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Resumen
En este trabajo se presentan resultados de investigación sobre la relación existente entre
las nuevas tecnologías de la información, la aplicación de programas educativos estatales
con modalidad “1 a 1”, y la conexión a internet a través del servicio de Internet Para
Todos y del programa Plazas Wi Fi en la ciudad de La Rioja (Argentina). A partir de los
resultados obtenidos se sostiene en este trabajo que la brecha tecnológica puede
acortarse a partir de un modelo de inclusión, tanto educativa como de conectividad.
Siendo este modelo llevado adelante a partir de la creatividad aplicada a la ciudad en
general y a los espacios públicos en particular. Se abordan los cambios que se produjeron
en la sociabilización de niños y adolescentes gracias la conectividad a internet gratuita en
espacios públicos (Plazas Wi Fi) y la conexión de bajo costo en los hogares. Se indaga
también sobre la incidencia que estos factores tienen en los procesos de enseñanza
aprendizaje en conjunción con las herramientas de los programas “1 a 1”.

Palabras clave
Conexión, brecha digital, TIC, Internet, Educación, Inclusión.

Abstract
This paper presents the results of a research based on the relation that exists between
information technologies, state educative programs application with one on one
mode, and internet connection through Internet Para Todos (Internet For Everyone)
service and the program Plazas Wi Fi (Wi Fi Parks) in La Rioja City, Argentina. From the
obtained results, it is considered that the technology gap can decrease thanks to an
inclusive model refered to educative and connectivity inclusion. This model would go
through with creativity applied to the city in general and to public spaces in particular.
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This paper also addresses the changes produced in children and teenagers
sociabilization due to free internet connectivity in public spaces (Plazas Wi Fi Program)
and low cost domestic connection. It also inquires regarding the incidence that this
factors have on teaching learning processes in conjunction with “one on one” program
tools.

Key words
Connection, technology gap, ICT (Information and Communication Technology),
Internet, Education, Inclusion.

Introducción / Introdução
Actualmente internet y el uso que se hace de la web forman parte de una nueva
realidad, una realidad que da cuenta de una imperiosa necesidad de mantenerse
conectado permanentemente, lo que afecta a nuevos hábitos y costumbres,
principalmente por parte de los jóvenes. Frente a esto aparece la brecha digital, ya
que se supone que no todos los jóvenes tienen las mismas posibilidades digitales, y
por lo tanto son distintas sus experiencias y costumbres.
Es por esto que resulta interesante determinar la existencia de esa brecha digital en
La Rioja y conocer que sucede con aquellos jóvenes que están conectados y se
asume han cambiado sus hábitos y formas de relacionarse.
Por estos motivos se decidió indagar sobre la posesión o el acceso a una
computadora, las posibilidades de conexión a internet, los lugares desde donde se
conectan, algunas de las cosas que hacen cuando se conectan y la importancia que
le asignan en sus vidas a internet en general.

Objetivos


Conocer la relación existente entre brecha digital y los estudiantes de nivel
medio de la ciudad de La Rioja a partir de los nuevos programas educativos
estatales de inclusión digital



Establecer en qué medida la conexión a internet, posibilitada por los
programas estatales, han significado una disminución en la brecha digital y un
cambio en las formas de sociabilización de los jóvenes involucrados.

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo, con metodología cuantitativa, cualitativa y
posterior triangulación metodológica. Se trabajó con cuestionarios
autoadministrados y entrevistas en profundidad a estudiantes de nivel medio de la
ciudad de La Rioja.
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1. Una nueva realidad
En la actualidad, el uso de internet y de la computadora en general, es una realidad
que trasciende a todos los sectores socioeconómicos. Internet ha traspasado todas las
fronteras, no sólo las fronteras geográficas, sino también las fronteras de la
comunicación. Esto provocó un cambio en las formas en que las personas se
relacionan, como afirma Manuel Castells (2001) el uso de Internet potencia la
sociabilidad.
En medio de esta situación y frente a cambios en los paradigmas, reaparecen las
diferencias sociales y económicas pero en este caso el problema se hace conocido
como brecha digital. Esta brecha es entendida en una de sus dimensiones, como la
posibilidad de poseer una computadora y la oportunidad de acceder a internet, en
contraposición a aquellas personas que no poseen computadora y un acceso a la red,
allí es donde se plantea la brecha. Frente a esto, entra en consideración la creatividad
aplicada al armado de estrategias y acciones (por parte del estado nacional y los
estados provinciales) tendientes a la reducción de esa brecha.
Este trabajo reúne resultados de investigaciones pertinentes al tema, donde se indagó
sobre la relación existente entre las nuevas tecnologías de la información y la
aplicación de los programas estatales con modalidad 1 a 1 (una computadora por
estudiante), además de la conexión a internet gratuita y/o de bajo costo.
Respondiendo a la necesidad de aplicar modelos de inclusión educativa, en la ciudad
de La Rioja, se viene llevando a cabo desde hace unos años el llamado “Programa
Joaquín V. González”, donde el estado provincial provee a alumnos de nivel primario
computadoras laptop, reproduciendo el plan mundialmente conocido como “One
laptop per child”, que responde a esa modalidad 1 a 1. Además, siguiendo en el
paradigma de la inclusión, el estado nacional entregó netbooks a todos los estudiantes
de escuelas públicas del nivel secundario del país, bajo el plan “Conectar Igualdad”, en
pos de disminuir la brecha digital educativa para todos los adolescentes que concurran
a esas escuelas públicas de Argentina.
Sin embargo, cabe destacar que la brecha digital no se disminuye sólo mediante la
adquisición de computadoras laptos o netbooks, instrumentos con los cuales pueden
relacionarse e integrarse con la tecnología, sino también se hace necesario que esos
ordenadores dispongan de conexión a internet. Entendiendo esto, en la provincia de
La Rioja, Internet Para Todos, una empresa mixta (público – privada) brinda su servicio
de muy bajo costo con planes especiales a los estudiantes poseedores de estas
computadoras e incluso, ofrece el servicio de libre conexión por wi fi en todas las
plazas, paseos y espacios públicos de la provincia (Programa Plazas Wi Fi) de manera
abierta. Gracias a esto, la reducción de la mencionada brecha se torna aún más factible
al considerar ambos factores: la posesión de la computadora y el acceso a internet.
Teniendo en cuenta esta situación, la presente investigación se centró en tratar de
entender cómo esta herramienta de intervención del Estado en materia educativa,
influenció en acortar la brecha a partir de un modelo de inclusión, tanto en materia de
educación como de conectividad, entendiendo a estos modelos como modelos
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creativos en cuanto proponen encontrar soluciones alternativas a los problemas de
conexión en los hogares de bajos recursos, como es el ejemplo de la implementación
del programa Plazas Wi Fi.
Para completar la investigación, se indagó sobre los cambios producidos en la
sociabilización de los adolescentes y en las nuevas formas, modelos y adaptaciones
dentro de las formas de relacionarse.

2. Conexión para la acción.
A partir de los resultados se observa que el 99% de los encuestados tiene
computadora, lo que indica como los planes de entrega de netbooks en escuelas
públicas han influenciado fuertemente para que los jóvenes tengan este dispositivo
tecnológico a su alcance y este indicador arroje un dato tan importante.
Frente a esta información, se puede corroborar lo afirmado al analizar otra pregunta
del cuestionario que indagó sobre la forma de adquisición de esa computadora y se
observó que un 56% de las computadoras mencionadas fueron de algún plan estatal
de educación y entrega de netbooks.
Siguiendo con las interrogaciones de la investigación se preguntó sobre la cantidad de
computadoras que posee cada alumno en su hogar. Fue singular el dato que reflejaba
a una minoría (el 18 por ciento) que aseguró tener 3 computadoras en su hogar. El 24
por ciento tildó la opción de más de tres, mientras que un 25, indicó poseer solo una.
Otro dato muestra a un 33 por ciento que dijo tener acceso o poseer dos
computadoras. Es evidente que la gran mayoría, un 75 por ciento de los alumnos,
posee dos o más computadoras. “Con este índice, el estudio se acerca a cuantificar la
cantidad de computadoras que tiene la unidad de muestra. Incrementándose el
número de aparatos, propone que los alumnos tienen más posibilidades de interactuar
con y a través de ellas y, aseguramos que las nuevas tecnologías ya componen un
espacio preponderante en la socialización de los adolescentes”. (Farach, 2012; 84)
FIGURA 1
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Fuente: Farach, 2012.
En este marco, y sabiendo que en estos tiempos la utilidad plena de un ordenador sólo
puede llevarse a cabo mediante una conexión a internet, dentro de los resultados de la
investigación, se puede apreciar cómo el 98% de los niños y adolescentes, tienen algún
tipo de conexión a la red de redes. De este dato se desprende, que de ese porcentaje
mayor, el 58% realiza su conexión a través de algún servicio domiciliario de Internet
Para Todos y un 20% a través de la conexión libre de Wi Fi en espacios públicos. Lo que
lleva a visualizar cómo el 78% (obtenido de la sumatoria) accede a su conexión a través
de algunos de los planes de conectividad ofrecido por dicha empresa, dentro de la
estrategia de inclusión digital.

Por otra parte resulta evidente que como afirma Roxana Morduchowicz se puede
categorizar a los jóvenes dentro de lo que ella llama la generación multimedia, una
generación en la que no sólo abundan las ofertas mediáticas y tecnológicas sino que se
caracteriza por el uso simultáneo que hacen de los medios: hoy miran televisión,
escuchan música, hablan por celular y navegan por Internet todo al mismo tiempo
(Morduchowicz, 2008: 12). Esto se pudo corroborar claramente con los resultados de
este trabajo donde se pudo apreciar cuál es la utilidad que se le otorga al ordenador,
por lo que se preguntó a los adolescentes en detalle sobre el uso que le dan a sus
máquinas y se arribó a que un 50 por ciento de los estudiantes aseguró que a través
de las computadoras estudia y se informa. Un 43 por ciento eligió la opción de bajar
datos, escuchar música, bajar o subir fotos y videos. Un 31 por ciento afirmó que baja
datos, música, y “siempre” está conectado a la red social Facebook. Un 27 por ciento
indicó “todas las opciones anteriores”, por lo que se deduce que estudia, se informa,
baja datos, música, fotos y videos, y además siempre está conectado al Facebook
(información explícita en otras dos preguntas). Un porcentaje similar, un 26 por ciento,
expresó que sólo navega en redes sociales y chatea, mientras que sólo un uno por
ciento de los alumnos dejó de lado todas las opciones anteriores. (Farach, 2012)
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FIGURA 3

Fuente: Farach, 2012.

De esta forma se puede establecer como “las nuevas tecnologías permiten a los
adolescentes construir una relación con el otro, en un espacio más libre, para hablar
de temas que de otro modo no abordarían. El chateo es un espacio propicio para
secretos y confidencia difíciles de compartir cara a cara en la escuela. La mediación
electrónica, la ausencia de imagen física y la anulación de la dimensión corporal les
permiten hablar de sí mismos con mayor autenticidad.” (Morduchowicz, 2009: 48).
También aparecen nuevas formas de interacción entre los jóvenes, interacciones que
se producen en su mayoría dentro de redes sociales, y dentro de estas relaciones e
interacciones se producen nuevas formas de sociabilización, ya que se observa
claramente que el 97% de los adolscentes manifiestan que “es muy importante” estar
conectados para poder interactuar con otros y en otra de las preguntas una amplia
mayoría (95%) “no imaginan su vida sin una conexión a internet”.
De esto se desprende aquello que afirma que “la cultura popular, entendida como
aquella que construyen los medios de comunicación, la música, el cine y otras
expresiones es uno de los pocos espacios que, según la propia percepción de los
adolescentes, les pertenece a ellos, habla de ellos y les habla a ellos. En consecuencia,
les permite entender quiénes son, cómo se los define socialmente, y cómo es y
funciona la sociedad en la que viven” (Morduchowicz, 2009: 9) y en estas nuevas
formas, hoy encontramos a las redes, a la internet y por consiguiente entra en
consideración el tiempo que permanece el joven en la web.
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En este punto, al ser consultados sobre el tiempo de conexión a la red, se observó
como una amplia mayoría pasa más de dos horas conectado, lo que reafirma el lugar y
la importancia que le asignan en sus vidas a la red y a las relaciones establecidas a
partir de la propia interacción con internet, observado también en otros puntos de
este trabajo.

Fuente: Elaboración propia.
En otros de los tramos de la investigación, se buscó conocer en qué cantidad los
estudiantes poseen cuentas en redes sociales virtuales. Es factible deducir que
conocen el término o el concepto de ellas. Facebook fue elegida como la red social
más utilizada con un 90 por ciento de elecciones. Es necesario aclarar que no se indagó
en la cantidad de cuentas o casillas de correo (mail) que poseía cada alumno, pero sí, si
tenía cuentas en las mencionadas redes. Por ello es que los porcentajes en este ítem
pueden ascender los cien puntos, dando cuenta que poseen más de una cuenta en las
redes de socialización virtuales.
Los estudiantes aseguraron tener cuenta en Twitter en un 24 por ciento. El ítem “otras
redes sociales” logró 12 puntos porcentuales. Otro dato para destacar remite a que un
ocho por ciento de los alumnos tienen una cuenta en Fotolog y sólo un cinco por
ciento dijo “no poseer”, cuentas en Redes Sociales. El resto de las redes quedaron muy
por debajo de la fuerte elección de Facebook.
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FIGURA 5

Fuente: Farach, 2012.
Por otra parte, también se consultó a los adolescentes sobre la importancia que le dan
a los planes estatales de entrega de netbooks y en más de un 97% lo valoran como
“muy positivo” agregando (quienes tienen este tipo de computadora) que es la única
forma en que hubiesen podido acceder a una.
En este mismo sentido y al ser consultados sobre el acceso a internet a través de
Internet para Todos (IPT) en sus hogares y en los paseos públicos a través de Plazas Wi
Fi (del mismo servicio de IPT) las respuestas son de valoraciones altamente positiva, en
más del 90 % de los casos, ya que encuentran muy útil y económico al servicio, y
particularmente le asignan un lugar muy destacado al plan Plazas Wi Fi, ya que les
permite conectarse a la red en un espacio público de manera gratuita, apropiándose
de este espacio y manteniendo en ese lugar los vínculos tradicionales sumados a
nuevas formas de interrelación a partir de la internet.

