em: dez, 2014 

 

Mais do que a formação, a qualificação e o reconhecimento do criativo brasileiro, o que 

permanece é a ‘sua essência’, como nos mostra a assinatura do Prêmio em 2014. Não é mais o sujeito, 

nem o profissional e sim o ‘país’ alçado à categoria de criativo. Neste sentido, justifica-se o apoio e a 

confiança em quaisquer estratégias que promovam essa forma de legitimação.  

Nesta perspectiva, iniciativas como a Escola São Paulo, que assina como espaço de cultura 

contemporânea, emerge como um centro para a formação nos setores da EC, pautado na 

customização do ensino e na preparação do aluno para o mercado de trabalho, fomentando ao 

mesmo tempo a criatividade e as práticas empreendedoras.  

A escola, criada em 2006, divulga como missão ‘promover a formação qualificada por meio da 

troca de inteligência para o crescimento pessoal e profissional das pessoas em ambientes que estimulem a 

aplicabilidade do conhecimento’. O mercado, em última instância, serve de paradigma tanto para a 

organização do sistema educativo quanto para a modelagem do ensino escolar. Não parece que 

tenhamos mudado tanto assim na passagem da indústria tradicional para a indústria criativa.  

Outra iniciativa nos mesmos moldes, só que com maior capilaridade, incluindo a presença 

em mais de 20 países, é a Endeavor, apresentada no início deste capítulo, que surgiu no Brasil em 
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2000 com a missão de ‘multiplicar os empreendedores que transformam o Brasil’ através do 

compartilhamento de histórias e aprendizados práticos com os seus mentores e parceiros globais, 

bem como gerando dados e mobilizando atores-chave para provocar mudanças no ambiente 

empreendedor. Sem estabelecer uma conexão direta com a criatividade [e sim com o 

empreendedorismo], é uma organização que detém a liderança no apoio a empreendedores de alto 

impacto ao redor do mundo. A estes ela caracteriza como ‘inovadores’, que sonham grande, com 

empresas que transformam os setores em que atuam, geram empregos e aumentam a 

competitividade do país. Com uma visão mais pragmática e empresarial, estão um passo além do 

SEBRAE [Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa]36 pela capacitação e capacidade 

de networking. No mundo conexionista (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) essa é uma moeda 

valiosa.   

 Contudo, o grande destaque nessa predileção pela recuperação do ‘conhecimento’ e da 

‘criatividade’ para o terreno utilitarista, foi o ‘Laboratório de Inteligência Sociocriativa’37, criado em 

2012, que aponta como premissa a ‘inovação social por fluxos criativos’. Numa projeção menos 

instrumentalista, se propõe a ‘produzir conhecimento e metodologias’ para o estudo interdisciplinar 

do impacto e da efetividade em territórios e comunidades. É o mais próximo do ideal brasileiro de 

uma EC baseada na diversidade cultural, inovação, sustentabilidade e inclusão social.  No modelo 

proposto pelo Laboratório, ‘pensar as relações entre cultura, inovação e sustentabilidade’ deve evitar 

o reducionismo econômico e transformar a energia da competitividade, da produtividade e do 

pensamento econômico linear em pensamento sistêmico e práxis cocriativas e colaborativas. O 

‘capital humano’ dá lugar ao ‘capital social’.  Maior que o poder dos indivíduos, a comunidade emerge 

como sociedade ideal, o que lhe permitiria legitimar formas de associações diversas. Muito próximo 

do conceito de Fluxonomia 4D38, proposto por Lala Deheinzelin, que apresenta como objetivo 

revelar e ativar as potencialidades de pessoas e comunidades, através de fluxos nas 4 dimensões da 

sustentabilidade: ambiental, financeira, cultural e social, convergindo com os fluxos entre as várias 

economias exponenciais originadas neste sistema: Economia Criativa + Colaborativa + 

Compartilhada + Multivalor.  

 

 

                                                
36 SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Disponível em: <www.sebrae.com.br>. 
Acesso em: dez, 2015.  
37 Pesquisa de Inteligência Sociocriativa. Disponível em: <www.inteligênciasociocriativa.com.br >. Acesso em: out, 2015. 
38 Fluxonomia 4D. Disponível em: <www.fluxonomia4d.com.br> e <www.laladeheinzelin.com.br>. Acesso em: nov, 2015. 
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Figura 7: Quadro com os principais conceitos desenvolvidos por Lala Deheinzelin denominado Fluxonomia 4D. 

(Elaborado pela autora). 

 

A partir das análises dos exemplos que ilustram a emergência do ‘capital’ humano, a 

formação ‘qualificada’ e o imperativo do sujeito ‘criativo’, ‘cultural’ e ‘colaborativo’, trouxemos 

também um levantamento que fizemos sobre a atualidade das ações empreendidas pela SEC e a 

continuação do PSEC, haja vista que seu prazo terminou em 2014, e, embora pudéssemos perceber a 

riqueza de sentidos do ‘discurso da criatividade’ no setor econômico e mercadológico, repercutindo 

em formas modalizadoras de vida útil ao sistema, a instância política, em sua forma racionalizada de 

Estado, perdia força enquanto articuladora deste discurso.  

Qual não foi a nossa surpresa ao constatar [precisamente ao final do ano de 2015] que no 

site do MinC39, na página endereçada às ‘secretarias’ não há menção alguma sobre a SEC; constam 

apenas aquelas voltadas aos planos das artes e da cultura propriamente ditos: SPC [Secretaria de 

Políticas Culturais], SCDC [Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural], SAv [Secretaria do 

Audiovisual], Sefac [Secretaria de Educação e Formação Artística e Cultural], SAI [Secretaria de 

Articulação Institucional] e Sefic [Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura]. Acreditamos que 

                                                
39 MINC (Ministério da Cultura) e SEC (Secretaria da Economia Criativa). Portal. Disponível em: 
<www.cultura.gov.br>. Acesso em: 1 jun, 2015. 
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isso se deve ao fato de o Ministério ter passado por algumas mudanças, inclusive com a saída, em 

2013 e, portanto, sem chegar ao término do PSEC, da ex-ministra, Ana de Hollanda. Segundo 

divulgado pela mídia, sua trajetória no governo Dilma Roussef foi turbulenta desde a sua chegada, no 

início de 201140. Quem assumiu a pasta, foi a ex-prefeita de São Paulo, ex-ministra do Turismo e, na 

época, senadora Marta Suplicy que anunciou aos jornalistas do senado: “A identidade brasileira é a 

cultura. Então, é um enorme desafio que vou enfrentar”. Mas o entusiasmo durou pouco; logo foi 

divulgada pela mídia sua carta de demissão em 11 de novembro de 2014. No curto espaço de seu 

mandato, a principal bandeira foi o ‘Vale Cultura’, projeto que dá auxílio mensal de R$ 50,00 para 

serem gastos com bens culturais a quem recebe até cinco salários mínimos. Mas Marta não saiu 

apenas do Ministério da Cultura, ela deixou o partido pelo qual militava havia mais de 30 anos, o 

Partido dos Trabalhadores [PT], para se integrar a bancada do PMDB [Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro] em set/2015.  

Em jan/2015 Juca Ferreira – que teve sua primeira gestão no MinC durante o governo Lula 

– assume o cargo com a promessa de “melhorar as condições dos servidores” e promete “retomar a 

discussão da legislação de direitos autorais”. Em seu discurso, prometeu lutar pela aprovação no 

Congresso Nacional da PEC da Cultura [que amplia o orçamento para o setor], pela implantação do 

Vale Cultura [o mesmo que foi bandeira do governo da Marta Suplicy] e pelo Pró-Cultura [que 

moderniza e aumenta a distribuição de recursos para o setor]. Como podemos notar, nenhuma 

menção foi feita ao PSEC ou a EC. Segundo o que foi divulgado pela imprensa, em seu discurso 

alegou que “a cultura brasileira não pode ficar dependente dos departamentos de marketing das grandes 

corporações” (OGlobo, 12/01/2015). Ele afirmou, ainda, que o papel do Estado democrático é 

democratizar o acesso aos conteúdos, evitar o monopólio e ações predatória das grandes 

corporações: 

 

A arte é aquilo que nos permite ver além, é o meio pelo qual acessamos a essência 
do humano. Criar, fazer e definir obras, temas e estilos é papel do artista. Escolher o 
que ver e sentir é papel dos cidadãos. Criar condições de acesso, evitar monopólios 
e ações predatórias e democratizar acessos e responsabilidade do Estado 
democrático (OGlobo, 12/01/2015). 

 

 Tudo que havíamos percorrido até aqui toma um novo rumo: a SEC que simbolizava, a 

partir do PSEC, o desafio do MinC de liderar a ‘formulação’, ‘implementação’ e ‘monitoria’ de 

políticas públicas para um novo desenvolvimento fundado na ‘cultura’ parece não ter mais sentido.  

                                                
40 Foram muitas críticas publicizadas pela mídia à ex-ministra, principalmente o favorecimento de parentes e amigos em 

Leis de Incentivo e Captação de Recursos. 
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Esse aparente descrédito político afeta o ‘discurso da criatividade’ enquanto receita 

modelar e fundamental na concepção de subjetividade, em especial a do brasileiro? Para Foucault 

existem alguns procedimentos que ‘permitem’ [possibilitam] o ‘controle’ [maior] dos discursos e a 

estes ele chama de ‘sistemas de restrição’ (2013, p. 34). Fazem parte desse sistema (1) o ritual da 

palavra – que define a qualificação dos indivíduos que falam, define os gestos, os comportamentos, as 

circunstâncias, e todo o conjunto de signos que deve acompanhar o discurso fixa, enfim, a eficácia 

suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor 

de coerção; (2) a sociedade do discurso – cuja função é conservar ou produzir discursos, mas ao fazê-

los circular , distribuí-los somente segundo regras restritas; (3) os grupos doutrinários – onde é 

necessário o reconhecimento das mesmas verdades e a aceitação de certas regras mais ou menos 

flexíveis, em conformidade com os discursos validados; e (4) as apropriações sociais – considerando 

uma dupla sujeição: dos sujeitos que falam aos discursos e dos discursos ao grupo (id., p. 34-41). 

Reconhecemos, como teoriza o autor, que essa separação é abstrata, uma vez que na maior parte do 

tempo, eles se ligam  uns aos outros e constituem espécies de “grandes edifícios que garantem a 

distribuição dos sujeitos que falam nos diferentes tipos de discurso e a apropriação dos discursos por 

certas categorias de sujeitos” (id. ib., p. 42).  

Nesse sentido, refazendo nossa trajetória vemos que, no início da análise do PSEC, 

apontamos um ‘desvio’ no discurso, evidenciando uma proposta bastante neoliberal dentro de um 

sistema que não compactuava com estes termos (MARCHI, 2014). Entretanto, dado o contexto a 

que o discurso estava inserido e considerando o seu aparecimento em uma série de outros discursos 

que se repetiam globalmente [como é o caso da Grã-Bretanha], acabava por formar um campo 

associativo favorável, organizando-se em novas formas discursivas [discurso nacionalista]. Em outras 

palavras, a singularidade do conceito não se perdeu, mas rejuvenesceu seu sentido em um novo 

enunciado que é o do ‘empreendedorismo criativo brasileiro’. Junto com isso, outro aspecto que 

também emerge é o da figura do ‘sujeito criativo’, que adquire aspectos morais justificados e 

reconhecidos positivamente no terreno das articulações biopolíticas. Esse sujeito, como parte da 

engrenagem mercadológica, é valorado como ‘capital’ e a ‘visibilidade de si’ torna-se condição de 

permanência neste mercado fluido. A supervalorização do ‘capital humano’ adquire nova cotação no 

mercado simbólico do capitalismo imaterial e impõe uma nova aposta, o ‘capital social’.  A evidência 

se encontra justamente neste nova significado do termo ‘rede’, antes mais afeita a sua materialidade, 

isto é, a uma tecnologia externa ao sujeito, que agora passa a figurar como ‘potência’ do próprio 

sujeito e deste modo aproxima o conectado [de modo indelével] aos conectores [o outro], sempre 

presente.  
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PálPelbart (2011) discorrendo sobre a questão do poder sobre a ‘vida’, retoma as ideias de 

Lazzarato [sujeição/servidão] ao expressar que, nesse novo contexto, “as forças vivas presentes em 

toda parte na rede social deixam de ser apenas reservas passivas à mercê de um capital insaciável, e 

passam a ser consideradas elas mesmas um capital, ensejando uma comunidade de autovalorização” 

(p. 23). Não é mais o corpo, mas a mente, que é posta a trabalhar. A isso ele dá o nome de ‘força-

invenção dos cérebros em rede’, que no limite da mediação do capitalismo contemporâneo, é tão 

decisiva quanto outrora foi a força de trabalho no regime fordista (id., p. 24).   