Conclusiones
En base a los datos obtenidos, se observa claramente como los jóvenes necesitan de
la computadora y de internet para poder llevar a cabo su proceso de sociabilización,
debido a que hoy la web forma parte indiscutida de sus vidas y no se imaginan sin
estar conectados a la red.
Esta nueva realidad es posible gracias a que la brecha digital ha sido prácticamente
anulada a partir de diversas estrategias y planes de acción que permitieron en primer
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lugar, el acceso a una computadora y posteriormente, la posibilidad de que esa
computadora se encuentre conectada a internet, incluso más allá de sus propios
hogares.
Por otra parte, aparecen nuevos interrogantes que seguramente serán abordados en
nuevas investigaciones, como por ejemplo aquél que refiere a la apropiación de los
espacios públicos y las nuevas formas de socialización establecidas en ellos, siendo
éstos lugares que tradicionalmente tenían asignadas otras funciones y
representaciones por partes de los jóvenes.
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Resumo
O Parque Sarah Kubitschek, localizado em Brasília, é considerado o maior parque
urbano do mundo, com aproximadamente 420 hectares, e recebendo em média
180 mil visitantes por semana. Pensando em requalificar e ressignificar o espaço,
estimulando sua consolidação enquanto ambiente de experimentação e vivência e
equalizando as necessidades e dinâmicas contemporâneas à vitalidade e natureza
da obra, concebeu-se a experiência do #wikiparque. Partindo do horizonte do wikiurbanismo, inteligência coletiva, crowdsourcing e governança criativa, a proposta
busca conectar agentes e conteúdos, por meio da articulação de atividades,
informações e ferramentas. O objetivo central é gerar a colaboração afetiva e
efetiva no espaço público, enquanto plataforma aberta e híbrida de intervenção,
processo que iniciará com o #wikipraça (ação focal na Praça das Fontes do Parque) e
pretende estimular o início do #wikidistrito (movimento em todo o território do
Distrito Federal brasileiro). O trabalho a ser apresentado refere-se exatamente ao
estudo de caso desse movimento em proposta na capital do Brasil, apresentando as
concepções teóricas e funcionais que subsidiam a intervenção urbana, bem como os
primeiros processos observados nos territórios, nos agentes ativados e nos
processos desenvolvidos. Objetivando conduzir uma análise coerente no marco das
cidades e clusters criativos, serão aplicadas três matrizes de informação: (i) os três
contextos de ambientes criativos, desenvolvida pela Ana Carla Reis na obra Creative
City Perspectives; (ii) os 3 T’s elaborados por Richard Florida; e (iii) os sete fatores de
identidade de cidades criativas, concebido por Charles Landry no trabalho The
Creative City.

Palavras chave
Cidade Criativa; Wikiurbanismo; Inteligência Coletiva; Crowdsourcing; Governança
Criativa; Parque Urbano

Abstract
The Sarah Kubitschek Park, located in Brasilia, is the largest urban park in the world,
with approximately 420 acres, and receiving on average 180.000 visitors per week.
Thinking about retrain and reframe this space, stimulating its consolidation as an
experimentation and networking environment and equalizing the contemporary
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needs and dynamics with the proposal, vitality and nature of this urban
masterpiece, its conceived the #wikiparque experience. Starting from the horizon of
the wiki-urbanism, collective intelligence, crowdsourcing and creative governance,
the proposal seeks to connect agents and content, through joint activities,
information and cooperation tools. The main objective is to generate the affective
and effective collaboration in public space, as open platform and hybrid
intervention, process that starts with the #wikipraça (focal action at the Fountains
Square oh the Park) and to stimulate the start of #wikidistrito (movement at the
whole Federal District, in Brazil). The work to be presented refers precisely to the
case study of this proposed movement in the capital of Brazil, presenting the
theoretical concepts and functional subsidizes for the urban intervention, as well as
the first elements observed in the territories, with the activated agents and from
the processes developed. Aiming to lead a coherent analysis in the context of
creative cities and clusters, will be applied three arrays of information: (i) the three
contexts of creative environments, developed by Ana Carla Reis, in the work
Creative City Perspectives; (ii) the 3 T’s thought by Richard Florida; and (iii) the
seven identity factors of creative cities, designed by Charles Landry at the work The
Creative City.

Key words
Creative City; Wiki Urbanism; Collective Intelligence; Crowdsourcing; Creative
Governance; Urban Park
Achamos que devemos dominar a natureza, lutar contra ela, para não sermos
dominados por ela. Acontece que a alternativa “senhor ou escravo”, não corresponde à
realidade das coisas. O caminho que a ecologia nos indica é o de “sócio” da natureza.
Burle Marx

Introdução
A partir das recentes manifestações que ocorrem em diversos espaços do território
nacional, nos deparamos com nossas limitações de compreensão e efetivação da
atual realidade política e social no horizonte da participação popular. Um dos
elementos pragmáticos desvelados é a ocupação do espaço público e de outros
elementos não tão diretamente abordados, mas que estão no cerne da mobilidade
urbana. Dessa forma, se demonstra como atual e necessário gestar processos de
governança compartilhada do pensar e fazer das nossas cidades, desenvolvendo e
co-operando plataformas, ferramentas e processos que possibilitam a interação
propositiva com nossos ambientes afetivos e cotidianos. Nessa perspectiva, inserese a proposta do wikiparque, movimento que pretende conectar pessoas e
conteúdos no Parque Sarah Kubitschek, em Brasília, maior parque urbano do
mundo. Como a atuação intensiva em territórios gera um conjunto de
desdobramentos econômicos e simbólicos, configura-se como uma atuação que
necessita a correta modelagem dos elementos estratégicos, táticos e operacionais,
bem como a coerência desse cenário com a realidade humana e ambiental que
ocorrem nos espaços urbanos. Alinhada, portanto, à contextualização da proposta
de intervenção, faz-se necessário também avaliar a adesão da modelagem aos
arcabouços de referencial teórico e político mais consolidados no marco das cidades
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criativas. Buscamos, dessa forma, uma validação ou reforma dos elementos
constituintes do atual projeto de kick-off do movimento wikiparque.

Objetivos


Contextualizar os principais elementos de escopo do projeto de intervenção
do wikiparque;



Avaliar a coerência entre o projeto de intervenção do wikiparque perante
referenciais teóricos consolidados existentes sobre cidades criativas; e



Apontar dinâmicas de aperfeiçoamento para a modelagem de intervenção
atualmente utilizada.

Metodologia
Tendo como característica conformadora do trabalho uma avaliação qualitativa, a
principal referência de arcabouço teórico a ser utilizado no artigo é a Teoria
Fundamentada (STRAUSS et CORBIN 2008), que permitirá o alcance dos objetivos
elencados por meio da investigação da modelagem proposta e comparação com as
teorias já existentes relacionadas à cidades e clusters criativos. No primeiro
momento do trabalho, serão elencados os referenciais de contextualização, como
informações sobre o território, a proposta, os conceitos ativados e um breve
panorama sobre cidades criativas, destacando trabalhos de Reis (2011) e Landry
(2000), além de Florida (2005). Depois, em dois ciclos básicos relacionados ao
wikiparque e à wikipraça, serão apresentadas os escopos propostos e as análises de
aderência às teorias formuladas. Por fim, uma conclusão resumindo as percepções
colhidas e as indicações de aperfeiçoamento na modelagem do processo.

1. Contextualização
1.1. Território
O Parque da Cidade Sarah Kubitschek é considerado o maior parque urbano do
mundo (400 hectares), superando inclusive o Central Park (341 hectares). Fundado
em 11 de outubro de 1978, o parque reúne crianças, jovens e adultos, atuando
como um agregador social para atividades de entretenimento, desportivas e
culturais, que recorrentemente ocorrem nos diversos espaços do Parque.
O projeto apresentado pela empresa de Burle Marx para definir a proposta
urbanística inicial do Parque, o dividiu em cinco zonas funcionais, são elas:


Administrativa: prevista para o funcionamento da Administração,
orientação e atendimento ao visitante, ambulatórios e recreação coletiva;



Feira: área para consolidação de eventos que já ocorriam de forma dispersa
pela cidade;



Lago: espaço com previsão para construção de lago que seria circundado
por áreas de estar, de piqueniques e ilhas com restaurante, além de usos
mais recreativos;
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Cultural: área para uma grande praça com restaurante e ripado, envolvida
por um colar de áreas para estar, piqueniques, churrasqueiras, escadas
d’água, repuxos e lagos, sendo a Praça das Fontes o coração do parque, o
local de encontro e convívio; e



Esportiva: área planejada para envolver pista de kart, espaços de jogos
coletivos (futebol, bocha, tênis, quadras de múltiplo uso, conjuntos de
piscinas) e campos abertos para prática de modelismo naval e aeronáutico.
Figura 1 –Mapa do do Parque Sarah Kubitschek (Plano Diretor do Parque, 2000)

Atualmente, o Parque recebe 180 mil pessoas por semana, em média. O Plano
Diretor do Parque da Cidade, desenvolvido em , aponta algumas diretrizes gerais
para aprimoramento funcional do parque: (i) estimular visitação de toda população
do DF e turistas; (ii) valorizar e preservar o projeto original; (iii) propiciar o lazer e a
prática do esporte amador; (iv) dinamizar a integração com o restante da cidade; e
(v) viabilizar instrumentos de gestão flexíveis. Neste horizonte, observamos um
grande potencial de empregabilidade de processos de wikicidadania para ajudar na
dinamização do território, tornando-o efetivamente um ambiente de
experimentação e vivência, não apenas de uso e passagem.

1.2. Conceito
Elemento urbano de elevado significado na vida do Distrito Federal e de seus
habitantes, o Parque da Cidade, como qualquer manifestação do gênio humano,
está submetido ao império do tempo. Portanto, nada mais natural do que adequá-lo
constantemente às necessidades e dinâmicas de cada época. Todavia, este adequar
deve ser balizado pelas linhas mestras da concepção original, mantendo a vitalidade
e natureza da obra, mas requalificando e ressignificando o ambiente.
Dessa forma, utilizaremos os preceitos do wiki-urbanismo, da inteligência coletiva,
do crowdsourcing e de governança criativa para intervir positivamente no cotidiano
do parque e dos cidadãos que nele e com ele interagem. Abaixo, um pequeno
quadro-esquemático dos conceitos abordados:
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Figura 2 – Conceitos-Chave do #wikiparque (desenvolvimento nosso)

wiki-urbanismo

reflexão e intervenção urbanas a par r de
ambientes híbridos que promovam o encontro
produ vo e flexível entre digital e analógico

inteligência
coletiva

a ampliação do conjunto social engajado
favorece o desenvolvimento de um repertório
cogni vo mais diversificado e contextualizado

crowdsourcing

desenvolvimento de conteúdos a par r do
input econômico, financeiro ou intelectual
de diferentes interlocutores a vados

governança
criativa

gestão compar hada voltada à implementação
de soluções cria vas e a vação de potenciais
de um determinado território e/ou sociedade

1.3. Cidades Criativas
O debate sobre Cidades Criativas ainda é bastante efervescente, o que contextualiza a
necessidade de olharmos a questão sobre alguns prismas, dentre os quais, escolhemos
três abordagens conceituais: Landry (2000), Reis (2011) e Florida (2005). Iniciando por
um dos primeiros e principais expoentes, Charles Landry aponta que o conceito
começa a ser modelado no final da década de 80, com o intuito de instigar
investigações do espaço urbano e seus potenciais. Deste contexto, reforça-se a
importância de se criar condições para que ocorram pensamentos, planos e ações que
busquem fortalecer esses espaços urbanos e resolver problemas sociais. As cidades
criativas, portanto, são considerados espaços socioculturais, econômicos, ambientais e
políticos que criam tais condições para atuação dos agentes sociais (não se restringido
apenas a agentes culturais). Outro importante fator é a quebra do paradigma industrial
da relação custo-benefício e input-output, valorizando-se a experimentação. De
maneira esquemática, podemos elencar os elementos básicos para uma cidade criativa
a partir da figura 3 a seguir:
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Figura 3 – Elementos Indicativos de Cidades Criativas (baseado em Landry, 2000)

qualidades
individuais
vontade e
liderança
diversidade
cultura
organizacional
identidade
local
condicões
urbanas
trabalho
em rede

mobilização, a vação e ar culação de agentes com competências
cria vas que atuem proposi vamente com o território
protagonismo consciente de entes e agentes do governo, academia,
empresariado e sociedade civil organizada
visibilização e a vação da diversidade de pessoas e talentos que
operam harmonicamente em um ambiente sico e/ou virtual
agentes e inicia vas dos setores da sociedade atuando de forma
cria va para resolução de problemas e a vação de oportunidades
repertórios, prá cas e saberes culturais com forte vinculação a uma
determinada população e seu território
plataformas e instrumentos sicos e virtuais que promovam a relação
produ va e inovadora entre os cidadãos e o território
ferramentas, ambientes e dinâmicas que favoreçam a cooperação
efe va entre agentes, territórios e inicia vas

Seguindo essa digressão inicial, podemos olhar para uma importante publicação,
organizada por Ana Carla Reis, chamada Creative City Perspectives. Por meio de artigos
de 18 autores de 13 países, Reis destaca, dentre alguns problemas (como a polarização
urbana e “gentrificação”) e a reincidência de três elementos na configuração de uma
cidade criativa, a saber:
• Cultura, destacando a percepção e gestão das singularidades da cidade (seu
território e população) e a capacidade de auto-reinvenção do próprio espaço urbano;
• Conexões entre pessoas e espaços, entre a memória do passado e a
construção do futuro, com forte protagonismo dos espaços públicos e de um governo
participativo; e
• Inovações, em sentido amplo, sejam tecnológicas, sociais, ou culturais, e em
diferentes perspectivas (de instalação de parques tecnológicos à solução de pequenos
problemas).
Jaime Lerner (2011), um dos colaboradores da antologia criativa, afirma que
precisamos compreender a cidade como um organismo vivo, pois apesar do
planejamento urbano e da sua infraestrutura, há dinâmicas sociais, culturais, urbanas
que mudam continuamente a cidade, como arquetipado por um casco de tartaruga,
ilustrado na figura abaixo:

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1160

Figura 4 – A Cidade como um Casco de Tartaruga (Jaime Lerner, 2011)

Outra contribuição relevante da publicação para nosso contexto de análise, dessa vez
presente no artigo de Lisbeth Iversen (2011), são as dimensões sobre as quais
podemos refletir e atuar na perspectiva da sustentabilidade. Tratando-se de uma
intervenção num parque urbano que precisa respeitar o ambiente físico, articular e
ativar agentes de transformação e garantir a continuidade e austeridade do processo,
não há como não se considerar as dimensões sociais, ecológicas e econômicas do
#wikiparque.
Figura 5 – Dimensões da Sustentabilidade (Iversen, 2011)

Por fim, vale revisitar a construção de Florida (2005) sobre cidades criativas. Um dos
principais focos do seu trabalho no campo ficou cristalizado pelo controverso conceito
de “classe criativa”, ou seja, “um segmento da força de trabalho de crescimento
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rápido, com excelente formação e extremamente bem-pago, de cujo esforço as
empresas dependem cada vez mais para obtenção de lucros e crescimento
econômico” (Florida, 2011). Colocando de lado esse maniqueísmo social, ele elenca
três elementos interessantes para a identificação e caracterização de territórios
urbanos criativos (os famosos 3 T’s):
• Tecnologia, seja de natureza de informação e comunicação, ou de prospecto
social e urbana;
• Tolerância entre diferentes pessoas, espaços e costumes, possibilitando o
fluxo mais livre de ideias, práticas e valores; e
• Talento no sentido de capacidades (conhecimentos, habilidades e atitudes)
individuais (pessoas) e organizacionais (instituições).
Esses instrumentos e parâmetros nos ajudam a contextualizar a importância desses
ambientes para empreendimentos criativos. Como apontado por Manito e Eastaway
(2012), as cidades são, em grande medida, reflexos da dinâmica econômica global.
Nesta, modelada pela globalização, destaca-se a mudança de parâmetros de vantagem
competitiva, focando o processo de atração, retenção e produção de talentos e
conhecimentos (os insumos fundamentais para os modelos de empreendimentos
baseados em criatividade). Os tradicionais elementos de atração, os hardpowers
(como renda, disponibilização de recursos naturais e extensão fabril), perdem espaço
para os elementos de processo, os softpowers (espaços públicos, modelos abertos de
gestão e a cena cultural, por exemplo). Outro ponto destacado é a importância do
poder público, demanda legitimada pela crescente presença econômica das artes e da
criatividade (tanto na geração de postos de trabalho, quanto na geração de riqueza
propriamente dita). O ambiente criativo também se destaca pela importância no
estímulo da sinergia entre os setores (apontado nos três modelos apresentados, seja
no termo “trabalho em rede”, “conexões” e “tolerância”). Por fim, Manito e Eastaway
também destacam a importância desse espaço articular de maneira harmônica a
competitividade econômica e coesão social.
Um dos principais gargalos das cidades criativas atualmente é a gestão da inovação,
principalmente no que tange o gargalo do desenvolvimento sistemático da inovação.
Essa situação é bastante delicada para os empreendimentos criativos, que tem a
inovação como hemácias estruturantes de seu sistema, que conduzem o oxigênio (a
criatividade) para manter os circuitos vivos entre entes/agentes e sociedade/mercado.
Nesse aspecto, a descentralização de processos e espaços de cooperação consiste em
uma postura coerente de intervenção propositiva no ambiente.
Vale salientar, por fim, que o desenvolvimento de uma cidade, principalmente dentro
do marco da criatividade, não pode ser sumarizado no aumento das rendas reais da
sua população a longo prazo. Essa apreensão é um equívoco extremamente perigoso
da perspectiva de “desenvolvimento como liberdade” (Sen, 2000), pois não é o poder
de consumo, mas principalmente o de participação, não é o poder de
compra/aquisição, mas o de alteração do seu próprio ambiente, o poder de escolha e
de conquista do marco escolhido. Dessa forma, a cidade criativa interfere diretamente
no espectro de possibilidades e de dinâmica do empreendimento dos setores criativos,
permitindo que seus insumos fundamentais (talentos, conhecimentos e conexões)
alcancem seus potenciais éticos, identitários e econômicos.
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1.4. Proposta
O #wikiparque pretende conectar pessoas e conteúdos no Parque da Cidade de
Brasília. O processo promove uma interação propositiva em plataforma aberta,
articulando atividades, informações e ferramentas para potencializar as experiências
participativas do mundo digital, levando-as para o território e criando um ambiente
híbrido de intervenção cultural, tecnológica, social e política. Neste ambiente, o
cidadão torna-se protagonista na visibilização e resolução de questões urbanas que
afetam a sociedade, apoiando o fortalecimento de uma grande rede global de wikiespaços e wiki-cidania.
O mundo atual é mais híbrido que nunca, graças aos smartphones, aos códigos QR e a
ferramentas e plataformas abertas. O objetivo central é, portanto, dinamizar as
relações humanas das cidades, reforçar convivência e a colaboração afetiva e efetiva
no espaço público. O #wikiparque iniciará a reflexão e ação dos entes e agentes locais
no marco da repactuação entre governo, empresariado, academia e sociedade civil em
áreas como educação, meio ambiente, cultura, turismo, controle social e
empreendedorismo. Estamos propondo o início de um movimento chamado de
#wikidistrito.
Figura 6 – Níveis de Intervenção da Wikicidadania no Distrito Federal (desenvolvimento nosso)

2.

# wikidistrito

movimento integrado de reflexão e
intervenção colabora vas em urbanismo e
cidadania no Distrito Federal

# wikiparque

processo-piloto de contrução de modelos e
experiências colabora vas em resolução de
questões urbanas no DF

# wikipraça

experiência inicial de dinamização de
território com os conceitos wiki-urbanismo,
inteligência cole va, crowdsourcing e
governança cria va

#Wikiparque
2.1. Valores Ativados
O primeiro elemento que apresentaremos do #wikiparque serão os valores ativados
pela iniciativa, ou seja, quais ambientes em destaque possuem interface direta com a
proposta operada, partindo do ponto de vista do potencial agente ativado. Buscando
sistematizar esses elementos, chegamos a conclusão de cinco pontos centrais de
interlocução, a saber: turismo, cultura, meio ambiente, controle social e dinamização
urbana.
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Figura 7 – Valores Ativados pelo #wikiparque (desenvolvimento nosso)

turismo

oportunizar o acesso a informações oficiais e narra vas
sociais relacionados aos ambientes e edificações

cultura

ar cular inicia vas culturais que a vem os potenciais
da relação entre o ambiente e seus interlocutores

meio
ambiente
controle
social
dinamização
urbana

agregar e catalizar ações e informações voltadas
à educação patrimonial e ambiental
o mizar a visualização crí ca de dados e informações
sobre polí cas publicas e privadas locais
es mular o a vismo colabora vo sobre problemas ou
potenciais econômicos, simbólicos e sociais locais

Nesse horizonte, podemos iniciar a visibilização de outros elementos do escopo,
principalmente referente aos agentes interlocutores e à aterragem dos conceitos e
valores operados em ações concretas.

2.2. Frentes de Ação
Objetivando materializar os elementos teóricos e estratégicos apontados
anteriormente, formulamos três frentes principais de ação, são eles: (i) remix de
conhecimento; (ii) ações formativas; e (iii) dinamizações urbanas.
Figura 8 – Frentes de Ação do #wikiparque (desenvolvimento nosso)
Sendo a proposta do movimento ser uma plataforma aberta de interações, não se

remix de
conhecimento

disponibilização e compar lhamento de
conteúdos de interesse público em plataformas
sicas, virtuais e híbridas abertas, possibilitando
o cruzamento e geração de novos conhecimentos

ações
formativas

ações forma vas em diferentes formatos voltadas
as seguintes temá cas: educação patrimonial e
ambiental, controle social, empreendedorismo,
processos colabora vos e comunicação digital livre

dinamizações
urbanas

realizações de encontros produ vos (hackatons
e meet ups) e intervenções (manifestações
culturais e intercâmbios econômicos e sociais)
para geração colabora va de soluções urbanas
e/ou a vação de potenciais

pode definir a totalidade das ações que serão desenvolvidas, mas elas devem ter
aderência ao escopo geral e encaixar nas frentes operacionais estabelecidas. Um
desenho mínimo de processos estará ligado especificamente ao #wikipraça.
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2.3. Modelo de Governança
Avançando a apresentação da modelagem de intervenção, faz-se válido caracterizar
alguns elementos centrais da proposta de governança do movimento #wikiparque.
Objetivando compartilhar as principais atribuições mínimas de gestão dos processos
será instituída uma estrutura enxuta e flexível, buscando assegurar a continuidade do
movimiento, mantendo a coerência com a proposta de gestão aberta e compartilhada.
Nesse cenário, três naturezas de agentes estão em destaque:




Viabilizadores: responsáveis finais pela mobilização de capitais técnicos,
financeiros e institucionais;
Realizadores: inciativas que estabelecem relação contínua e estruturante com
a gestão dos procesos centrais da iniciativa; e
Agregadores: agentes e entes dos diversos setores da sociedade que
estabelecem relação com projetos específicos do movimento #wikiparque.

De forma resumitiva, os viabilizadores aportam recursos institucionais e financeiros
operados pelos demais agentes e na própria estruturação funcional do ambiente
enquanto os realizadores e agregadores articulam e promovem iniciativas híbridas,
sendo obrigatória a participação de ao menos um agregador no desenvolvimento de
qualquer processo ou produto. De forma esquemática, podemos desenhar a seguinte
proposta de governança:
Figura 9 – Ilustração do Modelo de Intervenção (desenvolvimento nosso)

Fornecendo conteúdo a estrutura elencada anteriormente, podemos destacar as
iniciativas principais que alimentarão inicialmente o movimento #wikiparque. Dentre
os realizadores, poderíamos destacar a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito
Federal (http://www.cultura.df.gov.br/) e a estrutural assessoria da Futuramedia
(http://futuramedia.net/). O segundo grupo, dos agregadores principais conectados
inicialmente, observamos a presença da academia, empresariado e sociedade civil
organizada pelas iniciativas: Ossos do Ofício (http://ossosdoficio.com.br/); MidiaLab
(http://midialab.unb.br/); Artéria (http://redecandanga.com.br/); Mapa Gentil
(http://mapagentil.com.br/); e Ajuri (http://ajuri.com.br/). Dentre os viabilizadores
ativados, temos o próprio Governo do Distrito Federal (http://www.df.gov.br/) e o
Governo Federal (http://www.brasil.gov.br/).
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Figura 10 – Quadro Gestor Básico (desenvolvimento nosso)

Objetivando criar uma instancia permanente de processos decisórios, paralela a
criação de demais espaços consultivos e deliberativos flexíveis, será criado um Comitê
Gestor função diretiva e deliberativa, formado por meio de representantes dos
viabilizadores, realizadores e agregadores principais.

2.4. Canais
Serão desenvolvidos dois canais de comunicação prioritários para o #wikiparque. O
primeiro deles será uma plataforma virtual de código aberto de agregação de
conteúdo e suporte para as ações de híbridas e virtuais relacionadas ao #wikiparque. A
proposta é que tenha algumas camadas de informações próprias, mas que sua
principal função seja de receber e conectar diferentes conteúdos, gerando novas
malhas de análise e intervenção. Três experiências serão inicialmente trabalhadas:
Wiki
na
Rua
(http://wikinarua.com/);
De
Olho
nas
Emendas
(http://olhonasemendas.com.br/); e Mapa da Cultura (https://mapadacultura.org/).
Vale ressatar, objetivando ressaltar um ambiente cada vez mais amplamente receptivo
a esta ferramenta, que mais de 56% da população do DF acessa diariamente a
internet, com destaque para os profissionais das ciências e das artes (fonte: IBGE).
O segundo será um aplicativo mobile, baseado em modelo em código aberto, que
possibilitará um fluxo fluído e permanente de conteúdos e mobilizações entre os
agentes ativados. A proposta dessa ferramenta está no fundamento central do
#wikiparque ao estimular a interlocução, a colaboração efetiva, a construção de novas
narrativas e a apreensão de informações de interesse público. O canal, que será
construído por meio de uma hackaton, pretende transformar o smartphone num
instrumento de exercício de política, fruição cultural e empoderamento pela
informação. No DF, mais de 75% da população tem celular, destes estima-se que ao
menos 24% sejam smartphones (fontes: IBGE / Anatel).

2.5. Análise Teórica
Iniciando o primeiro ciclo de análise a partir dos dados expostos, vamos rapidamente
montar uma relação dos indicadores de aderência às três abordagens de cidades
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criativas a serem utilizadas. Dessa forma, faz-se válido estruturar o seguinte conjunto
de perguntas:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Estimula-se a criação de um ambiente de experimentação e inovação?
As qualidades individuais são identificadas e integradas?
Processos de liderança e empoderamento são estimulados?
O trabalho em rede e a conexão de agentes e iniciativas dos diversos núcleos
da sociedade são pressupostos do principal modelo de atuação e governança
do movimento?
Há liberdade para uma ampla diversidade de propostas, agentes e formas de
participação?
Busca-se criar uma identidade aberta para um engajamento produtivo e
afetivo dos agentes ativados?
As identidades urbanas, culturais e econômicas locais são recursos diretos para
a proposta de intervenção?
Mantém-se um diálogo contínuo e harmônico com as diversas dinâmicas
urbanas da cidade?
Criam-se melhores condições urbanas, em termos de infraestrutura e
processos?
A iniciativa é sustentável socialmente, economicamente e ambientalmente?
Estimula-se a coexistência harmônica entre a competitividade econômica e
coesão social?

Partindo desse quadro, o respondendo na ordem apresentada, podemos agora avaliar
a aderência da proposta do #wikiparque aos arquétipos de cidades criativas em
destaque. Primeiramente, vale ressaltar que a proposta surge nitidamente como um
espaço de experimentação e inovação, tanto na perspectiva de agregar uma diferente
forma de refletir e agir no espaço urbano no Distrito Federal, quanto ao viabilizar
plataformas para receber diferentes remixes de informações e iniciativas, o que
propicia a geração de novos bens, processos e conhecimentos. Visando agregar as
competências necessárias para dinamizar esse ambiente, foram projetadas
governanças criativas e conexões de agentes a partir de suas próprias propostas de
trabalho, além da realização de ações formativas na intenção de potencializar a
inteligência coletiva; o que não apenas identifica, qualifica e articula as qualidades
individuais dos entes e agentes a serem ativados, transformando-as em qualidades
coletivas, mas também estimula processos de liderança e empoderamento. Nesse
quadro, já encontramos que tanto as plataformas básicas de atuação e de gestão da
proposta tem como fundamento o trabalho em rede e a conexão de diversos
interlocutores, o que está materializado pelo quadro gestor indicado anteriormente.
Outra importante perspectiva do trabalho é sua “matriz aberta”, que busca orientar
um processo adaptativo e receptivo, possibilitando a apropriação da construção inicial
pela mais ampla diversidade possível de propostas, agentes e formas de participação.
Dessa forma, a identidade do movimento não está ligado a um escopo restritivo da
proposta, mas nos conceitos-chave e nos ambientes de interface propostos, o que
tende a ser mais efetivo pela articulação veemente de valores, não apenas de ações.
Essa forma de condução aberta dos processos também induz naturalmente para o
protagonismo das identidades urbanas, culturais e econômicas locais; entretanto,
pode-se avaliar criticamente a necessidade, até então não prevista, de um
mapeamento colaborativo desses recursos e características para prover uma aderência
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mais exata nesta questão. Assim, podemos também fortalecer a relação do Parque
Sarah Kubitschek com as demais dinâmicas urbanas do Distrito Federal, preparando
inclusive os potenciais territórios e agentes para expansão da proposta de
wikicidadania, visando o amadurecimento gradual e distribuído do #wikidistrito.
No que tange as condições urbanas ativadas, também podemos avaliar criticamente
que, enquanto o movimento propõe uma riqueza em termos de processos (software),
ele não se propõe diretamente à intervenção na situação física do ambiente na
dimensão da infraestrutura (hardware), apenas no sentindo de modificações
temporárias e de agregação de valor estético-funcional mais superficial. Isso pode ser
identificado como um ponto frágil do projeto inicial, pois mesmo que não seja uma
plataforma de ação voltada para esse nível de intervenção física, ele deve dialogar com
demais iniciativas e entidades que desenvolvam esse tipo de interface complementar
ao proposto, principalmente na perspectiva da acessibilidade.
A questão inclusive abre a discussão sobre a sustentabilidade do #wikiparque, sendo
que a dimensão social já foi bastante abordada anteriormente ao se discutir os
pressupostos de identidade, diversidade, engajamento e conexão da proposta. A
responsabilidade ambiental é prerrogativa desde o conceito da ação e inclusive
consiste em conteúdo das ações e valores ativados, mas, sendo tão inerente à
proposta, deve-se aprofundar esse elemento enquanto diretrizes específicas a todas as
atividades a serem desenvolvidas. No horizonte econômico, por fim, podemos
destacar como positivo o relativo baixo custo específico de execução, devido a sua
estrutura leve e flexível de gestão e comunicação; entretanto, deve-se ainda
amadurecer a como seria possível estabelecer dinâmicas de continuidade que não
fossem exclusivamente dependentes de investimento público. Essa dimensão,
inclusive, contempla a reflexão sobre o estímulo à coexistência harmônica entre a
competitividade econômica e coesão social. Esse equilíbrio ocorre dentro do modelo
em debate pois ao mesmo tempo que estimula a livre-iniciativa (dentro dos processos
de dinamizações urbanas, por exemplo), também aplica valores e conceitos que
estimulam a cooperação, autogestão e solidariedade, inclusive preceitos esses
presentes no marco da Economia Solidária (referência: site da Secretaria Nacional de
Economia Solidária).