É na ausência de um Estado sem credibilidade, numa produção industrial em declínio e na 

presença de uma variada multidão de conselheiros, intérpretes e assessores que assumem cada vez 

mais as tarefas dos legisladores, que divisamos um sujeito alçado à categoria de ‘capital’ em um 

mercado flutuante.  A ‘gestão de si’, ou a liderança em suas relações passa pela qualidade de ser ativo e 

autônomo, sem deixar de valorizar as relações de vizinhança e proximidade, pois essa é a garantia de 

ascensão dentro da rede. Desse modo, em um cenário onde a representação política e a concepção de 

sociedade perseguida como um ideal ético e moral  se mostram decadentes, a comunidade [criativa] 

legitima formas de associações diversas, mesmo que no espaço de apenas um ou outro projeto. A 

participação, portanto, ainda que não seja algo natural ou espontâneo, deve ser inserida no contexto 

dos interesses comuns do grupo. Daí, a exigência da educação e do sujeito sempre ‘aprendente’. 

Qual o investimento necessário para que o indivíduo trafegue pela rede de forma que esteja 

permanentemente conectado? Num mundo por projeto, pressupõe o sacrifício de tudo o que possa 

se tornar um entrave à sua disponibilidade, ou seja, a capacidade de ‘engajar-se’ em novo projeto 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Apesar de parecer contraditório ao ideal comunitário, o que 

está subentendido neste discurso é que este espaço ‘comum’ é, hoje, o espaço produtivo por 

excelência. Antes definido e vivido como espaço abstrato que conjugava as individualidades e 

sobrepunha a elas, seja como espaço público ou espaço político, hoje é “o comum posto a trabalhar 

em comum” (PÁLPELBART, 2011, p. 29).   

Mas o conceito de ‘trabalho’, bastante desgastado pela sua conotação industrial fordista, 

sugerindo regras, rigidez e disciplina, deixou de ser evidenciado nos discursos e, especificamente, nos 

documentos que analisamos. Parece-nos, ele foi gradativamente substituído pelo termo 

‘empreendedorismo’, muito mais afeito aos contornos de uma indústria criativa e de uma EC. Agora, 

precisamos dar um passo além para tratarmos do panorama atual do MinC, sob a gestão do atual 

ministro Juca Ferreira, uma vez que o PSEC foi descontinuado, bem como a própria SEC. 

Acreditamos ser isso necessário pois há uma ruptura no discurso: o discurso institucional ‘antes’ do 

advento da ‘criatividade’ e o discurso mercadológico ‘depois’ da EC.   
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Em uma entrevista exclusiva à jornalista Tatiana Dias, do portal online Nexo em 05 de 

janeiro de 2016, o ministro Juca Ferreira fala da sua primeira gestão à frente do Ministério [no 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente da República] como secretário-executivo de 

Gilberto Gil [desde 2003] a quem sucedeu no cargo no período de 2008 a 2010 e faz projeções para 

o seu atual mandado junto ao Ministério. Abaixo, ressaltamos os trechos da entrevista: 

 

[sua primeira gestão] “O Ministério [em 2003] era o que nós chamamos de 
‘ficção’. Não havia políticas culturais, conceito de cultura públicas, confundia cultura 
e arte, só se relacionava com artes consagradas. (...) Em 2003, o orçamento do MinC 
era de mais ou menos R$ 287 milhões. Em 2010, eram R$ 2,3 bilhões. Isso nos 
garantiu a possibilidade de expandir o conceito de cultura. Passamos a incorporar no 
MinC a visão antropológica de que tudo que ultrapassava o plano funcional e entra 
no plano simbólico chega ao plano da cultura, e portanto interessa ao ministério. 
Moda, gastronomia, arquitetura, toda a produção simbólica popular do país. Nós 
atualizamos o Estado brasileiro em relação à cultura. Nesta gestão, a presidente 
Dilma me disse: ‘eu quero que você volte não para fazer o mesmo, mas para 
retomar a grandeza que nós perdemos, e para avançar com novas 
propostas’. É isso que estamos fazendo. 

 
[gestão em tempos de crise] (...) É uma dificuldade sistêmica. E eu diria que hoje 
é um ministério pós-crise. Somos republicanos, zelamos pela coisa pública com 
rigor, temos lucidez. Tudo isso é um processo de construção de uma política 
de Estado.  

 
[papel do Estado na gestão da cultura] Quando chegamos, havia a ideia 
hegemônica de que o Estado é sempre o lobo mau, e quando ele chega perto da 
cultura é uma relação perversa, autoritária e negativa. E nós tivemos de construir a 
relação. Há uma parte do papel para o desenvolvimento cultural que cabe ao Estado. 
O mercado gera acessibilidade, mas ela é sempre do tamanho do bolso. Se 
você é classe media, tem acesso a grande parte das coisas. Se é pobre, fica na mão na 
TV aberta. O Estado tem a ‘responsabilidade’ de disponibilizar meios de cultura 
para a população. Não é uma questão de esquerda ou direita, mas de civilização e 
barbárie.  

 
[herança das ex-ministras Ana de Hollanda e Marta Suplicy] No caso da Ana 
de Hollanda, a responsabilidade não é dela. Foram os que conspiraram contra Gil e 
depois contra mim e não tinha nada para botar no lugar. Ana de Hollanda chegou 
despreparada porque não tinha um projeto. Houve queda de qualidade em todos os 
aspectos. Ela demonstrou incompreensão da cultura do século 21, 
subestimou o que é internet e as mudanças que chegaram com a cultura 
digital. Depois a ministra Marta Suplicy deu uma melhorada, mas não foi uma 
pessoa que se dedicou à reconstrução das políticas. (...) 
 
[condições de mostrar políticas inovadoras] (...) Neste meu retorno, eu 
conscientemente escolhi a maioria dos gestores, desde o meu secretário executivo à 
minha assessoria. A grande maioria são pessoas com menos de 40 anos, uma geração 
que entrou na vida pública quando o MinC estava desenvolvendo essa criatividade. 
Esses projetos acabaram influenciando essa geração. Eles trabalham com conceitos 
que já estão consolidados e são todos digitalizados. Isso lhes dá uma capacidade de se 
mover no mundo contemporâneo. Eu tenho dirigentes com menos de 30 anos. 
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É um esforço consciente de garantir renovação pela vivência e experiência social 
dos gestores do ministério. (...) 
 
[políticas relacionadas a internet] (...) Hoje é metade do país [que tem acesso a 
internet]. Essa já é uma mudança significativa, que quebra parcialmente o 
monopólio de imprensa. É uma rede que ainda está fora de controle e tem 
pluralidade. Mistificaram a rede, como se ela fosse necessariamente 
moderna e positiva, mas ela é uma ‘infovia’. Por ali passa gente boa, gente 
ruim, gente qualificada, gente canalha. Como na rua. E hoje há uma militância de 
direita muito ativa na internet. Eu diria até que, em 2015, a direita usou melhor a 
internet. (...) Eu estou em um momento de reflexão sobre qual é o papel do 
ministério neste momento. Estamos trabalhando em um projeto de direitos 
autorais e regulação global, não só no Brasil, para que a internet se mantenha neutra 
e democrática.  
(MINC, O dia a dia da Cultura, 06/01/2016)  

 

Concentrados nestes assuntos por nós destacados, observamos que: (1) não há nenhuma 

menção ao PSEC; (2) já uma referência ao ‘despreparo’ da ex-ministra Ana de Hollanda e sua 

incompreensão da ‘cultura do século 21’; (3) há uma distância entre Estado e mercado, o que, 

anteriormente, não se apresentava, ao contrário, essa distância era vista como improdutiva ao 

diálogo e aos objetivos voltados ao ‘desenvolvimento’ do país.  A ‘economia’ e a ‘criatividade’ são 

ressignificados nesta nova gestão. O Estado volta ao seu eixo, demandando o controle de um 

mercado sob a égide da ‘direita’ neoliberal. Por isso a ‘economia’, quando pauta do MinC, é chamada 

de ‘solidária’, como é o caso do circuito de palestras que o A Casa Rui Barbosa no Rio de Janeiro 

promoverá em 2016 como parte de sua agenda para o ano (MINC, 07/01/2016). Outra importante 

observação feita a partir dos registros do site do MinC é o fato de alterarem de forma sutil o conceito 

de ‘economia criativa’ para a ‘economia da cultura’. A exemplo da publicação do estudo feito pela 

OBEC [Observatório da Economia Criativa] do Rio de Janeiro em dezembro de 2015, leva o título 

de ‘Dimensões econômicas da cultura’ e como subtítulo ‘experiências no campo da economia 

criativa no Rio de Janeiro’ (MINC, 17/12/2016). No texto que fala sobre o lançamento do livro, o 

termo relacionado à ‘economia criativa’ é substituído por ‘economia da cultura’.   

Nesta nova fase do MinC, um último registro que merece destaque é o do evento 

‘#Emergências’  que reúne expressões da nova cultura política. Em discurso de abertura, Juca Ferreira 

inicia a fala com a frase “Precisamos refletir sobre as ameaças às sociedades democráticas”:  

 

(...) Quiseram as circunstâncias políticas do País que, independente da nossa 
vontade, nosso encontro tivesse que lidar também com outro sentido da palavra 
emergência, como momento crítico, que precisa ser enfrentado imediatamente, 
com o sentido da urgência, da gravidade.  
(...) A lógica neoliberal de cada um por si e de um Estado sem compromissos com 
os direitos fundamentais da população está voltando. Para se ter uma ideia do 
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momento que estamos vivendo: há quem no Brasil de hoje peça a ditadura de volta, 
há quem trame golpe de Estado dando-lhe aparência de legalidade, sem nenhum 
receio de pôr em risco a democracia. 
(...) Precisamos é de um novo ciclo de desenvolvimento, com mais direitos e com 
um Estado mais democrático, de mais qualidade de vida e melhores condições 
para a realização da condição humana de todos. 
(...) Vivemos uma luta política entre o passado e o futuro, entre o poder 
exercido para poucos e o poder comprometido com o interesse da maioria. 
(...) Precisamos fortalecer a democracia em todas suas dimensões. Para fazer 
frente à repressão, ao autoritarismo e à ameaça de retrocesso nas conquistas 
sociais. 
(...) Esta é, em suma, uma crise civilizatória e assim ela se manifesta na esfera 
cultural. Aponta para a necessidade de uma nova cultura, para a necessidade de 
uma nova sensibilidade e de mudança de comportamento e compreensão da 
condição humana; baseada em direitos e oportunidades iguais e no respeito à 
diversidade, na convivência e na interação entre desiguais e em uma relação 
respeitosa com a natureza. E, como já disse o poeta, "a gente não quer só comida, 
a gente quer comida, diversão e arte". 
(MINC, O dia a dia da Cultura, 07/12/2015) 

 

Sai o ‘economista’ [Furtado] e entra o ‘poeta’ [referência a Arnaldo Antunes do grupo 

musical Titãs]; sai a ‘lógica capitalista neoliberal’ e entra o ‘Estado mais democrático’; sai o ‘poder 

exercido para poucos’ e entra o ‘poder comprometido com o interesse da maioria’; sai a ‘repressão e o 

autoritarismo’ e entra o ‘fortalecimento da democracia e as conquistas sociais’.  Agora tomemos 

cuidado para não cair em uma avaliação maniqueísta. Para maior precisão na análise deste discurso, 

precisamos contextualizá-lo e para tanto tomamos como base o cenário político atual com o 

desgaste do atual governo Dilma Rousseff [do qual o ministro é partidário] e a crise econômica em 

que se insere o País,  fartamente alardeada pela mídia.  Isso faz com que tome força os discursos que 

remetam ao seu oposto, estratégia consagrada em diversos discursos políticos, onde a indicação clara 

de um inimigo justifica moralmente qualquer tipo de ação.  Outra indicação é a de uma ‘retomada da 

democracia’ que deve-se ao fato de a presidente estar sofrendo um ‘processo de impeachment’ desde o 

final do ano passado. O ‘inimigo’ portanto, emerge no discurso como ‘a lógica neoliberal’, isso porque 

houve muita repercussão e polêmica com o movimento ‘pró-impeachment’.  Neste sentido, o retorno 

ao discurso do Estado ‘comprometido com o interesse da maioria’ e ‘democrático’ faz com que a 

ideia hegemônica do discurso da ‘criatividade’ onde todos encontram-se incluídos e de uma não 

divisão de classes, seja ofuscada pelo discurso da ideologia do ‘poder’ e da ‘luta’ política para fazer 

frente à ameaça de retrocesso ‘nas conquistas sociais’.  O sentido de ‘cultura’ é retomado para uma 

base ‘social’ deixando de figurar em um contexto mais amplo de ‘economia’ vinculado ao 

‘desenvolvimento.  

O empreendedor deixa de ter relevância, pois é a marca do neoliberalismo contemporâneo, 
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e emergem os termos ‘coletivo’ e ‘solidário’. Isso também acentua a ideia de ‘centro’ e ‘periferia’ e o 

‘politicamente correto’ é o limite para tratar essas disputas disfuncionais.  Se no ‘criativo’ os discursos 

procuravam diminuir as diferenças para conseguir maior ‘engajamento’.   No ‘cultural’, ao contrário, 

as diferenças são acentuadas como mola propulsora da ‘luta’ contra um inimigo comum, ‘o mercado’. 

No espaço ‘comum’ a massa e a multidão retomam seus lugares. Não obstante, esse também é o 

espaço do mercado. Continuamos afeitos ao ‘trabalho imaterial’, à ‘produção pós-fordista’, ao 

‘capitalismo cognitivo’, à ‘inteligência coletiva’ e às ‘relações em rede’. Os números e estatísticas ainda 

determinam ‘editais públicos’, bem como os ‘financiamentos privados’ e tanto incluídos quanto 

excluídos continuam comprando e vendendo ‘modos de vida’.  

Toda essa mudança, refletida nos discursos governamentais atuais, parece não ter a mesma 

força de propagação por conta de contextos políticos que promovem discursos contrários. Isso faz 

com que a instância ‘mercado’ passe a utilizar o temo ‘cultura empreendedora’. Estamos, enfim, mais 

próximos do exemplo do ‘empreendedor criativo’ de que fala Perez e Drigo (2014). Sem 

problematizar o conceito de ‘cultura’ [ainda], o destaque aqui é o empreendedorismo que também 

passa a ganhar mais força em suas derivações ‘empreendedorismo social’  e ‘empreendedorismo 

cultural’. Embora não sejam ‘enunciados novos’ ganham robustez na tarefa de, mais uma vez, 

diminuir as diferenças. Neste sentido, o trabalho passa a ser a própria experiência de vida e serve 

como distintivo social.  

Retomamos o estudo da Endeavor (2014) que utiliza a expressão ‘cultura empreendedora’ 

e se propõe a gerar a imagem do empreendedor e do empreendedorismo e também identificar os 

perfis dos ‘empreendedores brasileiros’. A visão positiva do conceito e por extensão do indivíduo 

empreendedor mostra-se clara na pesquisa: palavras como ‘transformador’, ‘inovador’ e ‘criativo’ 

emergem como adjetivos e somados à vontade de ‘ser dono do próprio nariz’ favorecem a ‘vontade de 

empreender’ (33% fizeram cursos de empreendedorismo). Mas cinco aspectos, segundo o estudo, 

separam os que têm comportamento empreendedor dos que não têm: (1) o ‘otimismo’ – o 

empreendedor sempre acredita que vai dar certo. E, aqui talvez a frase ‘o brasileiro não desiste nunca’ 

se aplique; (2) a autoconfiança – acredita em si mesmo, em suas ideias e decisões; (3) a coragem para 

aceitar riscos – os fracassos são encarados como aprendizado e não como derrota; (4) desejo de 

protagonismo – grande vontade de ser reconhecido, tomar as rédeas da vida; e (5) resiliência e 

persistência: acreditam no potencial do sonho, por isso, lutam até o fim, se sacrificam muito, mas não 

desistem. Todos esses termos que, aparentemente agregam um mesmo significado [caracterizando o 

comportamento do empreendedor], colocados próximos tanto ao ‘discurso da criatividade’ do 

PSEC quanto ao ‘discurso da cultura’ do MinC [atual] apresentam-se deslocados; num contexto 
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político com objetivos distintos. Assim, a diferença, nos parece, está no ‘propósito’, enquanto o 

primeiro busca oportunidade de criar e captar valor econômico [mercado], o segundo, tem como 

foco de atenção o problema da população [sociedade]. Reconhecendo a ‘arbitrariedade’ do conceito 

de empreendedorismo, ele se assemelha às noções de poder em Foucault. Neste sentido, destrói-se o 

paradoxo entre o ‘poder e a liberdade’ uma vez que o ‘sistema de diferenciações’ 

[incluídos/excluídos; privilegiados/desprivilegiados, empreendedores/não-empreendedores] é 

condição de emergência e efeito de relações de poder,  mas é nos objetivos dessa ação [sobre a ação 

do outro], nas suas modalidades instrumentais [discurso, economia, cultura, mercado], sua 

institucionalização [jurídicas, pedagógicas, institucionais, cultural] e o seu grau de racionalização 

[em função de alguns indicadores com vistas a eficácia dos instrumentos] que se caracterizam as 

relações de poder como modos de ações complexas sobre os outros.   

Por isso, o que motiva o empreendedor, isto é, os sentidos produzidos para o verbo 

empreender, conforme mostra o estudo da Endeavor (2014) podem ser classificados e distribuído 

em 6 perfis e frases que os caracterizam: (1) Natos – “eu tenho alma empreendedora”; (2) Meu jeito – 

“o melhor jeito é o meu jeito”; (3) Situacionista – “fui levado ao empreendedorismo”; (4) Herdeiro – “fui 

incentivado a ser empreendedor”; (5) Idealista – “quero mudar o mundo”; (6) Busca do Milhão – “Show 

me the Money!”  

 

 
Figura 8. Cultura Empreendedora no Brasil. Perfil Empreendedor Brasileiro. Pesquisa Endeavor, 2014.  

 

Com base nestes perfis propostos pela pesquisa da Endeavor, perguntamos aos nossos 

entrevistados com qual perfil eles mais se identificavam? E foi com o ‘idealista’ sua maior pregnância, 

e a ideia de mudar o mundo fazendo o que gosta esteve bastante presente. O ‘situacionista’ também 

aparece de uma forma mais pragmática, ora como necessidade, ora como oportunidade.  

 

“(...) Eu vivo dele [do dinheiro] e não por ele. Eu gosto daquilo que eu faço. Eu quero mudar o 
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mundo, falo sobre ‘idealismo’... e também do materialismo... se você faz o que gosta, você vai dormir feliz, se 

você faz uma coisa que você não gosta, você tem que sair, ir para balada, comprar coisas e custa caro (...)” 

(Hub Coletivo) 

 

“(...) Eu tenho alguma coisa desse ‘herdeiro’ e desse ‘idealista’. (...) quando eu comecei a 

empreender com educação deu um gás na minha vida... porque eu estou impactando realmente a vida das 

pessoas, não estou mais vendendo lubrificante para máquina que faz shampoo. Peraí, tem um propósito, tem 

um significado. (...) Claro que não é a gente [sozinho] que vai mudar o mundo, mas são as pequenas coisas 

que fazem a diferença (...). Mas não é empreendedorismo social porque a gente cobra. E eu não vejo nada de 

errado nisso [em ganhar dinheiro] (...)”. (Empreendedor Educação) 

 

“(...) Eu sou situacionista. Talvez nunca pensasse em empreendedor se o mercado em que eu atuo 

não estivesse tão defasado e carente de soluções criativas.” (Consultor Comunicação – 2) 

 

Considerando nossa amostra parcial pois estamos falando de pessoas afeitas aos conceitos 

da Endeavor e outras organizações acerca do ‘empreendedorismo como transformação’; 

comparamos com  a amostra utilizada pelo estudo da Endeavor: 27% Busca do Milhão; 21% Nato; 

17% Meu Jeito; 13% Idealista; 13% Herdeiro e 9% Situacionista.  

 

 
Figura 9. Cultura Empreendedora no Brasil. Perfil Empreendedor Brasileiro. Pesquisa Endeavor, 2014.  
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Os dois perfis – ‘idealista’ e ‘situacionista’ - presentes nas entrevistas, frente ao resultado do 

perfil Brasil [geral] – ‘situacionista’ e ‘busca do milhão’ - e do perfil Empreendedor [específico] – 

‘busca do milhão’ e ‘nato’, suscita a pergunta: o Brasil empreende por oportunidade ou por 

necessidade? A resposta dos nossos empreendedores foi unânime – ‘os dois’, embora chame a atenção 

pela diferença que apontam entre o que significa ‘empreender por oportunidade’ e ‘empreender por 

necessidade’. 

 

“(...) eu acho que são os dois casos. Temos uma oportunidade absurda  de empreender e eu vejo 

muito gente empreendendo por oportunidade. ‘O empreendedor resolve problemas que o governo não tem 

capacidade de  resolver’ e a gente tem um monte de problema e o governo resolve pouco. (...) Enfim, eu acho 

que tem muita oportunidade para as pessoas empreenderem. Mas eu sei que tem muitas pessoas que 

empreendem por necessidade. Aquele que empreende por necessidade tem menos a visão de tentar resolver 

problemas, é mais pragmático, ela está resolvendo o problema de dinheiro dele. Talvez a visão e a perspectiva 

dele seja outra. Por exemplo, no meu caso, minha motivação não era somente dinheiro. Do contrário teria 

ficado na empresa. É muito mais difícil (...) Não tem plano de saúde, 13o, férias .... (Empreendedor 

Educação) 

 

“Eu acho que os dois. Eu acho até que são perfis diferentes... até de extrato social, os menos 

favorecidos empreendem mais por necessidade, enquanto os mais favorecidos acabam enxergando 

oportunidade”. (Consultor Comunicação – 1) 

 

“Eu sempre disse que é por necessidade, mas recentemente eu tenho visto por oportunidade. O que 

acontece é que o empreendedor que vemos na mídia não é o real. (...) O que a gente tem visto é que há maior 

possibilidade de empreender, maior oportunidade como é o nosso caso”. (Desenvolvedor App Book) 

 

É sob a ótica do empreendedorismo que podemos depreender que a criatividade é positiva 

e transformadora quando se presta à ‘muitos’, e muito mal interpretada quando se mostra egoísta e 

vantajosa somente para ‘um’ [em detrimento de ‘muitos’].  Isso é refletido nos discursos de uma 

‘economia colaborativa’ e ‘solidária’.  Assim, em função de uma nova configuração política e 

econômica, o que se apresenta são novos ‘regimes de visibilidade’ presentes nos discursos e que vão se 

alternando [em maior ou menor grau] quanto a sua força de propagação. Ditos e não ditos que se 

alternam. Do ponto de vista das lógicas de produção do sistema de consumo, as singularidades 

[criativo, empreendedor, artista] ganham lugar nas diversas manifestações midiáticas e com alto 
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poder de reverberação pelas redes sociais em decorrência das necessidades econômicas e 

mercadológicas de ampliação de público/sujeito/consumidor. Nesse sentido faz-se necessário 

atentar para os deslocamentos de sentido operados na enunciação, considerando as condições 

socioculturais, econômicas e políticas na qual estão inseridas, bem como os contextos de sua 

recepção.  

Nessa perspectiva, o ‘discurso da criatividade’ permite penetrar essa virtualidade de 

maneira transversal: novas formas de convocações biopolíticas e seus regimes de visibilidade. Assim, 

não é somente a ‘vida’ quantificada, mas a ‘qualidade de vida’ que acompanha a complexa extensão 

dos tentáculos do biopoder, que tem no imperativo das escolhas humanas, refletidas no conceito de 

‘liberdade’, a sua aporia.  Conforme lembra Aidar Prado (2013) 

 

Ser diferente significa pertencer a um grupo de ‘diferentes idênticos’, sendo 
homologo a todos no grupo e diferente dos outros de outros grupos, o que facilita a 
organização do sistema de atendimento de desejos e necessidades, que deve ser 
editado pelas empresas e pelo governo e convocado pelos enunciadores múltiplos 
(p. 19) 

 

 A criatividade como dispositivo conjuga, portanto, em um mesmo ambiente: o Estado, as 

Empresas, as Instituições, as Escolas e, principalmente, a Mídia.  

Numa perspectiva foucaultiana, podemos dizer que a comunicação consiste numa 

enunciação coletiva uma vez que conjuga elementos socioculturais, políticos e econômicos numa 

prática discursiva que promove ao mesmo tempo em que restringe o discurso [da criatividade e 

sobre a criatividade], conforme os ditames de seu sistema político. A homogeneidade discursiva 

[presentes nos discursos governamentais e midiáticos] produzem condições ideias de engajamento e 

consumo [bens e modos de vida] através do que chamamos neste estudo de convocações 

biopolíticas. Desse modo, não é tanto a visibilidade do discurso institucional que promove o 

engajamento, mas também o número de proposições positivas que o mercado concebe para 

aumentar sua visibilidade.  

Na espreita de um final para este capítulo, uma noção ficou pendente nas passagem do 

discurso da ‘criatividade’ para o retorno aos valores da ‘cultura’, ou seja, a própria definição de 

cultura.  Isto porque os dois conceitos  em alguma medida [em maior ou menor grau] fazem 

aproximar ou promovem o ideal político, econômico e social nacional [brasileiro]. Para isso, 

voltamos a Gielen (2015) pois o autor ao considerar a criatividade um novo fundamentalismo, o faz 

a partir de um conceito ampliado de cultura: entendida como um repertório de signos 

compartilhados. O signo, como referente ao sentido que atribuímos às coisas [de acordo com a 
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ciência da semântica], torna sua conexão um tanto arbitrária.  