3. #Wikipraça
Como primeira manifestação do #wikiparque, seu objetivo consiste em ressignificar a
Praça das Fontes, localizada no Parque da Cidade, enquanto ambiente de
experimentação e vivência colaborativa. Tendo sido uma área originalmente pensada
para integração sociocultural e catalização de informações e mobilizações, observamos
o potencial de ativação desse espaço público em três diferentes camadas: física, virtual
e afetiva.
A proposta também pretende homenagear Burle Marx a partir de práticas que
respeitam sua percepção de espaço público, promovendo a requalificação do
ambiente para promover um circulação maior e mais qualificada de toda população. A
praça encontra-se em estado de sucateamento e a dinamização participativa também
atuará no recondicionamento da sua função urbana e social.
O projeto visa desenvolver um conjunto de ações articuladas, tendo como hub
principal da proposta o dia 15 de junho de 2013, na agenda da Copa das
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Confederações, visando promover intervenções e mobilizações conscientes e
produtivas neste significativo momento da história cidade. Contribuindo dessa forma
para o movimento Imagine na Copa.
A Praça das Fontes, como indicado anteriormente, foi concebida como centro da
chamada Zona Cultural do Parque, contendo espaços de alimentação, conexões e
plataformas para manifestações culturais, envolvida por um colar de áreas para lazer,
interações ambientais e paisagens naturais. Ela foi proposta para ser o coração do
parque, o local de encontro e convívio.

3.1. Modelagem
O movimento #wikipraça orquestra três módulos de execução, antecedidos de uma
ação teaser. O módulo 1 é o mais simples para iniciar a dinamização, sendo o ideal a
incorporação gradativa das novas camadas e recursos tecnológicos e sociais.
Figura 11 – Módulos de Intervenção da #wikipraça (desenvolvimento nosso)

M ódulo 1

desenvolvimento das ferramentas e plataformas digitais iniciais /
a vação de redes sociais / infraestrutura de tecnologia livre /
criação de conteúdos colabora vos / realização de ações forma vas

M ódulo 2

dinamização de micro-estruturas urbanas par cipa vas /
desenvolvimento de aplica vo mobile por hackaton /
ar culação de conteúdos georeferenciados

M ódulo 3

criação de equipamentos urbanos (fabbing urbano) /
prospecção e remix de dados em open hardware /
desenvolvimento de estruturas urbanas flexíveis e i nerantes

Antes do começo das atividades efetivas do #wikipraça, faz-se importante iniciar a
ativação, mobilização e conexão dos agentes sociais importantes para o início do
processo. Dessa forma, concebeu-se uma ação de animação da proto-rede por meio
de dinamização artística. Junto aos agregadores, será promovido um pequeno festival
multiplataforma de artes integradas no próprio Parque da Cidade, tendo como marco
temporal a abertura da Copa das Confederações. A partir do elemento agregador e
mobilizador das manifestações culturais, serão realizadas pílulas de palestras
motivacionais incitando os presentes à proposta a ser ativada naquele território. Este
cenário, conectado com o início da campanha de comunicação e mobilização irá
proporcionar uma primeira movimentação preparatória à iniciativa. As redes sociais
serão ativadas de forma a proporcionar uma gradual retroalimentação de informações
e engajamento dos atores ativados.
O primeiro passo será criar as ferramentas e as plataformas iniciais, além de constituir
a própria personalidade digital da #wikipraça em diversas redes sociais existentes.
Serão incentivadas as narrações coletivas e o uso colaborativo dos perfis sociais
criados, sendo desenvolvidos blogs coletivos, revistas sociais participativas e uma wiki
escrita coletivamente (perfazendo uma experiência híbrida com o território por meio
de códigos QR). A escrita coletiva trabalha a memória e o desejo social, servindo para
construir diálogos, encontros e mobilizações dos agentes envolvidos. Um objetivo vital
na proposta é possibilitar o acesso à internet livre no espaço público. A conexão da
praça vai provocar o diálogo “glocal” com pessoas de praças, cidades e até países
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diferentes, mas atendo-se sempre ao foco inicial da dinamização local. Na frente das
ações dinamizadoras, objetivando o empoderamento dos agregadores e demais
agentes locais e a ativação dos valores comunitários necessários, serão desenvolvidas
oficinas nas seguintes áreas: educação patrimonial e ambiental, controle social,
empreendedorismo, processos colaborativos e comunicação digital livre.
O módulo 2 da #wikipraça é uma continuação e aprofundamento do proposto no
momento anterior. Tem uma duração maior no tempo e uma incidência maior na
infraestrutura urbana da Praça das Fontes. Neste processo são propostas diferentes
microestruturas urbanas flexíveis para incentivar a colaboração e a convivência
sustentáveis entre as agentes ativados por meio de dinâmicas participativas, lúdicas e
reflexivas no espaço público. A proposta será criar um novo caminho híbrido
(analógico e digital) com conteúdos geoeferenciados. Uma ferramenta central dessa
proposta será a formatação de um aplicativo mobile em código aberto, sendo a
proposta de plataforma de desenvolvimento a realização de uma maratona hacker.
Esse instrumento proporcionará o geolocalização de mensagens curtas e conteúdos
digitais enviados pelos usuários. Também será editalizado o desenvolvimento de cinco
microprojetos de intervenção urbana nos marcos conceituais do #wikiparque,
buscando fortalecer a rede de agregadores e contribuir para a prática colaborativa das
plataformas.
O terceiro módulo representa a tentativa de enraizamento mais profundo dos
conceitos trabalhados e das experiências propostas, encaminhando o diálogo mais
intenso entre a Praça das Fontes e a própria cidade (ainda priorizando os demais
ambientes do Parque). Macro estruturas urbanas flexíveis, temporárias e itinerantes
atuarão neste aspecto da primeira dinamização do #wikiparque. Uma das propostas
deste momento é possibilitar a criação de equipamentos urbanos. Por meio e uma
impressora 3D, serão desenvolvidos diversos objetos de código aberto, desde
brinquedos à peças de mobiliário urbano. A #wikipraça também aposta no remix de
conhecimento a partir do uso de open hardwares em processos coletivos no espaço
urbano. A compilação de dados abertos e a engenharia de visibilização e mobilização
em torno de problemas e potenciais permitirão a aplicabilidade funcional do
movimento. Como etapa de amadurecimentos dos canais, serão articuladas diferentes
camadas de mapeamento ao redor dos valores desencadeadores principais: cultura,
turismo, meio ambiente, controle social e dinamização urbana. Este módulo usará o
diálogo e as plataformas para possibilitar a análise e intervenção crítica no território
por meio do lúdico.

3.2. Iniciativas Ativadas
Objetivando conduzir de forma plural e estruturante os processos previstos no
#wikipraça, elencamos um conjunto de players iniciais para desenvolvimento e gestão
das ações fundamentais. Abaixo, veja a relação de interlocutores principais e o núcleo
projetado para suas intervenções:
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a Secretaria de Cultura do Distrito Federal atuará como principal
da proposta, responsabilizando-se pelo horizonte de
SeCult DF realizador
polí ca
pública dono
#wikipraça
e de seus
desdobramentos
Figura 12 – Relação de Agentes
Ativados
#wikipraça
(desenvolvimento
nosso)

Futura
SeCult DF
M edia

aaFutura
Media,
uma rede
inovação
“glocal
“ com
sede
Secretaria
de Cultura
doflexível
Distritode
Federal
atuará
como
principal
em
São Paulo,
será responsável
pelo apoio conceitual
e técnico
realizador
da proposta,
responsabilizando-se
pelo horizonte
de
da proposta
polí ca pública do básicos
#wikipraça
e de seus desdobramentos

Futura
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M edia

a Ajuri, especializada em plataformas e soluções colabora vas, será
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M idiaLab
Ajuri

a Ajuri, especializada em plataformas e soluções colabora vas, será
o MidiaLab, laboratório de arte e tecnologia da UnB, será o
a principal agregadora do projeto voltada ao desenvolvimento da
representante da academia, agregando a experiência e a plataforma
presença digital da proposta e de seus canais, apoiando
do Wikinarua, além da exper se em cultura digital colabora va
especialmente no desenvolvimento da hackaton

MArtéria
idiaLab

tendo desenvolvido primeira cartografia colabora va da cultura
o MidiaLab, laboratório de arte e tecnologia da UnB, será o
local em so ware livre, a Artéria será agregador central no
representante da academia, agregando a experiência e a plataforma
desenvolvimento das oficinas, no desenvolvimento dos canais
do Wikinarua, além da exper se em cultura digital colabora va
abertos e em soluções para mapeamentos par cipa vos
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de
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civil,
e
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fício
na ação teaser, quanto ao decorrer dos módulos
possibilitando a realização de diferentes atividades contando sempre com o apoio
produtivo de agregadores locais. O empoderamento dos processos e o início da
construção da rede que irá apoiar a estruturação do movimento #wikidistrito são dois
objetivos principais para a definição desses stakeholders.

3.3. Análise Teórica
Partindo-se da mesma matriz apontada anteriormente, para podemos agora, neste
segundo ciclo de análise, observar criticamente a aderência da #wikipraça aos modelos
teóricos de cidades criativas utilizados neste artigo, destacando principalmente as
variações analíticas em relação à avaliação do #wikiparque. Avançando, vale ressaltar
que as características de ambiente de experimentação e inovação se mantêm,
agregada principalmente pela investimento em microprojetos livres e o próprio
amadurecimento dos processos de gestão e comunicação em matriz aberta, o que
também fortalecerá o estímulo aos processos de liderança e empoderamento. As
ações formativas, intensivas no primeiro módulo da proposta, e as meta-reciclagens de
conhecimento, mais presentes no segundo, irão ativar e articulas as qualidades
individuais. Os agentes ativados nessa etapa, não por coincidência, são os mesmos
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previstos para constituição inicial do grupo gestor básico, envolvendo diversas
naturezas de iniciativas e competências, o que, alinhado com a diversidade de
propostas e conteúdos operados, estimula a liberdade e identificação do processo na
perspectiva de gestão ou participação dos processos.
Um elemento que se aprofunda de forma específica neste ciclo, em comparação ao
anterior, é a compreensão das identidades urbanas, culturais e económicas locais
como recursos para a proposta de intervenção, o que será iniciado no módulo 2, por
meio da prospecção de bases georeferenciadas já existentes, e amadurecido no
terceiro, criando novas dinâmicas de coleta e análise de dados e informações. Esse
mapeamento ativo inclusive ajudará no melhor diálogo da Praça das Fontes com o
restante do Parque e do próprio Distrito Federal, bem como no estímulo a novas livreiniciativas, sem contudo perder o lastro dos conceitos que asseguram a coesão social.
Outro avanço na aderência encontramos na questão da criação de construções
urbanas físicas, haja vistas as ações de fabbing urbano no terceiro módulo, mas o que
ainda fica restrito a elementos mais lúdicos e críticos do que funcionais e estruturais.
A questão da sustentabilidade social permanece bem estruturada, sendo necessário
apenas, articulando-se ao ponto anterior, estimular mais diretamente os meios de
acessibilidade às atividades e processos desenvolvidos. A sustentabilidade ambiental e
econômica ainda apontam questões de fragilidade, seja de explicitação e
materialização dos valores carregados pela proposta, ou de efetivamente um modelo
de intervenção mais ágil à mobilização de outras naturezas de capital.

Conclusões
Iniciando a conclusão dessa análise, podemos resumir quatro elementos a serem
trabalhados que resultariam no aperfeiçoamento dos processos propostos, tomando
como referência as modelagens de cidades criativas. O primeiro ponto é a
necessidade de estimular um processo contínuo de mapeamento dos recursos e
características urbanas, culturais e econômicas locais desde o início do movimento,
partindo a prospecção de dados e informações já existentes. Isso irá possibilitar uma
ativação agentes, recursos e iniciativas talvez não visualizadas nas primeiras
construções, bem como favorecer uma maior harmonia entre os conteúdos e ações
operados Parque da Cidade com a população do Distrito Federal e o restante da
cidade.
Deve ser articulado, mesmo que não fazendo parte do escopo interno da proposta,
ações mais estruturantes nas condições de infraestrutura urbana dos espaços
ativados. Dessas condições, o foco principal deve ser a acessibilidade, tanto no que se
refere ao transporte, quanto à oportunização de interação com os conteúdos e
agentes às pessoas com deficiência física ou intelectual.
Uma questão pontual, mas de suma importância haja visto o espectro do trabalho, é
realizar um pacto ambiental. A ser realizado de forma participativa junto às diversas
atividades que ocorrerão no território, específicas do #wikiparque ou não, esse pacto
deve, por meio de premissas e práticas, garantir o respeito e a concreta valorização do
Parque da Cidade e da Praça das Fontes.
Por fim, atentando-se à sustentabilidade econômica da proposta, faz-se necessário em
aprofundar os processos de mobilização de capitais financeiros, ou solidários de forma
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a garantir autonomia política e operacional perante o governo, sendo para tanto o
melhor caminho criar uma cartela de diferentes mecanismos, tais como:


financiamento colaborativo por gestões presenciais e plataformas virtuais
para produtos ou ações específicas (possibilitando não apenas a viabilização
do item, mas fortalecendo os laços de responsabilização dos indivíduos e
organizações ativadas);



anjos (modelo de financiadores individuais que acreditam na importância da
proposta, o que se torna atrativo a partir da visualização dos valores
operados);



linhas de fomento e incentivo do setor privado (gerando retorno de agregação
de valor e mídia, associando à imagem da iniciativa a um determinado
empreendimento); e



geração de serviços e produtos próprios (criar produtos e serviços associados
ao #wkiparque e à #wikipraça, como elementos de marketing promocional e
serviços técnicos relacionados às suas áreas de incidência).

O processo de sustentabilidade econômica, não pode gerar bolsões de exclusão de
participação, sendo dessa forma, um ambiente que deve ser contextualizado aos
conceitos e diretrizes do movimento.
De forma geral, podemos concluir que há, desde a concepção inicial da proposta de
intervenção, principalmente na #wikipraça, uma grande aderência aos marcos
fundamentais das cidades criativas, mesmo essa não sendo a perspectiva de origem
da modelagem do movimento. Esse encontro torna-se muito fortuito para uma
conjuntura de aspectos, desde natureza político-ideológica até questão mais
pragmáticas. Na constituição do Grupo de Trabalho em Economia Criativa, em 2011,
articulando representantes do governo, empresariado, sociedade civil e academia do
Distrito Federal, uma dos principais intuitos surgidos seria na caracterização de Brasília
como cidade criativa, a partir da rede organizada pela UNESCO (referência: site da
Creative Cities Network). Além disso, constata-se diversas linhas de fomento público e
privado existentes para apoio a projetos e processos neste recorte temático.
Entretanto, a coerência que mais se evidencia é a presente necessidade de
repensarmos o local do público e seu significado dentro de nossa atuação cidadã e
reivindicação e de transformação, lembrando o que já nos foi dito: “na rua / sem
resistir / me chamam / torno a existir” (Leminski, 1983).
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Resumo
O presente trabalho pesquisa a experiência prática com o uso das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) durante cursos de graduação,
especialização, mestrado e doutorado nas modalidades Educação a Distância e
semipresencial realizados na sala de videoconferências da Faculdade de Educação
da UNICAMP, conectada prioritariamente com outras salas de videoconferências do
Brasil e do mundo no período entre 2004 e 2012. Algumas universidades sem
conexão por meio de videoconferências assistiram o streaming com o sinal
audiovisual em tempo real por meio das redes multiserviços. As aulas foram
gravadas do equipamento de videoconferências, os vídeos foram editados e os
arquivos armazenados nos servidores de vídeos da UNICAMP. Para pesquisar as
potencialidades comunicativas, pedagógicas e didáticas das TDIC, nós focamos no
uso do streaming e dos chats durante as sessões de videoconferências, e do acesso
aos vídeos após as aulas, na forma de Vídeo sob Demanda. A experiência nos diz
que os alunos demandam por formas de aprendizagem que utilizam os recursos
audiovisuais síncronos e assíncronos diferentes daquelas até então vividas. Portanto
é necessário que a universidade invista em Programas de preparação do docente e
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de equipes de produção midiática para as novas formas de ensino e aprendizagem
aos indivíduos que estão nas mais distantes cidades daquela que é a geradora do
conteúdo.