 

(...) o neoliberalismo é uma cultura também, uma vez que ele conecta o significante 
e o significado de maneira arbitrária.  Isso parece uma noção básica, mas ela engana 
muitas pessoas nos dias de hoje. Qualquer um que considere as leis de mercado 
como leis naturais e profira um ‘Darwinismo Social’ a fim de provar nosso ‘instinto 
para aumentar o lucro’ nega a noção semântica crucial: a do relacionamento fugaz 
entre o significante e o significado. (p. 89) 

 

Mas essa construção não dá conta da complexidade do enunciado [cultura], portanto, 

seguimos o autor em um novo terreno, do ponto de vista sociológico, isto é, uma cultura só é viável 

quando é baseada em sentidos compartilhados. Por conseguinte, pressupõe um ‘entre’ pessoas, mas 

também entre ‘pessoas e objetos’.  

 

Dentro das culturas, os sentidos compartilhados são construídos sobre camadas 
históricas. Eles se tornam fixos em hábitos e em coisas familiares que, portanto, são 
sempre mais ou menos carregadas com afeto. (...) Qualquer cultura, em outras 
palavras, também é sempre um pouco conservadora [independente de quão 
progressiva possa ser]no sentido amoral e apolítico da palavra. (...) É precisamente 
por esse motivo que elas melhoram a integração social e podem promover a coesão 
social. Sem dúvida: é justamente neste sentido que não é tanto a família, mas a 
cultura que é o suporte da sociedade. (GIELEN, 2015, p. 90) 

 

Logo, se a cultura fornece alguma estabilidade, além de hábitos e costumes relativamente 

compartilhados, a criatividade existe para miná-la (id., p. 91). Essa ideia da criatividade como 

‘ruptura’, ‘mudança’, transformação’, tomadas como qualidade ou virtude de potência de um lado, 

pode ser vista de outro como ‘caos’, ‘desestrutura’, ‘desequilíbrio’. Dentro dessa lógica, destaca o 

autor, estamos presos em uma nuvem imaginária de criatividade. É justamente isso que torna tão 

difícil sair dela.  

Finalizamos esta última parte da análise com um quadro resumido os principais temas 

mobilizados para tratar da governamentalidade, entendida como estratégias e convocações para 

quem é dirigido o discurso. Neste sentido, refere-se ao por quê?  e para quem? ou ainda, o controle 

das estratégias que os indivíduos, em sua liberdade, podem ter em relação a eles mesmos e uns em 

relação aos outros.  Na sequência, destacamos a questão da ‘exclusão/inclusão’ como um dos mais 

importantes sentidos operados no discurso da criatividade pois nos ajuda e entender as convocações 

biopolíticas contemporâneas e identificamos as três dimensões extraídas da pesquisa, a saber, a 

‘dimensão dos sujeito’ individual e coletivo [sociedade], a ‘dimensão do mercado’   [enquanto 

sistema político e econômico] e, por fim, a ‘dimensão da mudança’ [um ecossistema formado para 

resolver problemas/atender necessidades]. O que tomamos nesta pesquisa como discurso nada mais 
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é do que a própria ‘vida’ em curso e seus regimes de visibilidade concentram-se na figura do 

empreendedor. 

 

 
Gráfico 6: Resumo dos principais temas mobilizados para a análise do conceito de governamentalidade: imperativo do 
sujeito criativo, cultural e colaborativo. (Elaborado pela autora). 
 
 
 
3.2 (IN)CONCLUSÃO: O AQUÉM E O ALÉM DO DISCURSO 

 

 “ Seria preciso começar pela nova relação entre poder e vida tal como ela se 

apresenta hoje. Por um lado, uma tendência que poderia ser formulada como 

segue: o poder ‘tomou de assalto’ a vida. Isto é, o poder penetrou todas as esferas da 

existência, e as mobilizou inteiramente, pondo-as a trabalhar. Desde os gens, o 

corpo, a efetividade, o psiquismo, até a inteligência, a imaginação, a criatividade, 

tudo isso foi violado, invadido, colonizado, quando não diretamente expropriado 

pelos poderes, quer se evoque as ciências, o capital, o Estado, a mídia.” (Peter 

PálPelbart em Vida e Morte em Contexto de Dominação Biopolítica) 

 

O título deste capítulo foi propositadamente empregado para lembrar que não existe um 

antes e um depois rigidamente determinados para a consagração de um discurso, ele acontece em um 
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fluxo continuum. Da mesma forma, encontramos dificuldade em formular a questão do poder, pois 

este não tem lugar, não tem centro, é arbitrário; em suma, ele não existe.  Por isso ao interpretarmos a 

criatividade através das lentes do discurso, do dispositivo e da governamentalidade, observamos que 

é na condição de liberdade que os sujeitos [livres] estão sempre sujeitados a um poder e a um saber 

que, em cada época, emergem como [efeitos] de verdade.  

Assim, a partir da análise desenvolvida, verificamos que o modelo estruturante proposto 

pela SEC através do MinC objetivava viabilizar uma economia de mercado que seria, desde então, a 

mola propulsora para a geração de renda, dignidade de vida, inserção e acesso. A técnica de 

ordenamento e controle social é alicerçada na criatividade. E a instância que opera ou 

instrumentaliza a ‘criatividade’ manifesta pela/na economia e na política é a ‘cultura’. Uma das 

leituras que podemos depreender a respeito da importância da cultura neste movimento, é sua 

característica tipicamente/essencialmente humana que se distancia efetivamente do cenário 

instrumental mecânico. Isso modifica, molda, reestrutura toda uma ideia ‘consagrada’ de ‘indústria 

cultural’ [fundada na crítica à teoria de massa e a burguesia, donos do meio de produção]. Em 

substituição, emerge um novo conceito, o de ‘indústria criativa’ onde o destaque não são mais as 

máquinas e sim o sujeito na forma do ‘empreendedor’ e, portanto, proprietário legítimo dos meios de 

produção.  

A criatividade, dessa forma, formata, ao mesmo tempo que interpela o sujeito. Ela passa 

pelas instâncias internas e externas ao sujeito e manifesta-se em seu ritual de existência. A partir de 

então, essa nova tecnologia de exploração da criatividade e da sujeição pela criatividade, eleva o valor 

do corpo a um novo patamar,  tanto no corpo individual quanto no corpo social constituído pela 

universalidade das vontades. O momento extraordinário – o acontecimento desse criativo atual – é a 

imagem do ‘empreendedor’.  E a perfomance  torna-se sinônimo de sua plena criatividade. Mas é a 

partir do momento em que o poder produziu esse efeito, como consequência direta de suas 

conquistas, emerge inevitavelmente a reivindicação de seu do corpo contra o poder, da criatividade 

contra a economia, da cultura contra a indústria, da educação contra a política, da periferia contra o 

centro.  Mas essa luta implícita não fica evidente [invisibilizada] no contexto de liberdade e 

autonomia da contemporaneidade.   

O discurso utilitarista (Stuart Mill, 1748-1832), no sistema político de mercado, acaba 

com qualquer oposição. Neste sentido a ‘criatividade’ com propósito torna-se a catapulta da 

inovação e, portanto, do progresso em toda a sua moral positiva de bem-estar e justiça.  Talvez por 

isso o conceito de ‘classe’ e também o de ‘exploração’ tenham sido banidos da discussão a respeito 

desta nova fase do capitalismo.  Ligados a crítica marxista,  a exploração era, antes de tudo, 
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exploração pelo trabalho e também uma relação entre classes que se configurava pela posição que o 

sujeito ocupava no processo produtivo.  No entanto, em um cenário de trabalho imaterial, a própria 

economia tornou-se a ciência do comportamento humano e o capitalismo vive sua fase social. Ao 

contrário do modelo de classes sociais, no qual a miséria do proletariado se baseava na designação de 

uma classe (a burguesia, os detentores dos meios de produção) responsável por sua exploração; 

quando tratamos da ‘exclusão’ contemporânea, o termo possibilita identificar sua negatividade, sem 

passar, no entanto, pela acusação. Apoiamos nossa reflexão no pensamento de Boltanski e Chiapello 

(2009) quando afirmam que num mundo conexionista e regido por projetos, os ‘excluídos’ não são 

[considerados] vítimas de ninguém, muito embora o fato de pertencerem a uma humanidade 

comum [ou uma cidadania comum] exija que seus sofrimentos sejam levados em conta e que eles 

sejam socorridos, principalmente pelo Estado. Isso explica a importância de uma boa ‘gestão de si’ 

para que o sujeito não seja ‘vitima’ das circunstâncias [Estado, mercado, sociedade, instituições] , 

afinal, a mudança, como vimos, é o imperativo que depende, em princípio, do próprio sujeito.  

Podemos inferir, com base nos resultados da análise do corpus e nas leituras empreendidas 

para este trabalho, que a antiga sociedade de classes foi submersa pela expansão de uma classe media 

mais ou menos uniforme [classe criativa? classe de empreendedores?] que ocupa a maior parte do 

espaço social e que apresenta de um lado uma pequeníssima faixa, superior no aspecto de riqueza e 

poder, e do outro, um conjunto de excluídos, maior ou menor segundo os métodos de cálculo 

utilizado, composto essencialmente por desempregados, mas também por homens e mulheres 

portadores de limitações sociais ou naturais diversas. Nessa nova configuração o Estado, reduzido à 

imagem do trabalho assistencialista e inoperante, dá lugar a uma gestão privada, que retomando o 

discurso sociológico o incorpora ao discurso administrativo, assumindo uma nova representação da 

sociedade, não mais entendida como classe [e sua consequente conotação conflituosa], mas agora 

baseada na metáfora da rede.  

Seguindo esse raciocínio, a metáfora [da rede] toma fôlego. Nessa versão do paradigma da 

exclusão, incluído é aquele que está conectado, ligado por elos múltiplos e diversificados a outras 

pessoas, instâncias ou instituições. Ao contrário, excluído é aquele cujos elos de ligação com os 

outros foram rompidos, o que o levou a ser rejeitado [empurrado] para as margens da rede, em 

outras palavras, perderam a visibilidade.  No ‘mundo conexionista’ (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 

2009) a rede está imbricada com o tecido social e, portanto, o excluído passa a ser ‘inútil’ para o 

mundo. Isso permite compreender como a dinâmica da inclusão e exclusão [inicialmente associado 

ao destino de grupos marginais] pode assumir o lugar antes destinado às classes sociais na 

representação da miséria social e dos modos de remediá-la.   
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No contexto brasileiro o ideal de ‘classe criativa’ homogênea e conectada nos parece mais 

problemática dadas as condições muito particulares de governo impetradas por um Estado 

desarticulado [conforme vimos nos discursos do MinC] e por uma economia de mercado marcada 

pelo privilegio [o acesso é garantido desde que se disponha do dinheiro necessário para a troca]. No 

entanto, não faltam movimentos que, alicerçados em modelos bem sucedidos e nas evidências 

[inovadoras e produtivas] da tecnologia se empenham em modificar esse cenário [brasileiro] 

propondo novas formas de inclusão e sociabilidade.   

Autores como Gil Giardelli (2008) e  Silvio Meira (2013) sustentam uma ‘humanidade 

4.0’41 e  apontam o crescimento empreendedor no Brasil a partir da ‘inovação ligada a rede’.  Para eles, 

passamos da fase do ‘hardware’ e do ‘software’ e chegamos ao conceito de ‘peopleware’, onde a conexão 

é o ponto de convergência entre tudo e todos e capaz de operar mudanças significativas no mundo [e 

no Brasil].  Este cenário [de sujeição e servidão] confirma experiências positivas como a do indiano 

Sugata Mitra42, professor de Tecnologia Educacional da Newcastle University, na Ingalterra e 

professor visitante do Massachusetts Institute of  Technology – MIT, que demonstrou em suas 

pesquisas que crianças expostas ao computador rapidamente entendem o seu funcionamento e, 

segundo ele, os benefícios não tardam a aparecer.  Além do aprendizado, elas ficam mais confiantes, a 

autoestima cresce, a postura muda. “Elas dizem para si mesmas que são capazes de fazer o que as outras 

crianças fazem, mesmo que não tenham a mesma condição financeira”, relata Mitra.  É o mesmo princípio 

das instituições [de ensino] e instâncias [do mercado] que apresentamos ao longo do trabalho e 

estão mais diretamente ligados aos conceitos desenvolvidos pelo PSEC à época de sua formulação e 

promoção.   

Na teoria do discurso aqui proposta, a importância do discurso da criatividade e suas razões 

de pregnância no discurso da inovação e do empreendedorismo refere-se ao novo estágio do 

capitalismo que coloca o ‘saber’ no centro do processo produtivo.  Qualquer movimento de 

oposição/ruptura [do discurso] só vem a fortalecer e são facilmente cooptáveis a favor do poder.  A 

ideia de ‘construção’ coletiva e criativa o tempo inteiro é o que garante o poder do indivíduo na 

sociedade em rede.  Conforme a fala do professor Silvio Meira (2013) ninguém pode escapar das 

                                                
41 Palestra Gil Giardelli no evento Intercon 2008: ‘Humanidade 4.0 e a Revolução Digital. É professor nos cursos de Pós-

Graduação, MBA e do CIC (Centro de Inovação e Criatividade) na ESPM – Escola Superior de Propaganda e 
Marketing, INEPAD-USP e da FIA-LABFIN/PROVAR. Disponível em: 
<http://www.gilgiardelli.com.br/blog/intercon-2008-humanidade-4-0-e-a-revolucao-digital/>. Acesso em: dez, 2015. 

42 O professor Sugata Mitra acredita que uma solução para a falta de escolas é a substituição do professor pelo computador. 
Para ele, o modelo atual de Educação, que ignora as mudanças promovidas pela tecnologia, também contribui para o 
desinteresse do aluno. Ver mais em Educar para Crescer, Ed. Abril. Disponível em: 
<http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/isto-da-certo/tag/sugata-mitra/> e o TED ‘The child-driven education’  
Disponível em: <http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education>. Acesso em: dez, 2015.  
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revoluções e a rede, hoje, é o que nos proporciona participar da vida ao nosso redor. Neste sentido, 

mais do que nunca, perdem força e sentido as mediações institucionais – da escola, da família, da 

igreja, do Estado – tudo depende do indivíduo que é interpelado pelo discurso da ‘meritocracia’. A 

web passa a ser o lugar por excelência onde todo mundo pode ‘criar’ e ‘inovar’, logo, promover 

‘mudanças’.  

Inovação, mudança, criatividade e empreendedorismo são hoje palavras-chave dentro e fora 

das grandes corporações, abarcando uma nova infraestrutura social que tem no conhecimento e na 

informatização sua instância definidora e seu elo com a competência biopolítica. O princípio geral 

desta competência biopolítica dos sujeitos, atuando no jogo entre regularidades e variações, coloca a 

‘disciplina’ ao lado do ‘desejo’ objetivando uma personalidade ‘autocapitalizável’. Isso implica, ter um 

lugar, transformar-se nesse capital, tornar-se um microempreendimento de si próprio, em ser como 

tal reconhecido entre seus pares. Por isso a dificuldade de apontarmos a exclusão como conceito 

crítico: ela apresenta-se como um destino [contra o qual é preciso lutar], e não como resultado de 

uma assimetria social da qual certas pessoas tirariam proveito em prejuízo de outras.  Por isso, o 

discurso [visível] da criatividade aponta para o benefício de ‘todos’ e não para o benefício ‘próprio’ 

pois estaria na contramão de um ideal igualitário de sociedade.  

De fato, em um sistema bidimensional entre produtores e consumidores, o trabalho é a 

forma objetiva de inserção, no entanto, da mesma forma que a questão de classe ou de rede, o 

trabalho também descortina diferentes níveis de participação, ainda mais quando o produto final 

não é mais gerado [e valorizado] pela força física [bem material] mas pela força do saber 

transformado em conhecimento prático [bem imaterial]. Como se estabelece o regime de 

visibilidade numa lógica de rede na qual todos se comunicam com todos dentro de um mesmo 

conjunto, os conhecimentos são comungados, as informações compartilhadas, o que tende a limitar 

o desenvolvimento das assimetrias?  Não conseguiríamos fazer essa reflexão se enxergássemos o 

mundo todo como uma rede da qual as outras formas sociais teriam desaparecido. Por isso, na 

tentativa de problematizar a questão da criatividade como identidade brasileira e sua relação 

positiva articulada ao desenvolvimento do país tanto em termos econômicos, quanto sociais e até 

ambientais, precisamos ir além do discurso e pensar o conceito de criatividade não como um ‘novo 

fundamentalismo’ (GIELEN, 2015) e portanto, desmistificar o seu sentido de ‘construção’, como 

sugere sua característica positiva, mas submergir no sentido de ‘destruição’, onde a ruptura traz à luz 

novos modos de ver.     

Assim, tomamos como ponto de partida três dimensões extraídas de pesquisa: a primeira 

delas é a ‘dimensão do sujeito’ individual e coletivo [sociedade], a segunda é a ‘dimensão do 
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mercado’, enquanto sistema político e econômico e o terceiro é  a ‘dimensão da mudança’, um 

ecossistema formado para resolver problemas e não mais fazer/criar produtos.  Essas três dimensões 

são o resultado das análises feitas conforme as lentes conceituais definidas na metodologia, a saber, o 

discurso, o dispositivo, e a governamentalidade.  

Segundo o que depreendemos até aqui, existe um ideal de sociedade baseado nos conceitos 

de criatividade, na inovação e no empreendedorismo que justifica a afirmação de que a hierarquia, 

enfim, deu lugar à colaboração. Neste sentido, não há mais verticalização das competências, e todos 

estão aptos a colaborar. Esta é o que denominamos a dimensão do sujeito que não problematiza a 

questão da diferença [de classes] e do acesso [as redes]. Uma teoria da exploração, conforme 

apontam Boltanski e Chiapello (2009), pode mostrar que o sucesso e a força de uns decorrem, de 

fato [pelo menos parcialmente], da intervenção de outros atores, cujas atividades não são 

reconhecida nem valorizadas. Mas isso reduziria sua aplicabilidade apenas ao seu aspecto 

econômico. Para traçarmos um esboço de nossa reflexão, acompanhamos as ideias de Jesse Souza 

(2015) acerca da ‘violência simbólica’ que possibilita a reprodução da desigualdade. Partindo da 

‘teoria dos capitais’ de Bourdieu, ele analisa a sociedade, em especial a brasileira, no que tange ao 

acesso diferencial aos capitais estruturantes de toda hierarquia social moderna, a saber, o ‘capital 

econômico’ e o ‘capital cultural’. “A luta social por recursos escassos – a questão central para a 

compreensão da dinâmica profunda de qualquer tipo de sociedade – é decidida pelo acesso 

diferencial a esses capitais impessoais” (p. 153). Nesse sentido, não havendo qualquer diferença 

essencial acerca do modo como se estruturam as classes sociais [aqui comparando países avançados e 

em desenvolvimento], é o acesso a esses capitais que garante a dinâmica social moderna.  Mas 

segundo o autor, é o acesso ao ‘capital cultural’ sob a forma de capital escolar e herança familiar que 

garante a formação da moderna classe media [brasileira] enquanto uma classe do ‘trabalhador 

intelectual’, em oposição, por exemplo, ao ‘trabalhador manual’ das classes sem acesso significativo 

ao mesmo tipo de capital. Não há diferença, portanto, na forma como a ‘distinção social’ é 

naturalizada e legitimada tanto nas sociedades avançadas quanto nas periféricas.  Para o autor, a 

‘violência simbólica’ que encobre, distorce e permite  a legitimação da dominação social no 

capitalismo tardio é a ideologia da ‘meritocracia’, como um dos elementos que integram o conjunto 

dos valores que compõe a ideologia capitalista. 

Como vimos em nossos estudos, a meritocracia é a forma mais sofisticada de convocação 

biopolítica. Estado e mercado enunciam os valores [intuições morais que se constituem como 

avaliações fortes e discriminatórias] que seus clientes e contribuintes devem seguir. Mas isso não é 

evidente e conforme explicita Souza (2015) a realidade social não é visível nem compreensível a 
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olho nu. Pode-se ver a pobreza e a miséria de muitos e desconhecer as causas que produzem esse 

estado.  

Nesse cenário, o processo social de ‘apropriação diferencial’ dos capitais impessoais torna-

se opaco e cria-se a ilusão de que não existe a luta de classes, qual seja, o pertencimento a uma 

determinada classe, e consequentemente, seu acesso privilegiado a todos os bens e recursos escassos.  

A partir daqui podemos vislumbrar uma fronteira entre os adaptados à ordem social dominante e os 

setores inadaptados condenados à pobreza e à humilhação social cotidiana. Assim, ainda segundo 

Souza (2015), a capacidade de projetar um futuro [alternativo] é decorrente não do milagre do 

‘mérito individual’, mas das precondições sociais que os possibilitam (p. 158). Da mesma forma que 

Richard Florida (2011) fala em um ‘ethos’  criativo,  Jesse Souza (2015) expressa, na esteira de 

Bourdieu,  de um ‘ethos’ capitalista, ou seja, de um conjunto de disposições para crer e agir que é um 

pressuposto de qualquer comportamento ‘bem-sucedido’ em um contexto capitalista.  Neste 

sentido, qualquer abordagem liberal ou politicamente correta em defesa das ‘culturas oprimidas’, 

invisibiliza um contexto ‘objetivo’ que as torna ‘desvalorizadas de forma objetiva’, independente da 

vontade, supostamente benévola, de quem quer que seja (p. 163). 

O exemplo disso é de um lado o discurso da ‘criatividade como identidade brasileira’ e de 

outro a emergência do ‘empreendedorismo social’.  As duas dimensões estão aptas a ‘resolver 

problemas’ mobilizando recursos ‘individuais’ e ‘coletivos’ para um propósito em benefício comum. 

Com base em uma racionalidade de mercado,  os resultados são pautados pelos benefícios auferidos 

no aumento da geração de renda,  na condição de uma vida digna e, principalmente, na inserção e 

acesso do maior número de pessoas ao sistema. A capacidade avaliativa, neste cenário, tende a forma 

quantitativa do dinheiro e seus representantes. A resolução de problemas de qualquer espécie é, 

portanto, positiva e ajuda a minimizá-lo e, em certos casos, até modifica certas estruturas, mas apenas 

na superfície. Não acarreta mudanças estruturais mais profundas que estão na base da desigualdade e 

distinção de classe.  

Outro ponto a considerar é a valorização do capital humano que coloca em circulação 

outro tipo de capital, a saber, o ‘capital social’: no mundo conexionista (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009) ele aparece como essencial para que o sujeito se mantenha em movimento na 

sociedade em rede, no entanto, no sentido de Bourdieu, ele aparece como decisivo para aumentar as 

chances de sucesso individual em qualquer contexto, mas secundário em relação ao capital impessoal 

econômico e cultural. Em outras palavras, “o acesso a relações pessoais privilegiadas só é possível a 

quem já dispunha de capital cultural e econômico” (SOUZA, 2015).     

Se retomarmos a metáfora das redes e do mundo conexionista, a mobilidade, enquanto 
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capacidade privilegiada de deslocar-se com autonomia, não só no espaço geográfico, mas também 

entre as pessoas ou mesmo em espaços mentais, entre ideias, é uma qualidade essencial dos grandes 

[ou seja, aqueles que já dispõem dos capitais cultural e econômico prévios] , de tal modo que os 

pequenos [sem acesso aos mesmos capitais] se caracterizam por sua fixidez [ou imobilidade]. Ao 

final, [os pequenos] estarão vinculados por elos fracos ao coração da rede. O ‘capital social’, 

portanto, pela forte conexão com o capital econômico e o capital cultural, é o que representa o 

vínculo do sujeito ao seu trabalho, como fonte de valor [a princípio] econômico e [possibilidade] 

cultural.  É justamente nesta circunstância que emerge a figura do empreendedor [exemplar desse 

sujeito intimamente ligado ao trabalho] e que, no contexto brasileiro, está na imagem o 

‘empreendedor criativo’. 

A ‘dimensão do sujeito’, portanto, se dá a partir do encontro com os dispositivos 

contemporâneos, no qual faz parte o discurso da criatividade. Ao reconhecer que a criatividade é um 

bem disponível à todos e que sua aquisição só faz multiplicar as possibilidades de acesso de quem a 

possui, mantemos a ordem ideológica da hierarquia legítima, marcada pelo desempenho diferencial e 

pela meritocracia, como se fossem qualidades inatas. Entretanto, o que se torna visível no discurso é 

o horror à ideia de hierarquia e a valorização da igualdade. A reflexão que se faz necessária é de 

identificar um mesmo ponto de partida para todos os sujeitos, não somente àqueles privilegiados que 

detém alguma forma de ‘capital’ que aludimos acima. No entanto, cabe reconhecer todo o esforço em 

mitigar as diferenças a partir de ações sociais e humanitárias, ainda que dentro da lógica administrada 

do mercado. Para identificar esses pontos, tomemos a segunda dimensão de nossa análise, a 

‘dimensão do mercado’. 