Palavras chave
Educação superior, educação a distância, ensino e aprendizagem, tecnologias
digitais de informação e comunicação, cidades.

Abstract
This paper researches the practical experience with the use of Digital Technologies
of Information and Communication (DTIC) during undergraduate, specialization,
master's and doctoral degrees in distance education modalities blended and made
in videoconferencing room of the Faculty of Education at UNICAMP, connected
primarily with other videoconference rooms in Brazil and the world in the period
between 2004 and 2012. Some universities without connection via videoconference
watched streaming with audiovisual signal in real time by means of multi-service
networks. Classes were recorded through videoconferencing equipament, the
videos were edited and the files stored on UNICAMP’s video servers. To research
the communicative, pedagogical and didactic potentialities of DTIC, we focused on
the use of streaming and chats during videoconferencing sessions and access to
videos after classes, in the form of Video on Demand. The experience tells us that
students demand forms of learning using audiovisual resources synchronous and
asynchronous different from those previously experienced. Therefore, it is
necessary for the university to invest in teacher preparation programs and media
production teams for new forms of teaching and learning to individuals who are in
more distant cities than that which is generating the content.

Key words
Higher education, distance education, teaching and learning, digital technologies for
information and communication, cities.

Introdução
A chegada do novo século e a vivência com a globalização demandam dos
indivíduos por novos conhecimentos para a sua formação ou formação continuada.
A integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) com a
Educação Superior, democratiza-a e contribui para a adoção de novas formas de
ensinar e de aprender, o que possibilita a potencialização da disseminação do
conhecimento por universidades que podem oferecer cursos formais na modalidade
Educação a Distância e, ou Educação Semipresencial para indivíduos que residem
em cidades localizadas distantes das universidades geradoras dos conteúdos.
O objeto do presente trabalho é a pesquisa sobre o uso das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC) como complemento ao uso da videoconferência
durante o oferecimento de cursos formais de graduação e de pós graduação
(mestrado stricto sensu, doutorado, especialização) e disciplinas isoladas nas
modalidades Educação a Distância e Educação Semipresencial, no período de 2004 a
2012 utilizando-se a sala de videoconferências da Faculdade de Educação (FE) da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), localizada no campus da cidade de
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Campinas, estado de São Paulo, Brasil. Focamos a pesquisa no uso do streaming e
dos chats durante as sessões de videoconferências, e do acesso aos vídeos na forma
de Vídeo sob Demanda após as aulas.

Objetivos
O presente trabalho teve como objetivo pesquisar as potencialidades midiáticas,
comunicativas, pedagógicas e didáticas que as TDIC podem propiciar durante cursos
de graduação, pós graduação e disciplinas isoladas na modalidade Educação a
Distância e Educação Semipresencial. As aulas ocorreram na sala de
videoconferencias da Faculdade de Educação da UNICAMP com a participação de
universidades conectadas em cidades do Brasil e do mundo por meio de
videoconferências ou por meio de streaming. Investigamos como é considerado
pelo docente a forma de ensinar com a virtualização da educação. Averiguamos
quais são as considerações do aluno no tocante ao aprendizado virtual.

Metodologia
Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos os mais recentes referenciais
teóricos das áreas de educação, da comunicação e de tecnologia. Buscamos
fundamentações sobre a questão dos aspectos pedagógicos, comunicacionais,
didáticos e midiáticos durante o processo de ensino e aprendizagem com o uso das
TDIC. O pesquisador, que também é autor desse texto, esteve presente em todas as
aulas ministradas na sala de videoconferências da FE, onde atua como Diretor de
Educação a Distância e Tecnologias de Informação e Comunicação da Faculdade de
Educação. Portanto, houve a vivência técnica presenciada com o pesquisador como
responsável pelas ações referentes as atividades executadas durante todo o período
de análise citado nesse trabalho. De acordo com Gatti (2007), a investigação
científica é baseada no problema e nasce de análises, de experimentos, de vivência
daquilo, no contexto.
Adotamos a metodologia de pesquisa qualitativa e documental, utilizando-se dos
seguintes instrumentos de pesquisa: a) conteúdos de e-mails, na forma de textos
entre os alunos e o pesquisador; b) conteúdos de e-mails, na forma de textos, entre
os docentes e o pesquisador; c) conteúdos de chats (msn e skype), na forma de
textos, entre os alunos e o pesquisador nos momentos em que os alunos assistiam o
streaming com o sinal audiovisual da aula em tempo real; d) conteúdos de chats, na
forma de textos, entre os docentes de outras universidades nacionais e o
pesquisador nos momentos em que esses docentes não estavam em salas de
videoconferências para assistir o streaming; e) conteúdos de chats (msn e skype) na
forma de textos entre o pesquisador e as equipes técnicas de gerencimanto dos
sistemas de videoconferências das universidades que assitiram as aulas por meio
dos equipamentos de videoconferências e, f) relatórios dos equipamentos
servidores de vídeos com os acessos às aulas na forma de Vídeo sob Demanda.
As aulas, foram ministradas presencialmente na sala de videoconferências da FE,
em sua maioria por docentes da UNICAMP. Outras aulas foram ministradas por
docentes de universidades internacionais tais como: North Carolina State University;
University of East of Anglia – UK; University of Arizona e outras. Alguns módulos de
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disciplinas foram ministrados virtualmente por meio de videoconferências, por
docentes de outras universidades nacionais onde atuam, tais como: Universidade
Federal do Paraná (UFPR); Universidade Estadual de São Paulo (USP - campus da
cidade de São Paulo); Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) e outras. Foram ministradas aulas virtualmente, por meio da
videoconferência, por docentes das seguintes universidades internacionais:
University of Pittisburgh – School of Engineering, Pittisburg, EUA; Carnegie Mellon
University, Pittisburg, EUA; Universitè Laval – ULAVAL - Facultè des Sciences
Infirmières, Québec, Canadá e outras. Portanto, as aulas ocorreram das seguintes
formas: a) alunos assistiram as aulas presencialmente na sala de videoconferências
da FE; b) alunos assistiram as aulas em outras salas de videoconferências nacionais;
c) alunos assistiram em tempo real o sinal de áudio e vídeo na forma de streaming,
da mesma aula ministrada na sala de videoconferencias da FE, com conexões com
outras salas de videoconferências, em auditórios de universidades que não
dispunham de equipamentos de videoconferências; d) uma docente assistiu aula
por meio do streaming em seu notebook em outra cidade e interagiu por meio de
chats simultâneamente com o docente que ministrava a aula na sala de
videoconferencias da FE e com o pesquisador; e) alunos assistiram aulas em suas
residências utilizando-se de notebooks, desktops e outros; f) alunos na sala de
videoconferências da FE assistiram eventualmente o streaming gerado pela UFSC.
1. As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Educação Superior
Entende-se por tecnologia digital uma linguagem codificada, que possibilita a
convergência tecnológica de: imagens; áudio; vídeo; textos e dados que são
compactados e transportados por meio das redes multisserviços em conteúdos de
diversos formatos.
A integração das TDIC com a educação começaram a ocorrer de maneira natural,
pois as tecnologias passaram a fazer parte do cotidiano dos indivíduos e esses
começaram a inserir as TDIC em seu dia a dia que, desse modo, transformaram suas
formas de viver, sua cultura e as suas relações. Diante desse cenário, a educação
não está isenta dessas mudanças. Portanto, torna-se necessário que a Educação
Superior viabilize a inserção natural das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação na forma audiovisual em tempo real e na forma de Vídeo sob
Demanda, potencialize-as e inicie o desenvolvimento de novas formas de ensinar e
de aprender, de modo que seja favorecida a disseminação do conhecimento para a
formação e, ou formação continuada de indivíduos que demandam por novos
conhecimentos.
A Declaração Mundial da UNESCO (1988), ressalta “a necessidade de se rever a
Educação Superior uma vez que ela está sendo desafiada por novas oportunidades
relacionadas as tecnologias que têm melhorado os modos através dos quais o
conhecimento pode ser produzido, administrado, difundido, acessado e controlado”
(GRINSPUN, 2009, p. 38). Não basta a inserção das TDIC na Educação Superior,
torna-se necessário que aconteça o rompimento dos paradigmas do modelo de aula
presencial tradicional, e que sejam adotadas novas práticas comunicacionais que
possibilitam a aproximação da tecnologia com a educação e que essas alteram os
modelos pedagógicos centralizados.
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As formas de ensino até então são caracterizadas pela fala do professor para o
aluno, em sentido unidirecional do encaminhamento da informação e do
conhecimento, modelo educacional entendido como o da “sala de aula centrada na
pedagogia da transmissão” considerado como obsoleto na contemporaneidade,
com o surgimento da cibercultura. Este modelo proporciona poucas oportunidades
para a participação do aprendiz e isso desmotiva e desinteressa ao aluno, pois a
função de simples ouvidor e copiador de conteúdo, não atende ao perfil dos novos
alunos que estão chegando nas instituições educacionais de ensino superior. Dessa
forma, conclui Silva, M. (2008, p. 83),
O docente poderá redimensionar sua autoria, modificando a base comunicacional
potencializada pelas tecnologias digitais. Precisará modificar o modelo centrado
no falar-ditar do mestre, passando a disponibilizar ao aprendiz autoria em meio a
conteúdos de aprendizagem o mais variados possíveis, em vídeo, imagem, som,
textos, gráficos, facilitando permutas, agregações, associações, novas formulações
e modificações na tela do computador on line.
É possível que o próprio docente se sinta desgastado e desmotivado por ser
repetitivo em suas aulas, sem inovações, sem tempo para criações de novas formas
de ensinar. E nesse sentido, é necessário que o educador adote formas de ensino
onde ele seja mais mediador, aprendiz, orientador, interprete, criador de
oportunidades para o envolvimento do aluno, estimulador do aluno como co-autor
da aprendizagem, o que pode ser viabilizado com a exploração das potencialidades
comunicacionais das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Assim,
O professor seria então aquele que oferece possibilidades de aprendizagem,
disponibilizando conexões para recorrências e experimentações que ele tece com
os alunos. Ele mobiliza articulações entre os diversos campos de conhecimento
tomados como rede inter/transdiciplinar e, ao mesmo tempo, estimula a
participação criativa dos alunos, considerando suas disposições sensoriais,
motoras, afetivas, cognitivas, culturais, intuitivas etc. (Silva, M. 2008, p. 96).
De acordo com Lemos (2003), citado por Silva (2008, p. 96), “podemos entender a
cibercultura como a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a
sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônica que surgiram
com a convergência das telecomunicações com a informática na década de 1970”.
O constante crescimento da aproximação das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação com a sociedade do conhecimento, está se tornando uma realidade
sem retorno, fazendo com que as mesmas se tornem integrantes de Programas de
estudos para a pedagogia na Educação Superior.
Experiências práticas vividas na FE nos demonstram que os docentes do ensino
superior que mais se familiarizam e atuam com as Tecnologias Digitais, são os
potenciais usuários, ou motivadores do uso das mesmas em cursos nas modalidades
Educação a Distância e, ou Educação Semipresencial, o que proporciona condições
para a criação da cultura para a disseminação do ensino presencial de forma virtual.
Belloni (2008), considera o conceito de TDIC com dois principais componentes que
são: a comunicação e a informação. A comunicação (da informação) é considerada
como um processo, os meios e a informação como um conteúdo. A comunicação
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pode ocorrer por meio das redes digitais que, passaram a ser denominadas de redes
multiserviços1.
As redes proporcionam a interação entre os indivíduos de forma síncrona e
assíncrona, e a interatividade entre os indivíduos e os equipamentos, os sistemas,
de modo amplo, global, instantâneo, colaborativo, compartilhado, ágil, previsível,
síncrono para terem acesso a conteúdos educacionais alocados fisicamente e, ou
virtualmente em repositórios digitais, em formatos de arquivos de dados, textos,
imagens, vídeos, áudio e outros, até recentemente pouco conhecidos, ou de acesso
restrito.
Sancho (2006), diz que o fato dos jovens utilizarem recursos midiáticos, talvez seja
um dos motivos que muitas instituições viram nas tecnologias de informação e
comunicação uma oportunidade para repensar e melhorar a educação, no entanto,
conforme Masetto (2003) e Sancho (2006), nas instituições educacionais, as
tecnologias não devem ser utilizadas apenas como um modo de modernizar a
transmissão de informações, do modo presencial para o virtual, ou como
complemento ao presencial e sim como uma forma de estudo e de aprendizagem.
O grande desafio para a integração da tecnologia na educação é que o docente
introduza novos meios, adote novas técnicas, revise as concepções pedagógicas,
implante novas metodologias didáticas de modo a explorar o potencial educativo
das TDIC, contribuindo para a disseminação do conhecimento e para a melhoria do
processo de ensino e de aprendizagem.
A integração da tecnologia na educação ocorre diariamente e tende a se tornar
menos complexa, se aproximando cada vez mais das necessidades aplicativas do
docente, o que demandará menos conhecimentos técnicos para utilizá-las. No
entanto, é necessário que o docente tenha conhecimentos das potencialidades que
os recursos tecnológicos podem proporcionar-lhe, para que ele possa explorá-los de
modo a tornar sua aula mais didática, interativa e atrativa aos alunos.
Segundo Sancho (2006), os sistemas multimídias, com a integração de vídeos,
textos, gráficos, e uma linguagem audiovisual dinâmica, podem ser as soluções para
a maior motivação e até a melhoria do rendimento dos alunos pela diversificação da
linguagem utilizada para representar a informação no meio de ensino. Já, as redes
digitais, que podem proporcionar, entre outros, a comunicação audiovisual
interativa, são, para aqueles que entendem que a aprendizagem se estrutura na
cooperação, na colaboração, na aceitação da diversidade, as respostas às limitações
de espaço físico, adotados pelo ensino presencial convencional. Lévy (2008, p. 169),
ressalta que, “Não será possível aumentar o número de professores
proporcionalmente à demanda de formação que é, em todos os países do mundo,
cada vez maior e mais diversa”. O autor salienta portanto a importância de se
proporcionar “soluções que utilizem técnicas capazes de ampliar o esforço
pedagógico dos professores e dos formadores” tais como a audiovisual e a
multimídia Lévy (2008, p. 169).
1