A partir dos resultados do corpus analisado em diálogo com algumas pesquisas que 

investigam a criatividade, podemos refletir que a desigualdade social no Brasil seria o vetor de maior 

importância na constituição de discursos governamentais da criatividade. Não se trata, portanto, de 

buscar somente bens primários [renda, saúde, educação, liberdade religiosa etc.], mas o 

reconhecimento de um contexto ‘cultural’ seguro para que cada um busque suas próprias opções. Há 

aí um jogo entre igualdade e diferença uma vez que não basta ‘sermos iguais’ perante a lei ou o 

consumo, é preciso também sermos reconhecidos como tal. Por isso, os modelos [ou as 

‘modalizações’] (PRADO, 2011) são concebidos a partir de contratos de comunicação que 

sustentam a igualdade a partir de uma ‘biopolítica’ dirigida para uma autodisciplina que visa ao 

sucesso sob a óptica do princípio de desempenho no mercado: valorização do capital humano, 

administração do capital econômico, gestão do capital cultural, avaliação do capital social, capazes 

de construir nosso ‘estilo de vida’ ao mesmo tempo em que nos diferenciamos do ‘resto’ da sociedade. 
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Esse imaginário social, muitas vezes, não dá conta da realidade, pois o reconhecimento de nossa 

‘identidade’ exige uma política que nos dê espaço para decidirmos publicamente sobre todos aqueles 

aspectos de nossa identidade que compartilhamos ou, pelo menos, potencialmente com outros 

cidadãos (SOUZA, 20013 apud PRADO, 2011,  p. 65). O sujeito ‘digno’ de ser valorizado, nestes 

termos, é aquele passível de ser utilizado produtivamente pelas organizações do mercado e do 

Estado. Na esteira de Jesse Souza (2015), se isso acontece, essa pessoa é ‘útil’ e o produto do trabalho 

dela contribui para o bem-estar social como um todo. É o que Foucault precisamente analisou sob a 

forma de ‘biopoder’; ainda que o sujeito não reconheça ou identifique seu comando ‘sobre a vida’ 

[biopolítica], não significa que ele não exista.  

A construção biopolítica desse tipo de igualdade, isto é, uma ideia de mobilidade que 

ultrapasse o sistema rígido de classes, apresentado como universal na sociedade de consumo e na 

economia do conhecimento, aparece nos programas em que cada qual é  levado a se construir como 

se fosse uma microempresa. Este tipo biopolítico que classificamos como empreendedor tem na 

economia criativa o espaço cultural seguro para o seu desenvolvimento e participa de programas que 

‘mais que informam, transformam’ (PRADO, 2011) e se propõem a resolver tudo pelo trabalho e 

pelo consumo.  Isso exige um ‘sujeito aprendente’ para toda a vida [como pudemos identificar no 

trabalho] e essa modalização e aprendizagem é evidenciada com base em modelos de auto ajuda e do 

conhecimento científico em várias áreas como a administração, o design, a psicologia, a economia 

etc., construídos para um cenário [biopolítico] dado como ‘natural’ e  ‘evidente’, isto é, relativo à 

vida.  O problema dessa generalização, como apresenta Prado (2011)  

 

é que ela naturaliza o princípio do desempenho individualizante, que caracteriza a 
ideologia espontânea do capitalismo, deixando invisíveis ou soterrados outros 
princípios e valores simbólicos importantes para a vida social, outros tipos de 
identidade e/ou identificações, ao construir a figura do sujeito de sucesso 
unicamente como ‘cidadão completo’ ligado ao mercado (p. 66). 

 

Desse modo, podemos deduzir que aqueles que estão aptos a participar da ‘competição 

social igualitária’ proposta por esses programas de convocação biopolítica são privilegiados 

[antecipadamente] pela relação que de alguma forma estabelecem com os capitais simbólicos. Aos 

que estão à margem dessa rede, sem acesso ou com acesso restrito dificilmente terão condições de 

abstrair os valores propostos e, por conseguinte,  colaborar de modo produtivo.  

Ao analisarmos o discurso da criatividade pelo seu viés econômico encontramos sua 

moralidade positiva através das definições consagradas pelo mercado, quais sejam, o 

desenvolvimento, a concorrência e o lucro. Além disso sua capacidade de criar o novo permite 
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equacionar soluções para novos e velhos problemas, acarretando desenvolvimento humano, social e 

ambiental. A concorrência entre os agentes criativos, em vez de saturar o mercado, atrai e estimula a 

atuação de novos produtores. E o lucro, objetivo fim do sistema capitalista, muda de significado pois 

não está atrelado mais ao dinheiro e sim ao propósito.   

Mas a questão ainda se mostra em aberto: como calculamos a criatividade? Retomamos o 

relatório da UNCTAD, 2010 que apresenta o modelo 5Cs [figura 1, capítulo 1] como resposta à 

mensuração da criatividade, feita por meio de quatro formas de capital: ‘social’, ‘cultural’, ‘humano’ e 

‘estrutural ou institucional’, como determinantes do crescimento da criatividade, ou seja, do ‘capital 

criativo’. Percebemos a relação com a teoria do capital proposta por Bourdieu, mas ao contrário de 

uma visão instrumental do conceito de capital, o que o autor se refere é todo recurso ou poder que se 

manifesta em uma atividade social. A informação que o relatório apresenta é que, além do capital 

econômico, é decisivo a compreensão do capital cultural  [saberes e conhecimentos reconhecidos] e 

do capital social [relações sociais que podem ser convertidas em recursos de dominação]. No 

entanto, o que é inscrito como ‘capital humano’ e ‘capital estrutural ou institucional’, pode ser 

entendido como o investimento de si e a infraestrutura oferecida pelo Estado. Para termos todos eles 

orbitando ao mesmo tempo e servindo como índices para a medição do ‘capital criativo’ 

precisaríamos de condições ideiais de existência e visibilidade. Num cenário desigual onde centro e 

periferia estão sujeitos a privilégios de mobilidade assimétricos, determinar que a lógica da economia 

de mercado poderá, a partir da instauração de uma economia criativa, resolver os problemas sociais, é 

acreditar no seu potencial estatístico e considerar que as desigualdades sociais são decorrentes 

somente de desigualdades econômicas, sem refletir sobre os entraves causados, por exemplo, pelo 

déficit de ‘capital cultural’ no acesso a bens simbólicos.  

Entretanto, ao analisarmos o discurso da criatividade pelo viés da ‘cultura’, não mais sob a 

ótica administrada do mercado, mas pelo viés do Estado do bem-estar social;  sai o empreendedor e 

entra o artista em sentido amplo, que num mundo conexionista funcionando na base dos projetos 

em rede,  viabilizam outras redes que não as comandadas pelo capital, redes autônomas, que 

eventualmente se cruzam ou rivalizam com as redes dominantes. Nesse contexto, os chamados 

excluídos tomam a própria vida, na sua precariedade de subsistência [Cf. Peter PálPelbart], como 

vetor de autovalorização.  A utilidade antes conferida ao ‘sujeito produtivo’ [o empreendedor] passa 

a configurar como ‘exotismo’  [o improvisador], em outras palavras, utilizamos o termo ‘gambiarra’ 

para delimitar a prática que envolve a re-apropriação material através de uma atitude de 

diferenciação, improvisação, ajuste ou adequação necessária com o objetivo de solucionar uma 

necessidade específica. Este termo também nos ajuda a refletir sobre a pregnância do ‘brasileiro 
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criativo’ imerso de forma precária no mundo e que por isso mesmo tende a buscar soluções naquilo 

mesmo que o constitui, que o singulariza, a saber, suas experiências e modos de vida, mesmo diante 

das mais invulgares adversidades.    

Esse contexto tem poder de inflamar o discurso político partidário ao mesmo tempo em 

que esvazia uma filosofia política à altura de nosso tempo.  A desarticulação da lógica neoliberal não 

significa um Estado comprometido com os direitos fundamentais da população.  O que verificamos, 

na maioria das vezes em nossos estudos, é um experimento devastador promovido por uma política 

partidária que,  em meio as disputas internas, desarticula instituições, ideologias e comunidades, para 

voltar depois a repropor a sua forma definitiva de governo. Ao mesmo tempo em que o Estado 

declina, a sociedade é entregue irrevogavelmente à forma de consumo e de produção orientada ao 

único fim de bem-estar (AGAMBEN, 2015).  Ainda que o capitalismo não goze da melhor das 

imagens, como sistema comandado pelo  imperativo do lucro que não tem outra finalidade senão ele 

próprio, no decorrer da história, como vimos, as lógicas produtivas do sistema mudaram e hoje, 

produção industrial e cultual não remetem mais a universos separados, radicalmente inconciliáveis. 

Neste sentido, torna-se ainda mais difícil conciliar o discurso do Estado que opera sob o ‘coletivo’ e o 

discurso do ‘capitalismo artista’ (LIPOVESTSKY, 2015) que explora racionalmente e de maneira 

generalizante as dimensões estético-imaginárias-emocionais do ‘indivíduo’. Ambos se efetivam na 

lógica quantitativa, seja através das estatísticas prescritivas  e direcionada à população de um lado,  

quanto na aferição do lucro e conquista de mercado do outro.  

Essa ambiguidade de amor e horror ao Estado está, como esclarece Foucault ao falar da 

governamentalidade, fixado em seu próprio nascimento e na ideia de um governo da população:  sua 

história, seus avanços, seu poder e seus abusos etc.  

 

Essa supervalorização do problema do Estado tem uma forma imediata, efetiva e 
trágica: o lirismo do monstro frio ante os indivíduos; a outra forma é a análise que 
consiste em reduzir o Estado a um determinado número de funções, como por 
exemplo ao desenvolvimento das forças produtivas, à reprodução das relações de 
produção, concepção do Estado que o torna absolutamente essencial como alvo de 
ataque e posição privilegiada a ser ocupada.  (FOUCAULT, 2013, p. 430) 

 

Para Foucault, não é tanto a ‘estatização da sociedade’ mas o Estado, em sua sobrevivência e 

seus limites, compreendido com base nas táticas gerais de governamentalidade. O que é importante 

destacar é que ao mesmo tempo em que nas relações múltiplas entre população-território-riqueza se 

constituiu uma nova ciência, a economia política;  as intervenções características do governo passam 

a ser direcionadas ao campo da economia e da população.  
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Com essa passagem podemos depreender que não somente economia e cultura andam pari 

passu, mas sobretudo economia e política. Neste sentido, ao aproximar a ‘economia de mercado’ da 

‘economia política’, a SEC articula a realidade dos fenômenos próprios à população como fim e 

instrumento, em outras palavras, a população aparece como sujeito de necessidades, de aspirações, 

mas também como objeto nas mãos do governo.  A justificativa é a possibilidade de um 

desenvolvimento sustentável com base em uma lógica sofisticada de mercado que gera renda ao 

mesmo tempo em que soluciona problemas sociais e ambientais. A população [quaisquer que sejam 

os interesses e aspirações individuais daqueles que a compõem] gesta um empreendedor em 

potencial [como consciência de cada indivíduo constituinte da população ] que deverá promover a 

mudança. Da mesma forma, ao afastarmos a economia da cultura e a aproximarmos da política, a 

questão da população como fim e objeto não se altera, o que muda são os meios de se operar as 

mudanças.  

Enfim, chegamos à terceira dimensão que classificamos como ‘mudança’, afinal o discurso 

da criatividade, conforme os documentos apresentados neste trabalho, tem como correlato seu 

sentido moderno de ‘originalidade’, de ‘inovação’ e de ‘produtividade’. A partir daí a criatividade 

torna-se também um investimento na medida em que, no atual estágio do capitalismo, toda pessoa, 

em si mesma, é uma forma de riqueza e essa riqueza não deve ser deixada de lado pelo cálculo 

econômico. Por isso mesmo leva o nome de ‘capital humano’.  Quem seria capaz de colocar em 

dúvida toda a riqueza humana e a bondade de todo investimento que tenta incrementá-la? Lópes-

Ruiz (2009) ao tratar do capital humano como ethos argumenta que a diluição da fronteira 

conceitual entre ‘consumo’ e ‘investimento’ é uma peça fundamental para a compreensão do 

capitalismo na sua etapa atual e dos valores que orientam a sociedade contemporânea.  Mais uma vez 

retomamos a questão do trabalho entendido em termos de ‘empreendimento’ individual.  Neste 

sentido cada profissional/trabalhador/empreendedor é responsável pelo seu próprio êxito e também 

por sua formação. O autor toma os textos de Theodore W. Schultz, pai da teoria do capital humano, 

ao assinalar alguns de seus efeitos, além da teoria econômica e das discussões acadêmicas. O foco 

mais destacado da análise foram os estudos dos gastos com educação.  Essa mudança na classificação 

das despesas a partir da teoria do capital humano produziu novas formas de ‘consumo’ [padrões mais 

sofisticados de gosto e a capacidade para escolhas mais discriminadas entre as mais recentes 

alternativas de consumo] e de ‘produção’ [capacidade de contribuir com mais serviços produtivos 

para a economia]. Essa abordagem também implica um ‘olhar para o futuro’, uma vez que “se os 

gastos podem ser vistos como investimentos em lugar do consumo, as pessoas investem em procura 

de retornos futuros; é o futuro que justifica suas ações no presente” (LÓPES-RUIZ, 2009, p. 225).   
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Ao tratarmos dos tradicionais cursos de formação qualificada oferecidos por escolas, 

faculdades e universidades é claro o sentido de investimento e, mais ainda, de investimento futuro. 

No entanto quando um gasto deixa de ser ‘consumo’ e passa a ser um ‘investimento’? O autor 

apresenta um exemplo que elucida a passagem do consumo para o patamar de investimento e 

transforma o consumidor num ‘investidor’.  

 

Um curso de degustação de vinho é um consumo ou é um investimento? 
Conquanto melhore as capacidades do indivíduo como consumidor, aumente seu 
capital humano (seu capital de consumo), pode-se dizer que se trata 
fundamentalmente de um investimento (...). De fato, pode trazer grandes 
benefícios não apenas ao aumentar as satisfações futuras a obter através do 
consumo, mas ao aparelhá-lo com uma ferramenta de socialização necessária para 
acender algum dia, por exemplo, aos níveis mais altos do mundo corporativo. Em 
outras palavras, o investimento feito no curso de degustação não apenas vai lhe 
trazer futuras satisfações ao permitir um consumo de vinhos mais sofisticados – 
incrementando, assim, seu capital de consumo -, mas acaba sendo também parte do 
seu capital de produção por que vai permitir um uso mais eficiente do seu 
networking (da sua rede de relacionamentos) e vai aumentar as probabilidades de 
sucesso no próprio marketing pessoa, atividade fundamental e tarefa 
imprescindível uma vez que ele é um ‘capitalista do seu capital humano’. (LÓPES-
RUIZ, 2009, p. 226) 

 

O capitalismo se ajusta e manifesta sua dimensão flexível: o capital. É justamente na 

diluição da diferença entre ‘consumo’ e ‘investimento’ que se torna possível ordenar e legitimar 

socialmente prioridades cambiantes. Segundo essa lógica, a cultura do consumo deixa de exibir seu 

lado pejorativo e passa ser reconhecida como a cultura do investimento. O consumo-investimento é 

o que possibilita a mobilidade em um mundo conexionista ou ainda o pertencimento a um grupo 

social , na concepção de uma classe criativa. Retomamos a ideia de que a economia, a partir de então, 

não pode mais ser entendida simplesmente como processo de produção, troca e consumo, mas sim, 

como observa Foucault, uma ciência do comportamento humano.   

Com o surgimento de um consumidor/investidor mais sofisticado surge um novo discurso 

que, junto ao discurso da criatividade, remete a ideia de mudança como algo constante e 

permanente: o discurso da inovação. Isleide Fontenelle (2012) ao estudar o discurso da inovação no 

universo acadêmico revela que este tem sido interpelado pelo mundo dos negócios compartilhando 

as mesmas inquietações relacionadas à necessidade de transformar saberes em conhecimento.  Isto 

nos interessa pois revela um resultado pouco visível [enunciável] porém bastante útil para a 

manutenção do sistema: uma ‘forma de conhecimento’ à imagem e semelhança do mercado, ou seja, 

uma forma de produção de conhecimento rápida, capaz de atender à sua demanda por uma natureza 

prática do saber. Diante dessa nova etapa do capitalismo, produto de uma recente transformação 
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tecnológica, o trabalho do conhecimento, como vimos, torna-se sua principal força produtiva. 

Segundo Fontenelle, é somente com base neste cenário que podemos compreender o real sentido das 

palavras criatividade e inovação e sua consequência imediata, qual seja a ‘gestão do conhecimento’. 

(2012, p.102). A ‘mercantilização’ dos saberes não é um dado novo, o que o torna significativo é que, 

sob um novo tipo de racionalidade política e econômica fundada no neoliberalismo, o controle 

torna-se cada vez mais presente na fórmula de cálculo, monitoramento, avaliação e gestão. 

Percebemos aqui uma importante mudança conceitual, a instituição social [escola] passa a ser 

equivalente a organização social [empresa]. De forma similar, toda instituição – seja ela pública 

como o Estado ou privada como a família – passa a ser inquirida sobre o mesmo modelo de ‘eficácia’ 

da organização social, isto é, a empresa.  

Seguindo esse raciocínio, o quadro não parece agradável: a produção do conhecimento 

passa a estar a serviço de um tempo, o tempo da velocidade do capital. No entanto, o discurso opera 

como contraponto, conforme atesta Fontenelle (2012): “há em jogo um poderoso aparato 

discursivo que opera com base na lógica das infinitas possibilidades de criação dadas pela revolução 

informacional, junto à promessa de um futuro empreendedor promissor” (p. 105). 

 O valor do saber é ampliado pelo cenário de oportunidades apresentado por histórias 

de sucesso. Podemos usar como exemplo a própria relação entre universidade e mercado: a simples 

tarefa de uma disciplina acadêmica pode transformar-se em um grande negócio. Outro aspecto 

fundamental do valor do saber é sua intrínseca relação com o conceito de capital humano, ou seja, os 

saberes vivos tais como habilidades, conhecimentos, capacidades que pertencem aos sujeitos. “No 

momento em que o saber se torna a fonte mais importante da criação de valor, é particularmente o 

saber vivo o que está na base da inovação, da comunicação e da auto-organização criativa e 

continuamente renovada [pelo consumo/investimento, grifo nosso]” (FONTENELLE, 2012, 105).    

O discurso da criatividade, consequentemente, mobiliza não apenas o sujeito naquilo que 

concerne sua capacidade de inovar e empreender até estar apto a participar de um novo mercado 

fundado no capitalismo artista e numa economia criativa; mas também opera no âmbito das 

mudanças, através de um saber transformado em conhecimento por meio da educação e da 

tecnologia. Essa estrutura generalizante congrega de maneira bastante sofisticada a moralidade 

positiva da ‘criatividade’ , pois implícito está o conceito de ‘cultura’, termo que carrega consigo 

significados múltiplos mas que, no senso comum, reduze-se ao espaço de igualdade onde todos têm 

acesso.  

Ao concluirmos essa pesquisa, a reflexão que permeia o discurso da criatividade é a 

manutenção de um sistema que, embora aponte para o novo, não altera de forma substancial a 
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realidade . A articulação do discurso em favor de um novo sistema econômico não teve o governo 

como correspondente. E toda mudança idealizada esteve imbricada, necessariamente, a uma lógica 

de mercado. Ao considerarmos a ‘economia’ como a arte de gerir recursos escassos com vistas a 

promoção do bem comum e o ‘governo’ como uma correta disposição das coisas de que se assume o 

encargo para conduzi-las a um fim conveniente (Cf. FOUCAULT, 2013), a lógica do mercado funde 

esses dois conceitos e faz surgir uma administração que tem no lucro e na livre concorrência seus 

pressupostos. Logo, a ideologia da ‘meritocracia’ ganha força pois o conceito de igualdade passa a ser 

entendido enquanto ‘acesso’ e a mudança somente é possível ser visibilizada por meio da geração de 

renda. Podemos resumir na metáfora do bolo: quem tem os ingredientes necessários são convocados 

para fazer o bolo crescer e, somente depois de pronto, este poderá ser dividido com o restante sem 

privilégios.  

Nesse sentido, mudam-se os nomes mas as formas são as mesmas: o artista passa a ser o novo 

criativo, a divisão de classes agora é denominada rede e o trabalhador se transforma no potencial 

empreendedor. Mesmo na mudança da cultura do consumo para a do investimento, o potencial para 

a troca corresponde a um mercado que também se adaptou na passagem dos bens tangíveis para os 

intangíveis. Ao Estado cabe a difícil posição de conseguir maior eficiência na gestão dos homens, 

tanto em sua relação com as riquezas, os recursos naturais, os meios de subsistência,  o território e 

suas fronteiras; quanto os homens em relação com outros homens em seus costumes, seus hábitos, 

suas formas de agir e pensar. Por isso é tão difícil tomar o mercado como modelo, pois os números 

não conseguem dar conta ‘da vida’ pulsante. Todavia não temos como fugir às estatísticas e os 

coeficientes objetivados no ideal de ‘eficiência’.  

Toda essa estrutura, nos parece, só faz valer uma criatividade objetivada. Não basta ser um 

país criativo, rico na diversidade de seu povo e bonito por natureza se tudo isso não for útil, e toda 

utilidade é determinada por um regime de valores específicos.  A criatividade e o potencial criativo se 

prestam a serem calculados e registrados em números. E equacionando frequentemente a 

criatividade com a proatividade na solução de problemas, ela [a criatividade] tenderá a nunca causar 

problemas ou, de outro modo, problematizar questões.  Entretanto, se nossa intenção, desde o início, 

foi dessacralizar o discurso da criatividade, isto é, profaná-lo no sentido de que nos fala Agamben 

(2009)43, então tomemos seu potencial de ‘causalidade’ não mais aquela apresentada em uma 

                                                
43 Agamben (2009) usa o termo profanação no sentido de um ‘contradispositivo’ isto é, um ingovernável como ponto de 

fuga e início de uma nova política (p.15). Esse termo provém da esfera do direito e da relação e designa como ‘sagrada’ 
ou ‘religiosas’ todas as coisa que pertenciam de algum modo aos deuses e, como tais, eram subtraídas ao livre uso e ao 
comércio dos homens. Assim, ‘consagrar’ era o termo que designava a saída das coisas da esfera do direito humano e 
‘profanar’ significava, ao contrário, restituir ao livre uso dos homens (id., p. 45). 
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racionalidade de mercado nem tampouco na governamentalidade do Estado, mas naquilo que torna 

o dispositivo ingovernável, ou seja, colocado em ‘comum’ e disponível para o ‘povo’. Não queremos 

com isso somente apresentar de forma ‘criativa’ termos tão ricos em significados, antes, contudo, 

buscamos na essência desses conceitos, algo que pudesse coadunar com experiências bastante ricas 

tanto na esfera coletiva [social] quanto na esfera individual [subjetividade]. Possibilitado pelo 

próprio sistema de governamento biopolítico de que tratamos até agora, não há dúvida que, embora 

autonomia e liberdade sejam relativas dentro do sistema, a mobilidade garantida, em grande medida, 

por recursos financeiros e tecnológicos, podem proporcionar encontros inusitados [com lugares e 

pessoas] que podem transformar verdadeiramente uma realidade dada.  

Os conceitos de ‘comum’ e ‘povo’ foram retirados dos estudos de Agamben (2009/2015) e 

revisitados por PálPelbart (2011) com o objetivo de expor uma possível resposta ao determinismo 

que, nos parece, estamos presos. Comecemos pela’ vida (em) comum’, título de um dos capítulos do 

livro de PálPelbart (2011). Retomamos o que o autor chamou de  ‘biopotência da multidão’ 

referindo-se ao texto deleuziano de ‘poder da vida’ em resposta ao ‘poder sobre a vida’ de Foucault. 

Ele descreve a multidão [heterogênea, dispersa, complexa, multidirecional] como o oposto da massa 

[homogênea, compacta, contínua, unidirecional]. E o grande questionamento é em que medida a 

virtualidade da multidão extrapola o sistema produtivo atual? [encontramos aqui nosso primeiro 

estágio de profanação]. Essa potência da vida é sempre inscrita ‘ao lado’ do poder, ou seja, ao lado da 

dominação há sempre a insubordinação. Essa insubordinação se dá no espaço (do) ‘comum’: 

‘definido e vivido como aquele espaço abstrato, que conjuga as individualidades e se sobrepõe a elas, 

seja como espaço público ou como política’ (PÁLPELBART, 2011). Para o autor, hoje o ‘comum’ é 

o espaço produtivo por excelência em seu núcleo prioritariamente econômico e biopolítico. Não 

obstante, a sociedade em rede possibilita, em suas brechas, [pelo menos idealmente] ‘por em comum o 

que é comum, colocar para circular o que é patrimônio de todos’. Apesar disso, essa dinâmica assim 

descrita, sentencia PálPelbart, só ‘parcialmente corresponde ao que de fato acontece’. Por isso 

emerge a ideia de comunidade que, diferente de sociedade, opera o ‘como’ e não o ‘entre’.  Não se 

trata, portanto, de uma relação entre iguais, mas de uma relação na qual intervêm o Outro.  Colocar 

‘em comum’ é imaginar que a resistência não vem de uma classe, de um grupo, de um partido, de uma 

minoria, mas de uma ‘singularidade’ qualquer, daquele ‘comum’. 