Rede única de próxima geração (Next Generation Networks – NGN), sobre a qual
podem ser implantados dados, imagem, vídeo e áudio simultaneamente.
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Portanto a utilização do vídeo na forma de streaming e do Vídeo sob Demanda
podem ser considerados como recursos tecnológicos potencializadores para a
disseminação do conhecimento da UNICAMP durante o processo de ensino e de
aprendizagem para o oferecimento de cursos formais na modalidade EaD e
Educação Semipresencial aos indivíduos que se encontram em qualquer localidade
do Brasil onde há redes multiserviços com conexões que suportam o tráfego dos
sinais audiovisuais.
De acordo com Moran (2012, p. 32), “Cada docente pode encontrar sua forma mais
adequada de integrar as várias tecnologias e os muitos procedimentos
metodológicos. Mas também é importante que amplie, que aprenda a dominar as
formas de comunicação interpessoal/grupal e as de comunicação
audiovisual/telemática”. Verifica-se que os docentes demandam por ações
intitucionais que os prepraram à exploração das potencialidades das tecnologias
digitais com o uso de recursos audiovisuais síncronos e assíncronos. Ainda,
demandam por equipes de apoio técnico para auxiliá-los para uma forma inovadora
de integrar a tecnologia com a educação.
1.1. A experiência na Faculdade de Educação
Apresentamos algumas experiências práticas vividas na sala de videoconferências
da FE onde foram ministradas aulas por docentes da UNICAMP e de outras
universidades nacionais e internacionais.
Em 2006, 06 docentes da UNICAMP iniciaram as aulas presenciais para 20 alunos na
sala da FE para o primeiro curso de Mestrado Interinstitucional (Minter) ministrado
na UNICAMP por meio de videoconferência. Essas aulas foram transmitidas em
tempo real para a sala de videoconferências do Centro Federal de Educação
Tecnológica (CEFET) de Cuiabá, onde 10 alunos assistiram as aulas virtualmente.
Os alunos, na época eram graduados, em sua maioria empregados, e com faixa
etária de 25 a 45 anos de idade. No transcorrer do curso um aluno viajou para os
Estados Unidos onde assistiu a aula por meio do streaming. A experiência prática
demonstrou o que diz Moran (2012, 56), que ”Com o aumento da velocidade e de
largura de banda, ver e ouvir a distância será corriqueiro. O professor poderá dar
uma parte das aulas em sua sala, sendo visto pelos alunos onde eles estiverem”.
A fala dos alunos são apresentadas.

“Sou aluno da CT-140, que fazemos junto com o pessoal do Mato Grosso. Você pediu
que eu te enviasse um e-mail requisitando a criação de um streaming para que eu
possa assistir a aula da semana que vem a partir de um endereço IP. Estarei nos EUA
e por isso não poderei estar presente. Desde já agradeço. RL 01/04/2006”.
“Gilberto, Infelizmente não consegui conectar bem. Não tenho certeza se foi um
problema da localidade onde eu estava, mas eu só conseguia pegar imagens
congeladas do link, sem nenhum áudio. Toda vez que eu mandava recarregar a
página, vinha uma outra imagem congelada, mas ainda sem áudio. Deixei minha
página no link bastante tempo para ver se era problema de carga, mas nada ! Se
você quiser, posso fazer outros experimentos para ver se era realmente o meu link lá
em Las Vegas que estava ruim ou não. Gostaria de testar também através de
ligação telefônica, só que eu gerando a ligação. Será que é possível ? Sugiro a você
registrar esse experimento que fizemos como uma das suas atividades no
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laboratório. Mesmo que tenha sido uma tentativa frustada, poderá servir de base
para outros experimentos de sucesso. Mesmo assim, obrigado e estou a disposição
para outros experimentos, inclusive usando TV digital, via celular (pois temos essa
tecnologia em nossos laboratórios) ou acesso remoto web, via celular. Um abraço”.
(Sent: Monday, April 03, 2006 3:50 PM).
“O link funcionou direitinho, porém nele não encontrei nenhuma aula do CT 190,
somente CT 140 e CT 123 (que já fiz, ao vivo, no passado). A aula de amanhã e da
terça que vem são as que perderei, tem idéia de quando estarão no site ? Abraços”.
(05/09/06).
“Não escrevi para te agradar, gosto muito do recurso. Já assisti aulas que faltei,
bem como aulas de outros cursos, cujo tema me interessou. É uma ferramenta
maravilhosa. Grande abraço”. (09/05/07).
No primeiro semestre de 2007, com a participação de 30 alunos, o Centro de
Estudos, Memória e Pesquisa em Educação Matemática (CEMPEM) da FE, por meio
do Programa de Pós Graduação em Educação, ofereceu a disciplina “Seminário de
Pesquisa: Turma E: Linguagem e práticas culturais: relações para se pensar a
pesquisa em educação escolar”. Participaram conectadas simultaneamente por
videoconferência as seguintes universidades: Universidade Federal do Paraná
(UFPR); Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita” (UNESP) com os campi
da cidade de Bauru e da cidade de Rio Claro no estado de São Paulo. Portanto, para
esses alunos as aulas deram-se na modalidade Educação a Distância. Na cidade de
Bauru, estado de São Paulo uma aluna assistiu aulas retornando sobre a qualidade
dos sinais de áudio e vídeo durante o streaming. Essa mesma aluna demandou pela
disponibilização dos vídeos nos servidores de vídeos para rever as aulas.
A comunicação entre a aluna e o pesquisador é relatada.
“Conversei com você na 5ª feira passada sobre a possibilidade de assistir, de casa,
algumas aulas de 5ª feira. Amanhã será um dia que não poderei viajar. Gostaria que
você me orientasse como devo proceder para ter acesso às aulas pela internet”.
Também não fui adicionada no Teleduc. Desde já agradeço a sua atenção e aguardo
contato”. (25/03/09).
“Teste hoje os vídeos que estão na página da VC como realizados", para você
verificar
se
está
tudo
ok.
http://www.fe.unicamp.br/videoconferencia/andamento.html Gilberto” (25/03/09).
“Testei. Está tudo Ok. Eu não encontrei os vídeos anteriores dos encontros de 5ª,
mas testei aqueles que estavam como realizados, conforme sua indicação. Será que
vou conseguir assistir ao vivo ? Quando serão disponibilizados os dois vídeos
anteriores ?”. (25/03/09).
“Eu gostaria de saber se você está assistindo o streaming da aula do prof. M. hoje
(16/04/09). Caso sim, você pode me informar como está a qualidade do áudio e do
vídeo. Grato. Gilberto”. (16/04/09).
“Hoje está muito ruim. Está cortando as vozes e caindo a transmissão...
Estou perdendo as falas e quando volta já não sei qual é a discussão.
Acho que vou assistir depois. Na próxima semana, por gentileza deixe agendado
novamente. Muito obrigada”. (16/04/09).
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“Ok ! Gilberto, Saiu fora do ar 4 vezes aqui pra mim. Agora, a imagem congela
foram mais vezes. Acho que 7. Na próxima aula vou anotar em quais momentos
acho que isso ajuda. Também pode ser problema na conexão. Vou ver isso. Na
próxima aula vou anotar os momentos... Muito obrigada. K.”
A - Verifiquei com o técnico que está monitorando o streaming e a gravação
da VC. Ele disse-me que a conexão só foi interrompida 01 vêz.
Portanto, se houve mais interrupções, podem ter sido geradas por outros
fatores. Você pode me informar quantas interrupções ocorreram ? Na
próxima aula, por gentileza, se ocorrer novamente, você pode anotar isto.
Pois daí, posso verificar no Centro de Computação, se o problema é em
algum equipamento daquele Centro. Você sabe se a sua rede está com qualidade na
conexão hoje ?; B - Quanto ao áudio, a UFRGS está com um microfone que gera
ruídos simultaneamente com a fala dos participantes daquela sala.
Na sala da FE, há alguns alunos/professores que falam baixo. Estamos
conversando com eles para falarem mais alto. Mantenha contatos.
Gilberto”. (16/04/09).
No primeiro semestre de 2007, a Faculdade de Engenharia Civil (FEC) ofereceu a
disciplina de pós graduação “Tecnologias de Informação (TI) na Construção Civil”,
com conexões com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), localizada em Curitiba
no estado do Paraná, Brasil, com a Universidade Estadual de São Paulo (USP),
campus da cidade de São Paulo, Brasil, e com a Carnegie Mellon University em
Pittisburgh, nos EUA. Participaram do curso 12 alunos na sala de videoconferências
da FE. Parte das aulas foram ministradas por docentes da UNICAMP, parte por
docentes da UFPR e parte por docentes da universidade americana. De acordo com
Moran (2012, p. 59), “Poderemos também oferecer cursos predominantemente
presenciais e outros predominantemente virtuais. Isso dependerá do tipo de
matéria, das necesidades concretas de cobrir falta de profissionais em áreas
específicas ou de aproveitar melhor especialistas de outras instituições que seria
difícil contratar”.
Em julho de 2008, iniciou-se o primeiro curso de graduação de Licenciatura e
Bacharelado em Letras LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), com duração de 04 anos,
oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) como sede. O curso
que foi sediado na Faculdade de Educação da UNICAMP como um dos 14 polos
distribuídos do norte ao sul do Brasil, teve a participação de 900 alunos de
universidades estaduais, universidades federais e de Centros Federais de Educação
Tecnológica (CEFET). Na FE 60 alunos assistiram as aulas por meio de sessões de
videoconferências e eventualmente por meio de streaming com todos os polos e a
sede conectados simultâneamente.
A UFSC foi a geradora do conteúdo de praticamente a totalidade das aulas.
Excessões ocorreram com a participação do polo UNICAMP, quando duas docentes
em dias distintos ministraram aulas na sala de videoconferências da FE.
O gerenciamento das conexões das sessões de videoconferências e da geração do
streaming deram-se pela UFSC. A experiência possibilitou a FE adquirir o
conhecimento de como é assistir o streaming gerado por outra universidade.
Portanto, a FE atuou como receptora do streaming, e não como geradora como
ocorreu em todos os demais cursos gerados na sala de videoconferências da FE.
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As aulas foram gravadas pela UFSC e os vídeos hospedados nos servidores da
mesma universidade. Os alunos acessaram os vídeos por meio do Ambiente Virtual
de Ensino e Aprendizagem (AVEA), no caso o Moodle. No tocante a essa
experiência, Moran (2012, p. 60), nos diz que “há aulas na modalidade a distância
que possibilitam a interação em tempo real e aulas na modalidade presencial com a
interação a distância”.
Durante o primeiro semestre de 2010, a Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computação (FEEC) da UNICAMP, ministrou a disciplina “Tecnologia e Informação
em Saúde” em parceria com a Faculdade de Medicina de Riberião Preto (FMRP) na
Universidade Estadual de São Paulo (USP), campus da cidade de Ribeirão Preto.
As aulas foram ministradas por um docente da FEEC na sala de videoconferências da
FE e por uma docente da USP na sala de videoconferências daquela universidade.
Uma aula foi ministrada por um docente da Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ)
localizada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Em tempo real uma docente assistiu a
aula por meio do streaming na unidade da FIOCRUZ na cidade de Salvador, estado
da Bahia, Brasil e interagia por meio de chat com o docente da FEEC que ministrava
a aula na sala de videoconferências da FE e com o pesquisador desse trabalho. Os
alunos utilizaram o TelEduc como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem para
as atividades assíncronas, incluindo a revisão das aulas na forma de vídeo.
A experiência é ressaltada por Moran (2012, p. 56), quando diz que
Os cursos serão híbridos no estilo, na presença, nas tecnologias, nos requisitos.
Haverá muito mais flexibilidade em todos os sentidos. Uma parte das matérias
será predominantemente presencial e outra, predominantemente virtual.
O importante é aprender e não impor um padrão único de ensinar.
A interação entre os docentes, alunos e o apoio técnico demonstram os esforços
para que sejam exploradas as potencialidades das TDIC na disciplina oferecida pela
FEEC.
“Segue
abaixo
o
link
para
conexão
ao
streaming
http://www.fe.unicamp.br/videoconferencia/aovivo/andamento.html
Abraços. Gilberto 26/02/10”.

da

FE.
.

“Pessoal, Nos dias e horários abaixo, estaremos transmitindo o sinal de streaming
pela internet para que vocês possam testar as conexões para os próximos eventos,
tanto da FEEC como da FE, que utilizarão este recurso tecnológico.” (04/03/10).
“Aqui a transmissão está ótima”. Abraço.”
“Obrigado ! Aqui da Unicamp, pelo menos, a qualidade (imagem e som) está ótima”.
O pesquisador foi convidado pelo docente da FEEC a interagir por meio do TelEduc
com os alunos para tratar de assuntos pertinentes a produção midiática.
“Você foi inscrito como convidado para o curso ‘IA368O - Tecnologia e Informação
em Saúde". Visite a página do curso para obter informações sobre o seu início.
Atenciosamente, Coordenação do curso "IA368O - Tecnologia e Informação em
Saúde’”.
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“Ainda com relação às transparências, o Gilberto tem um modelo com
recomendações que, se puderem ser seguidas, facilitam bastante a visualização nos
pontos remotos. Peço a ele que lhe envie o modelo com as recomendações”.
Na expêriencia, as etapas virtuais do curso davam-se quando os alunos utilizavam o
AVEA e quando reviam os vídeos das aulas gravadas na forma de Vídeo sob
Demanda. Participaram 16 alunos da FEEC na sala de videoconferências da FE e uma
aluna na sala de videoconferências da FMRP.
“Eu não consigo ler as letras dos slides, mas consegui uma ótima e clara
configuração de som”. [09:54:38].
No primeiro semestre de 2011 o Grupo de “Filosofia, História, Educação e
Sociedade” (HISTEDBR) ofereceu por meio de videoconferência a disciplina FE 191 Turma C – Seminário: Leituras Marxistas e no segundo semestre a disciplina FE –
192, Turma A – Seminário: Pedagogia História-Crítica e Movimentos Sociais quando
foram ministradas 15 aulas no primeiro semestre e 16 aulas no segundo semestre.
As aulas foram transmitidas por meio de videoconferência e na forma de streaming
a universidades brasileiras. Parte da interação vivida entre docentes, alunos e a
equipe de apoio técnica são demonstradas a seguir.
“Bom dia professor! Para a aula do dia 25/02/2011 estou disponibilizando uma
transmissão de streaming para testes hoje (23/02/2011) à tarde e amanhã
(24/02/2011) pela manhã. Por favor repasse o link a sua lista de participantes via
streaming. O link é: http://www.fe.unicamp.br/videoconferencia/testes.html”.
“Conforme conversamos ao telefone, existe uma dificuldade de realizarmos um teste
de conexão antes do evento, ok ? Em virtude disto por favor estejam com os
equipamentos ligados 30 minutos antes do evento para tentarmos realizar a
conexão e ajustes de áudio, caso tenhamos problemas que não possam ser
solucionados até as 09:00H (Horário de inicio da aula) peço que vocês participem da
aula
assistindo
o
streaming
no
endereço
<http://www.fe.unicamp.br/videoconferencia/andamento.html>”. (23/02/2011).
“A aula do professor D. S. ocorre às quartas-feiras das 14:00 as 17:00 h, para assistir
o
streaming
você
pode
acessar
o
link
abaixo.
www.fe.unicamp.br/videoconferencia/andamento.html Para isso é necessário ter o
FlashPlayer instalado. Att.” (16/08/2011).
“Você pode conectar o seu computador para assitir o streaming aproximadamente
15 minutos antes do início da aula. Abraços. Gilberto”. (16/08/2011 12:54).
“Informo que os videos das duas primeiras aulas já estão disponíveis, no link
http://www.fe.unicamp.br/videoconferencia/fe/2011_2Sem_FE192_A.html”.
“Prezados responsáveis pela sala de videoconferência da FE-Unicamp,
Segue em anexo o arquivo em "power point" a ser utilizado na aula que será
ministrada por mim na próxima 4ª-feira (05.10.11), a partir das 14h, na sala de
videoconferência da Faculdade de Educação da Unicamp”. (03/10/2011).
“Prezado Gilberto, Segue um novo arquivo anexado a este email com as alterações
solicitadas. Um abraço !” (03/10/2011).

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1185

“Sou aluna do Programa de Mestrado em Educação da UEL e recentemente tive
acesso as vídeos aulas sobre as Pedagogias Marxistas, aqui no programa
infelizmente não tivemos nenhuma disciplina que as abordassem e por conta dessa
deficiência resolvemos criar um grupo de estudos pautado nos autores trabalhados
por vocês nessa disciplina. Gostaríamos de utilizar os vídeos porém precisamos
editá-los há a possibilidade de enviarem esses vídeos ou estão disponíveis em cd ?”
(18/01/12). Esse texto refere-se ao curso ministrado no segundo semestre de 2011.
De acordo com Moran (2012, p. 60), “A internet está caminando para ser
audiovisual, para transmissão em tempo real de som e imagen (tecnologias
streaming)”. A experiência na FE demonstra na prática com o conceito do autor no
tocante a utilização dos recursos audiovisuais por meio das redes multiserviços.
No segundo semestre de 2011 o Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia da
Educação (PAIDEIA) ofereceu a disciplina Teorias do Conhecimento por meio do
Programa de Pós Graduação da FE. Foram ministradas aulas por meio de
videoconferências para 10 universidades dos estados de Alagoas, Maranhão, Bahia e
outros do norte e do nordeste do país. Foi disponibilizado o streaming a outras
universidades nacionais que não dispunham de equipamentos de videoconferências
e a alunos para assistirem as aulas por meio de seus notebooks/desktops.
As interações entre os docentes, alunos e a equipe de apoio midiático são relatadas.
“Segue
o
endereço
para
você
assistir
o
streaming.
Neste
momento
já
estamos
transmitindo
o
sinal.
http://www.fe.unicamp.br/videoconferencia/andamento.html Até mais. Gilberto.
12/08/11”.
“Assisti a videoconferência de hoje em casa (Barão Geraldo) pela internet (acesso
streaming). Uma informação técnica que possa servir de referência para Gilberto é
que o serviço locado para meu endereço residencial indica acesso a banda larga de
10 mega. Durante a aula, houve três momentos em que a imagem e o som ficaram
congelados. Mas, em questão de segundos, as condições ótimas de áudio e vídeo
foram restabelecidas e assim se mantiveram praticamente durante toda manhã”.
“Boa Tarde Gilberto, Sim, consegui conectar, mas a transmissão não foi boa. Talvez
seja por causa da internet. Tenho uma internet banda larga de 1 mega Se tiver
alguma coisa que eu possa fazer para melhorar a transmissão, por favor, oriente-me
que eu providencio para as aulas seguintes. Grato.” (15/08/11).
“Por gentileza, informe-me o seguinte: 1 - Você está assistindo os vídeos em qual
cidade ?; 2 - Você usa a rede fixa ou rede móvel ?; 3 - Qual a operadora/provedora
que você utiliza para acesso a internet ?; 4 - Qual a configuração de seu
computador/notebook (capacidade de memória, etc.) ?; 5 - Qual a vesão do
software para assistir o streaming que você está usando ? Aguardo. Abraços.
Gilberto”. (15/08/11).
“Caro Gilberto, Algumas informações eu não saberei identificar, referente às
configurações do computador. Mas, se você me disser qual a configuração
adequada, eu providencio tudo aqui. Estou em Mato Grosso, cidade de Sorriso.
Estou conectando com rede fixa, da operadora Brasil Telecom e proveror Oi”.
(15/08/11).
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“Bom dia, Hoje eu estarei assistindo a aula a distância. Um abraço”. (19 ago, 09:17).
“Iniciamos a segunda aula da disciplina Teoria do conhecimento e quem está
assistindo on-line no endereço abaixo. É fundamental depois dar um retorno
da transmissão.Endereço disciplina Teoria do Conhecimento “O link para acesso ao
streaming
e
download
do
flashPlayer
é:
http://www.fe.unicamp.br/videoconferencia/andamento.html poderá pedir para ser
incluído no Skype”. (02/09/2011).
“Olá, Sou J. e hoje estou acompanhando a aula assistinho a videoconferência em
andamento…. está ótima a transmissão”.
“Imagen um pouco borrada… mas o som, aprendi a configurar no meu computador
e está bem claro”. [09:47:59].
No início do primeiro semestre de 2012, o Grupo PAIDEIA ofereceu o Seminário FE
103, Teorias do Conhecimento, por meio de videoconferência a 03 universidades
nacionais, a saber: Universidade Federal da Bahia (UFBA) na cidade de Salvador;
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), na cidade de Florianópolis; e Universidade
Regional de Blumenau (FURB). Durante as aulas, os docentes que estavam na sala
de videoconferências da FE se comunicavam com os alunos das demais salas de
videoconferências e com os alunos que assistiam o streaming por meio do Skype,
msn e e-mail.
“Estou em contato com vários coordenadores e eles dizem que não têm sala de
vídeo conferência e a opção seria via internet aberta”.
“Segue o endereço para você assistir o streaming. Neste momento já estamos
transmitindo o sinal. http://www.fe.unicamp.br/videoconferencia/andamento.html
Você conseguiu se conectar ao link da videoconferência para assistir a aula do
professor?”.
“Estamos com boa audição e excelente imagem. Que este estado de equilíbrio seja
constante, é o que esperamos”.
“Grato pelo apoio técnico e pelas informações didáticas sobre o acesso. Já estamos
comunicando aos grupos interessados”.
No início de 2012, o HISTEDBR ofereceu por meio de videoconferência a disciplina
ED 314 – História da Educação Brasileira para 13 universidades, a saber:
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Universidade Estadual de
Maringá (UEM); Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus de Vitória da
Conquista; Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal do Oeste do
Pará (UFOPA); Universidade Federal do Pará (UFPA); Universidade Federal de São
carlos (UFSCar); Universidade de Brasília (UnB); Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste), campus de Cascavel; Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” (UNESP), campus de Bauru; Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) e
Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná (UNICENTRO). Assistiram as aulas
por meio de streaming 05 universidades.
Moran (2012, p. 61), nos diz que “É importante conectar sempre o ensino com a
vida do aluno. Chegar ao aluno por todos os caminos possíveis: pela experiência,
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1187

pela imagen, pelo som, pela representação (dramatizações, simulações), pela
multimídia, pela interação on-line e off-line”. A interação docentes-alunos é
relatada.
“Prezados(as), Estão disponíveis os videos dos dois primeiros encontros da disciplina
HISTÓRIA
DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA,
no
link
http://www.fe.unicamp.br/videoconferencia/fe/2012_1Sem_ED314.html “.
“Se possível, gostaria que me enviasse também os textos que foram até o momento
discutidos e os links dos vídeos para que possamos acompanhar melhor, pois não
estou os recebendo. Como lhe falei, não estaremos assistindo ao vivo por causa do
trabalho e assistiremos as videoconferências após serem disponibilizadas”.
(15/05/12).
“Nós estamos firmes no grupo de estudos aqui. Se possível, gostaria que me
enviasse também os textos que foram até o momento discutidos e os links dos
vídeos para que possamos acompanhar melhor, pois não estou os recebendo. Como
lhe falei, não estaremos assistindo ao vivo por causa do trabalho e assistiremos as
videoconferências após serem disponibilizadas. Obrigado por enquanto, um abraço
e tudo de bom a vc e sua familia !” (16/05/12).
A experiência vai ao encontro do conceito de Moran (2012, p. 46), quando diz que
“O professor – tendo uma visão pedagógica inovadora, aberta, que pressupõe a
participação dos alunos – pode utilizar algunas ferramentas simples para melhorar a
interação presencial-virtual entre todos”.
Os dados computacionais comprovam que os acessos na forma de Vídeo sob
Demanda, aos vídeos produzidos pela Faculdade de Educação foram acessados
128.734 mil vêzes no período de agosto de 2012 a junho de 2013. Embora a
Faculdade de Educação iniciou a hospedagem dos vídeos em período anterior ao
constante no relatório, não temos registros da época, pois a UNICAMP atualizou os
equipamentos que disponibilizam os vídeos em agosto de 2012.
Conclusões
As experiências demonstraram que o Brasil está iniciando a utilização das
tecnologias de streaming, chat e Vídeo sob Demanda para o oferecimento de cursos
formais nas modalidades Educação a Distância e Educação Semipresencial. Embora
observa-se o constante crescimento nessa forma de ensinar e de aprender na
Educação Superior, constata-se que não são exploradas as potencialidades dessas
tecnologias sob os aspectos pedagógicos, midiáticos, comunicacionais e
didáticos.
A pesquisa nos trouxe que os alunos que participaram de cursos formais na
modalidade Educação a Distância e, ou Educação Semipresencial, demandaram por
novas formas de aprendizagem, tanto aos docentes como às equipes de apoio
técnico pela geração e transmissão das aulas por meio de streaming, e pela
produção dos vídeos para acesso na forma de Vídeo sob Demanda. Constatou-se
que os conteúdos das aulas dos docentes preparados em formatos apropriados sob
o aspecto midiático, asseguraram a leitura dos textos durante as aulas com o sinal
audiovisual transmitido em tempo real, bem como para a revisão das aulas na
forma de Vídeo sob Demanda, o que pode aumentar em até 21% a fixação da
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atenção do aluno ao conteúdo das aulas, conforme já comprovado na sala de
videoconferências da FE. Comprovamos que alunos de universidades nacionais
utilizam-se dos vídeos com as aulas geradas durante videoconferências na FE para
aulas nas suas universidades como atividades complementares ao ensino presencial.
Concluímos que os alunos que tiveram dificuldades para assistir as aulas ministradas
durante as videoconferências por meio do sinal audiovisual na forma de streaming
apresentaram dificuldades nas conexões de suas redes multiserviços fixas ou móveis
pelos seguintes motivos: indisponibilidade de banda das redes multiserviços;
desatualização do software para assistir o streaming; insuficiência da configuração
do notebook/desktop do aluno para assistir o sinal audiovisual e, outros. Nas
instalações físicas da UNICAMP e da USP não ocorreram dificuldades para assistir as
aulas por streaming, pois há banda de rede multiserviços suficiente para suportar o
sinal audiovisual em tempo real. O mesmo ocorreu com a aluna que utilizou-se de
rede com a velocidade de 10 Mbps. Constatamos que os docentes se empenharam
para preparar os conteúdos de suas aulas em formatos midiáticos apropriados
conforme recomendado pela equipe de apoio técnico da FE, embora alguns
conteúdos não foram preparados nesse formato. Comprovamos que a equipe de
produção midiática deve interagir com o docente antes da aula para a preparação
do conteúdo, durante a aula para assegurar ao aluno a aula na forma de streaming
e após a aula para assegurar o acesso aos vídeos na forma de Vídeo sob Demanda.
Diante da experiência vivida, sugere-se que a UNICAMP estude a possibilidade de
implantação de algum Programa para a preparação do docente para a exploração
das potencialidades das TDIC sob os aspectos pedagógicos, comunicacionais,
didáticos e midiáticos.
Desta forma, a pesquisa tendo como referências as experiências práticas e recentes,
pretende contribuir para o desenvolvimento de novos conhecimentos no tocante ao
uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na forma de streaming,
de chat e de Vídeo sob Demanda, de forma que se possa tornar realidade as novas
formas de ensino e de aprendizagem na UNICAMP para a disseminação do
conhecimento, com o oferecimento de cursos formais na modalidade Educação a
Distância e, ou Educação Semipresencial com agilidade e abrangência aos indivíduos
menos favorecidos de acesso ao conhecimento e que se encontram nas mais
distantes cidades do país, quando se tem como referência a cidade onde se encontra
a UNICAMP como universidade geradora do conteúdo.
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Resumo
A educação, com suas contribuições que proporciona ao crescimento social e
econômico dos indivíduos, poderá tornar-se estratégica para uma maior integração
destes à sociedade. O surgimento dos dispositivos móveis com conexão sem fio tem
proporcionado condições para que a Educação Superior possa explorar as
potencialidades comunicativas, pedagógicas e didáticas desses dispositivos em
cursos na modalidade Educação a Distância (EaD) e Educação Semipresencial. No
presente trabalho apresentamos um estudo de como está a integração dos
dispositivos móveis com conexão sem fio, a saber tablets, smartphones e aparelhos
celulares, ao currículo da Universidade Estadual de Campinas, campus Campinas, no
tocante a preparação da universidade para o oferecimento de cursos na modalidade
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Educação a Distância e Educação Semipresencial para a formação continuada de
indivíduos. Pesquisamos os aspectos pedagógicos, didáticos, da produção midiática,
dos docentes e dos alunos. Adota-se a metodologia de pesquisa qualitativa e
documental, com base nos seguintes instrumentos: questionários, documentos
institucionais e entrevistas semi-estruturadas com docentes. Questiona-se se a
universidade está preparada para o processo de ensino e aprendizagem virtual para
oferecer cursos na modalidade EaD e Educação Semipresencial, bem como se ela
proporcionará condições para que isso ocorra.

Palavras chave
Educação superior, educação a distância, educação semipresencial, currículo,
dispositivos móveis com conexão sem fio, cidades.

Abstract
Education, with its contributions to social and economic growth of individuals, may
become strategic to a larger integration of them into society. The emergence of
mobile devices with wireless connection has provided conditions so that higher
education can explore the communicative, pedagogical and didactic potential of
these devices into courses in Distance Education (DE) and Blended Education. In this
paper we present a study of the state of integration of mobile devices with wireless
connection, namely tablets, smartphones and mobile phones, in the curriculum of
the University of Campinas, campus Campinas, regarding the preparation of the
university to offer courses of Distance Education and Blended Education modes for
the continuing education of individuals residing in other cities. We researched
pedagogical, didactic, and media production aspects, as well as those of teachers
and students. It adopts a qualitative and document backed research methodology
based on the following instruments: institutional documents and semi-structured
interviews with teachers. It is questioned whether the university is prepared for the
process of virtual teaching and learning, to offer courses in Distance Education and
Blended Education, as well as whether it will provide conditions for this to occur.

Key words
Higher education, distance learning, blended education, curriculum, mobile devices
with wireless connection, cities.