Nosso segundo estágio de profanação está na interpretação do significado político do 

termo ‘povo’ que, segundo Agamben( 2015),  um mesmo termo congrega tanto ‘o sujeito’ político 

constitutivo; quanto ‘a classe’ que, de fato, se não de direito, está excluída da política. A  riqueza de 

sentidos está justamente na oscilação dialética entre dois polos opostos: ‘de um lado, o conjunto 
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‘Povo’ como corpo político integral, de outro, o subconjunto ‘povo’ como multiplicidade 

fragmentária de corpos necessitados e excluídos’ (p. 37).  Mas isso significa também, descreve o 

autor, uma cisão fundamental na constituição da espécie humana num corpo político: a inclusão e a 

exclusão. Ou seja, ele é aquilo que não pode ser incluído no todo do qual faz parte e não pode 

pertencer ao conjunto no qual está desde sempre incluído (id.). Por isso mesmo não pode ser 

apreendido, escapa aos domínios políticos, sociais e econômicos pela sua própria essência. Nem 

direita e nem esquerda, nem Estado e nem mercado, tem a possibilidade de produzir um povo sem 

fratura.  [A mesma fratura que o ideal democrático-capitalista acredita poder sanar através do 

desenvolvimento].  O próprio Povo reproduz  no seu interior o povo dos excluídos. Somente a 

‘política’ que conseguir prestar atenção a essa cisão biopolítica poderá deter essa oscilação.   

Ao final ficam-se as brechas: o mercado ‘comum’ e o Estado do ‘povo’. Não se trata, 

portanto, de transmitir uma doutrina, mas tão somente um ‘feixe’ de ideias [criativas].   

 

 
 

Gráfico 7: Resumo dos principais temas mobilizados para a análise do discurso da criatividade articulado aos estudos de 
comunicação e consumo. (Elaborado pela autora).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao articularmos os campos da comunicação e do consumo com o conceito de criatividade, 

tal como definido em nosso recorte, a saber, aquela que se manifesta no discurso institucional 

fundado na economia de mercado contemporâneo e na política neoliberal, buscamos construir um 

caminho que nos permitisse identificar as principais estratégias de convocação biopolíticas ali 

implicadas e atuantes no processo de subjetivação. Nesse sentido, o percurso deste trabalho seguiu 

uma lógica orientada sobre a emergência do discurso da criatividade, os mecanismos envolvidos na 

constituição da criatividade como dispositivo e, por fim, um sistema organizado em torno da 

governamentalidade, ou seja,  do corpo [individual e coletivo] como investimento político.   

No primeiro capítulo, ao adentrarmos esse novo sistema capitalista mobilizado pela 

economia criativa e suas formas de produção e consumo na sociedade contemporânea, vemos surgir 

um novo regime de classe, distinto de qualquer outra classificação social pois pressupõe todos 

incluídos. Estamos falando da classe criativa (FLORIDA, 2011) que, em sua instância econômica, 

altera o sentido de trabalho e trabalhador para o de empreendedorismo e empreendedor; a partir de 

então todos estão aptos a colaborar com o mercado segundo uma correta gestão de seus ativos, ou 

seja, sua própria ‘vida’. Como vimos, a liberdade concedida ao sujeito é de ‘ser aquele que se quer ser’ 

e este estágio é possibilitado pelo ‘consumo’. Em nossas análises descobrimos que esse novo 

consumidor é na verdade um novo investidor, que aplica seus recursos nele próprio com vistas a um 

futuro que encerra o desejo demasiadamente humano de felicidade e sucesso.  

Mas a institucionalização da criatividade encontra-se no espaço midiático cujas imagens, 

sons e movimentos contribuem para uma pedagogia cultural, na qual os valores da criatividade, da 

inovação e do empreendedorismo tornam ainda mais acentuada a relação entre capital e 

subjetividade (FREIRE FILHO, 2011).  No capítulo dois, observamos esses valores atrelados à 

cultura brasileira, e esta torna-se o agente fundamental para o desenvolvimento do País. Nesse 

cenário, o discurso da criatividade apresenta-se em um contexto generalizante e pressupõe uma 

inclusão [aparentemente] universal. O poder criativo, a partir da análise dos discursos 

governamentais, funde inclusão social, diversidade cultural e sustentabilidade ambiental e, portanto, 

torna-se essencial à infraestrutura social e ao futuro do planeta. Mas é no discurso nacionalista do 

‘Brasil Criativo’ que vemos despontar a criatividade como esfera legitimadora: não somente o sujeito, 

nem o profissional e sim o país é alçado à categoria de criativo.  

Entretanto, é na tentativa de atender aos objetivos propostos para este trabalho, o qual 

toma como principal caracterizar o discurso da criatividade no contexto brasileiro a partir da análise 
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de documentos governamentais, sobre a qual nos debruçamos no capítulo três em uma extensa 

análise dos principais sentidos mobilizados na articulação e produção desse discurso, bem como sua 

operacionalização na alçada do consumo e, a partir daí como fomento e instância legitimadora para a 

gestão de si. Trouxemos, além dos documentos governamentais, relatos de empreendedores e os 

discursos publicizados pelas escolas de formação especializada com foco direcionado ao tema 

criatividade. Isso nos garantiu maior rigor nas análises ao mesmo tempo que demandaram maior 

tempo de leitura e fundamentação teórica para que pudéssemos dar conta de tal empreendimento.  

Como resultado, podemos observar que o discurso da criatividade, que abarca tanto a 

esfera econômica, quanto a artística e científica, toma como princípio a própria ‘vida’. Ao ser 

concebido como um domínio privilegiado na resolução de problemas sociais ou como resposta às 

diversas demandas do mercado, ele [o discurso] mobiliza o ‘poder’ e a ‘potência’ da vida, isto é, do 

corpo individual [sujeito] e do corpo coletivo [sociedade]. Por isso,  a importância de sustentarmos 

a biopolítica como articulador conceitual para identificarmos esse ‘novo’ consumidor alçado a 

categoria de investidor e, portanto, com mais responsabilidades na gestão de si.  

Assim, segundo o que depreendemos das pesquisas, a criatividade enquanto discurso  

apresenta-se como tema unificado, embora abrigue muitos significados. De maneira similar, a partir 

da perspectiva do dispositivo,  também apresenta um contexto generalizante no qual sujeito, cidadão 

e consumidor fazem parte de um mesmo corpo social, a classe criativa, e são convocados a colaborar 

como empreendedores criativos, embora incluídos de maneira assimétrica. São esses mesmos 

empreendedores que, na perspectiva da governamentalidade, adquirem a imagem de criativos e 

colaborativos. Portanto, as convocações biopolíticas articulam formações de saber [discurso da 

criatividade] e relações de poder [biopoder], de modo a constituir os regimes de visibilidade 

[empreendedor criativo e colaborativo] implicados na produção de subjetividade [sentido 

foucaultiano] ou agenciamento do sujeito [sentido deleuziano] (HOFF, 2015).  

Nesse novo ‘espírito’ do capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), a passagem de 

uma sociedade de produtores, em que industrial e trabalhador coabitavam o mesmo espaço; para 

uma sociedade de consumidores, a indústria deu lugar à tecnologia e o trabalhador é orientado pela 

cartilha do empreendedorismo. O espaço comum é o da rede, onde elos fortes e fracos correspondem 

às determinações de classe que, outrora, significavam posições antagônicas entre opressores e 

oprimidos. Na contemporaneidade, a meritocracia é o novo critério para a seleção. Não havendo 

mais posições fixas na sociedade, todos têm a chance de serem selecionados e, portanto, devem estar 

permanentemente alertas e sempre abertos a consumir ou investir em alguma coisa que possa 

destacá-lo dos demais pontos [ou elos] da rede.  Em nosso desfecho, nos parece, o cenário mudou 
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pouco. Os nomes mudaram mas os privilégios continuam os mesmos. Em uma sociedade que se 

pretende todos incluídos, as diferenças não estão somente no poder de consumo, mas também no 

acesso aos diversos tipos de capital necessários à valorização pessoal e ao sucesso profissional.   

Em suma, nem mercado e nem Estado sozinhos conseguiriam desempenhar grandes 

mudanças, mesmo tendo no discurso da criatividade uma instância poderosa. Por isso, acreditamos 

que entender as convocações biopolíticas que um discurso como esse promove, nos ajuda a refletir 

sobre ordenamento que tanto a política quanto a economia de mercado operam no momento 

presente. E, ainda, a dificuldade que o sujeito enfrenta quando se depara com a liberdade que lhe é 

ofertada em troca da total responsabilidade pelas suas escolhas. Mas não podemos esquecer que a 

‘vida em comum’ institui a relação de um com o outro e desta união emana o ‘povo’,  concebido pelos 

incluídos e excluídos.  

Esperamos com este trabalho motivar desdobramentos futuros, uma vez que as relações 

entre comunicação e consumo mostram-se terreno fértil para pensarmos as articulações do discurso 

da criatividade que, como vimos, possui múltiplos significados. Na contemporaneidade adquire 

contornos outros na eminência de um sujeito, mais que criativo, colaborativo e aberto ao 

compartilhamento. São essas mudanças no discurso que nos permitem observar as ‘brechas’ ou o 

ponto de fuga para uma nova política.  
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ANEXO - 1 

QUESTIONÁRIO/ROTEIRO  

Questionário feito a partir de entrevistas com empreendedores. O conteúdo está dividido em três  

partes conforme proposta feita para a análise de discurso, compreendendo ‘o discurso’ [saberes e 

práticas do que é dito/não dito], ‘o dispositivo’ [rituais que definem circunstâncias e signos 

envolvidos por quem diz] e ‘a governamentalidade [estratégias e convocações para quem é dirigido o 

discurso]. 

Observação 1: esse foi considerado apenas como roteiro e, portanto, não foi considerado como 

limitador. Foram feitas mais ou menos perguntas, dependendo do entrevistado e da circunstância 

possibilidade pela entrevista.  

Observação 2: todos os entrevistados encaminharam ‘termo de consentimento’ que está arquivado 

com a autora. Todas as entrevistas foram feitas em caráter sigiloso com o objetivo de proporcionar 

um ambiente de informalidade ao entrevistado e garantir respostas menos objetivas e estruturadas, 

isto é, mais espontâneas.  

 

PARTE 1: O DISCURSO 

a) Criatividade é sinônimo de inteligência? 

b) Você é criativo? Quais as características que o define como sujeito criativo? 

c) Quais as diferenças e semelhanças: criatividade x inovação e criatividade x empreendedorismo. 

d) Como ser criativo? Existe um manual? Existe uma comunidade criativa? 

e) Qual desses perfis você se identifica: Nato [‘eu tenho alma de empreendedor’], Situacionista [‘fui 

levado ao empreendedorismo’], Meu jeito [‘o melhor jeito é o meu jeito’], Herdeiro [‘fui incentivado 

a ser empreendedor’], Busca do Milhão [‘show me the money’] ou Idealista [‘quero mudar o 

mundo’]?44 

f) Qual o perfil de modelo de gestão que você mais se identifica: Paternalista [‘valoriza pessoas e 

ambiente’], Líder [engaja pessoas, é inspirador], Democrático [‘ouve e divide responsabilidades’], 

Visionário [‘aponta caminhos’], Trator [mão na massa]? 

 

 

                                                
44 Perguntas e) e f) foram elaboradas a partir dos perfis identificados pelo estudo da Endeavor Brasil e o Grupo Troiano 

com o título ‘A cultura empreendedora no Brasil’ , realizado em 2014.  
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PARTE 2: O DISPOSITIVO 

a) Defina Economia Criativa. 

b) Quais as diferenças e semelhanças: economia cultural x economia do conhecimento x economia 

criativa. 

c) Conhece o Plano da Secretaria da Economia Criativa? 

d) Quais políticas públicas ou iniciativas privadas você já procurou, utilizou ou pretende utilizar? 

e) Qual foi a tua motivação que o levou ao empreendedorismo?  

f) Qual foi a condição que propiciou sua tomada de posição empreendedora? 

 

PARTE 3: A GOVERNAMENTALIDADE 

a) O brasileiro empreende por necessidade ou oportunidade? 

b) O brasileiro é criativo por natureza? Temos uma essência criativa? A criatividade nos identifica? 

c) Pessoas comuns podem fazer o extraordinário acontecer? 

d) A propriedade intelectual vale mais que a propriedade física? 

e) A classe criativa substituiu a classe trabalhadora? 

f) Os trabalhadores hoje são os meios de produção? 

g) De 0 à 5, sendo 0 não me identifico e 5 me identifico totalmente,  quais os valores que acredita: 

individualidade [autoafirmação], meritocracia [metas e conquistas] e diversidade e abertura 

[liberdade e autonomia]? 
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ANEXO - 2 
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