Introdução
Este trabalho apresenta um estudo sobre a integração dos dispositivos móveis com
conexão sem fio ao processo de ensino e aprendizagem em cursos nas modalidades
Educação a Distância e Educação Semipresencial nas unidades de ensino e pesquisa
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), campus da cidade de Campinas,
estado de São Paulo, Brasil. Consideramos como dispositivos móveis com conexão
sem fio aparelhos como: tablets, smartphones e telefones celulares. O pesquisador
que também é autor desse trabalho desenvolveu a pesquisa no campus da
UNICAMP, onde atua como Diretor de Educação a Distância e Tecnologias de
Informação e Comunicação na Faculdade de Educação da Unicamp. A motivação
para o presente estudo deu-se pelo fato do pesquisador verificar o interesse de
alunos de universidades das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil em
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adquirir conhecimentos complementares à sua formação continuada durante os
cursos oferecidos por docentes da Unicamp, por meio da sala de videoconferências
da Faculdade de Educação. Uma das inovações no processo de ensino e
aprendizagem, é o uso dos dispositivos móveis com conexão sem fio, que se de uma
forma proporciona a comunicação com mobilidade a qualquer momento de
qualquer local que dispõe de redes sem fio, por outro, demanda maior dedicação
dos docentes para a preparação dos conteúdos das aulas em formatos apropriados
sob os aspectos pedagógicos e midiáticos, o que demanda dos docentes a sua
preparação para uma nova forma de ensinar. Trazemos as dificuldades, bem como
os aspectos positivos, os aspectos negativos e as possíveis transformações para o
processo de ensino e aprendizagem com o uso de dispositivos móveis. Destacamos
quais as demandas dos docentes para o processo de ensino e aprendizagem com o
uso de dispositivos móveis com conexão sem fio. Citamos quais as possíveis ações
da Unicamp para uma maior preparação dos docentes na Educação a Distância e
Educação Semipresencial com o uso dos dispositivos móveis. Trazemos ainda, o
possível interesse dos docentes em participar de algum curso na modalidade EaD e,
ou Semipresencial com o uso de dispositivos móveis com conexão sem fio para o
oferecimento de cursos formais para a formação continuada de indivíduos que
estão nas cidades das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil.
Objetivos
O objetivo da pesquisa foi investigar como está a integração das tecnologias móveis
com conexão sem fio com os cursos oferecidos pelas diferentes unidades
acadêmicas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Buscou-se verificar
se os conteúdos dos cursos e das disciplinas oferecidas são preparados em formato
apropriado sob os aspectos pedagógico e midiático e conhecer como está a
preparação do docente para o ensino com o uso de dispositivos móveis. Em relação
a universidade o estudo procurou verificar se a Unicamp está preparada para
ensinar com o uso de dispositivos móveis e saber se ela proporciona Programa(s)
para a preparação do docente. Em relação ao docente, o objetivo foi o de conhecer
como é considerado pelo docente a forma de ensinar com o uso de dispositivos
móveis e verificar como se dá a participação desse no ensino com o uso dos
dispositivos móveis.
Buscamos sujeitos com os perfis descritos a seguir, embora essa não fosse condição
exclusiva para que os sujeitos participassem da mesma: a) que têm conhecimentos
práticos com o oferecimento direto de cursos nas modalidades Educação a Distância
e, ou Educação Semipresencial; b) que têm experiências em desenvolver atividades
em Coordenações de Grupos de Tecnologias; c) que dispõem de conhecimentos em
coordenar Grupos de Trabalhos em EaD e, ou Semipresencial para o oferecimento
de cursos por meio da Unicamp como instituição, ou diretamente por meio das
unidades onde atuam e d) Coordenadores de Programas de Pós Graduação com
experiências no oferecimento de cursos e disciplinas nas modalidades em estudo.
Os sujeitos da pesquisa podem ter respondido os dois Questionários ou apenas um
deles. A parte do Questionário que trata de questões institucionais foram
respondidas por todos os docentes. Dessa forma não adotaremos o percentual de
respostas a cada questão nos gráficos, e sim a quantidade de sujeitos que
responderam cada questão.
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Metodologia
Adotamos na pesquisa a metodologia qualitativa e documental. Como instrumentos
de pesquisa foram elaborados dois tipos de Questionários: o Questionário 1, com
questões sobre Educação a Distância e o Questionário 2 com questões para a
Educação Semipresencial. Embora os Questionários tenham quase as mesmas
questões, o objetivo de elaborá-los separadamente foi o de pesquisar com docentes
das duas modalidades. Os Questionários constam de duas partes: a primeira
apresenta questões sobre o oferecimento de cursos nas modalidades de educação
em estudo pelos sujeitos pesquisados. Na segunda parte estão as questões que
focam a universidade, o docente e o aluno em relação ao envolvimento com as
modalidades educacionais. Os sujeitos da pesquisa podem ter respondido os dois
Questionários ou apenas um deles. Visando elucidar os conceitos das modalidades
de educação em estudo, foram citados os conceitos de Educação a Distância e de
Educação Semipresencial no início de cada Questionário, tendo como referências os
autores Moore (2008, p. 2), que diz que “Educação a Distância é o aprendizado
planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino,
exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por
meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas
especiais” e Moran (2002, para 4), que define a Educação Semipresencial da
seguinte forma: “A semipresencial acontece em parte na sala de aula e outra parte
a distância, através de tecnologias”.
Os Questionários foram enviados por e-mail para 12 docentes, sendo: 02 da Área de
Ciências Exatas; 03 das Áreas das Engenharias; 04 da Área de Ciências Biológicas e
03 da Área de Ciências Humanas. Tivemos a resposta de 07 docentes, a saber: 01 da
Área de Ciências Exatas; 02 da Área das Engenharias; 01 da Área de Ciências
Biológicas; e 03 da Área de Ciências Humanas. Embora os questionários tenham
sido enviados por e-mail, dois docentes optaram em ser entrevistados
pessoalmente. Para essa situação adotou-se as mesmas questões do questionário.
Os áudios das conversas dos docentes foram gravados.

Introdução
A globalização, caracterizada atualmente pelo desenvolvimento industrial, pelo
comércio segmentado, pela produção industrial em ampla escala e pela exportação
e importação de produtos e de matérias-primas, teve início no século XV e XVI com
a expansão do mercantilismo, acentuando-se no século XIX. Com as constantes
mudanças ocorridas nas áreas de artes, ciência e tecnologia, e com a intensificação
da globalização ocorrida no século XX, e que desponta no início do século XXI, a
educação poderá constituir-se em uma centralidade e ser a estratégia de maior
viabilidade para proporcionar o conhecimento para a integração dos indivíduos na
sociedade. Thiesen (2011, p. 46), “aponta para um futuro em que o conhecimento
será o principal capital e a ciência e tecnologia serão campos de inovação”.
O investimento em educação pode também proporcionar grandes benefícios a
outras áreas da nação, contribuindo com o crescimento social e econômico, com a
melhoria da saúde e com a qualidade de vida do indivíduo. Consequentemente,
tornando o país fortalecido internacionalmente com a redução de suas
desigualdades sociais e com a propensão à inovação.
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Temos visto indivíduos, nas mais distantes cidades do Brasil, tendo-se a cidade de
Campinas como referência, que procuram por formas inovadoras para adquirir
novos conhecimentos para a sua formação continuada. Moran (2012, p. 36), diz que
“É importante educar para usos democráticos, mais progressistas e participativos
das tecnologias, que facilitem a evolução dos indivíduos” Deve-se considerar que
quanto maior o nível de escolaridade do indivíduo, maior poderá ser a
probabilidade desse ter melhor rendimento. Para que isso seja viabilizado, é
necessário que as universidades públicas, prioritariamente as reconhecidas
academicamente e que dispõem de corpo docente com potencialidade de
conhecimento diferenciado, proporcionem condições para os indivíduos ampliarem
o seu grau de conhecimento, contribuindo dessa forma com a elevação do
crescimento econômico, com a produtividade e com as dimensões sociais no país.
É sabido que não há vagas para atender a demanda de estudo dos indivíduos nas
instalações físicas das universidades públicas. Dessa forma, pode-se lançar o uso de
recursos tecnológicos como os dispositivos móveis com conexão sem fio, por meio
de cursos na modalidade Educação a Distância e, ou Educação Semipresencial, para
viabilizar a disseminação do conhecimento do corpo docente da Universidade
Estadual de Campinas. Esses indivíduos tentam, mas pouco conseguem adquirir
novos conhecimentos, por diversos motivos como: indisponibilidade de acesso a
cursos durante os horários de seus trabalhos; dificuldades de acessos às cidades
com universidades, questões familiares; indisponibilidade de recursos financeiros e
outros.
As tecnologias emergentes podem proporcionar a geração de significativos
benefícios econômicos e sociais à nação, por meio da maior socialização dos
conhecimentos gerados pela Educação Superior. Para isso, devem ser reformuladas
a infra-estrutura tecnológica da cidade onde está a universidade geradora de
conteúdos, a infra estrutura tecnológica das cidades que receberão os conteúdos
acadêmicos, a preparação do professor, do conteúdo midiático e do conteúdo
pedagógico, para uma forma diferente de comunicação e de educação. Para Soares
(2006, p. 50), “A Comunicação também teve seu processo de globalização. Ou
melhor, a comunicação também passou pela esfera da globalização que também foi
processual e teve seu início com o desenvolvimento da imprensa no século XV”.
A comunicação entre as pessoas que utilizam os dispositivos móveis com conexão
sem fio, tais como os tablets, smartphones e aparelhos celulares dá-se
prioritariamente de forma assíncrona, baseada predominantemente em e-mails,
embora encontra-se em fase de despontamento a comunicação síncrona por meio
das ferramentas que possibilitam contatos audiovisuais síncronos. Em pouco tempo
teremos uma grande elevação da comunicação entre pessoas-pessoas, pessoas e
grupos de pessoas, máquinas-máquinas, em sua maioria em tempo real, de forma
dinâmica e com o recurso da mobilidade. A colaboração atualmente dá-se de forma
restrita ao uso específico de alguns dispositivos móveis com conexão sem fio, em
muitas situações limitadas por algumas dificuldades de acesso às redes. Em um
tempo não muito distante do atual, poderemos, com o uso de dispositivos móveis
com conexão sem fio, acessar as redes multiserviços de qualquer lugar a qualquer
momento. Thiesen (2012, p. 44), ressalta que
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O mundo experimenta uma revolução semelhante ou maior do que a industrial
que dá lugar a um novo tipo de organização social, de relações de trabalho, de
intercâmbios, de experiência e de formas de vida e de poder, revolução que se
sustenta sobre a utilização cada vez mais intensa do conhecimento e de suas
tecnologias.
O constante e rápido crescimento do uso das tecnologias móveis com conexão sem
fio, com significativas reduções dos custos unitários de processamento,
armazenamento e dos meios de comunicações, implicam em elevação exponencial
das informações em todas as áreas, e não é diferente na educação onde pode
ocorrer a produção, armazenamento e a transmissão de conteúdos acadêmicos em
formatos midiáticos que podem ser compartilhados por indivíduos em diferentes
espaços do mundo onde há acesso às redes multiserviços.
Pode-se considerar que a mobilidade proporcionada pelos dispositivos móveis com
conexão sem fio proporcionará novas formas de ensino e de aprendizagem,
alterando rapidamente os conceitos tradicionais de educação. Mojica (2000), citado
por Thiesen (2011, p. 48), diz que
Estamos, atualmente na era da informação, perspectiva vigente desde 1976. Até
2015, a economia estaria dominada pela era do “tempo livre”. Até 2100, teria
vigência a era ‘biocientífica’. Entre 2200 e 2500, estaríamos na presença de uma
“nova era atômica”. Até o final do milênio, destacar-se-ia a “nova era

espacial.
O autor ressalta algumas importantes alterações tecnológicas que implicarão em
expressivas mudanças econômicas e sociais. Com destaque para as previsões
tecnológicas citadas, pode-se dizer que, no tocante ao uso de dispositivos móveis
com conexão sem fio na Educação Superior, a tendência imediata é que as
tecnologias emergentes das redes multiserviços sejam amplamente integradas nas
cidades reais de forma que o uso das mesmas se torne transparente ao aluno
quando esse deslocar-se de uma área atendida em seu dispositivo móvel com
conexão sem fio, com o sinal de sua provedora de serviços de telecomunicações,
para a área da rede sem fio da universidade onde o aluno está. Observa-se que
esses avanços tecnológicos poderão viabilizar a transmissão do conhecimento para
atender a demanda crescente por formação continuada. Segundo Almeida e Ono
(2010, p. 3), “O uso das novas tecnologias digitais, especialmente as que possuem
conexão sem fio, não ocorre ao mesmo tempo em todos os lugares. As questões
econômicas, sociais e culturais exercem influência nas decisões da adoção por uma
ou outra tecnologia”.
Pode-se considerar que o uso de dispositivos móveis com conexão sem fio na
Educação Superior é um criativo e inovador desafio para a universidade desenvolver
novas formas de ensino e aprendizagem, proporcionando condições para a
disseminação do conhecimento de uma universidade que está na vanguarda do
desenvolvimento das pesquisas, do ensino e do conhecimento, às distantes cidades
do Brasil. Portanto, a facilidade de conexão e de acesso ao conhecimento poderá
viabilizar a formação continuada de indivíduos que pretendem adquirir novos
conhecimentos.
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Análise dos Resultados
Apresentamos a seguir os dados da primeira parte do questionário sobre o
oferecimento de cursos pelos docentes. Como as perguntas dos questionários
“Educação a Distância” e “Educação Semipresencial” foram as mesmas,
diferenciaremos na tabela 1 os dados referentes a cada uma das modalidades de
educação.
Questão 1: Você oferece(eu) algum curso formal na Unicamp para a formação continuada
na modalidade EaD e, ou Semipresencial ?
Tabela 1 - Oferecimento de curso
Docente
1
2
3
4
5
6
7
Total:

EaD

Semipresencial

EaD e
Semipresencial

X
X

X
X
X
X

X
X

04

03

Nenhum
X

X
X
04

X
X
02

Observa-se que dos 07 docentes que participaram da pesquisa, 03 deles ofereceram
cursos tanto na modalidade EaD como Educação Semipresencial. Como 02 docentes
não participaram do oferecimento de qualquer curso, tanto na modalidade
Educação a Distância como na modalidade Educação Semipresencial, não houve a
coleta de dados dos mesmos para as questões que focam no oferecimento de
cursos. Os dados dos questionários desses docentes foram considerados apenas nas
questões 10 a 19, apresentadas adiante. Nas tabelas seguintes foram apresentados
os dados de coleta de 05 docentes.
Questão 2: Os conteúdos são preparados sob o aspecto pedagógico no formato apropriado
para o uso com e por meio dos dispositivos móveis ?
Tabela 2 – Preparação pedagógica do conteúdo

Docente

Sim

Não

1
2
3
4
5
6
7
Total:

X
X

-

2

X
X
X
3

Dos 05 docentes que ofereceram cursos nas modalidades EaD ou Educação
Semipresencial 02 prepararam os conteúdos em formato apropriado para serem
utilizados em dispositivos móveis.
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Questão 3: Os conteúdos são preparados sob o aspecto midiático no formato apropriado
para o uso com e por meio dos dispositivos móveis com conexão sem fio ?
Tabela 3 – Preparação midiática do conteúdo
Docente

Sim

Não

1
2
3
4
5
6
7
Total:

X
X

-

2

X
X
X
3

Verifica-se que os docentes que prepararam os conteúdos em formato apropriado
sob o aspecto pedagógico para o uso em dispositivos móveis, também o fizeram sob
o aspecto midiático. Saccol (2011, p. 96), diz que “Em função das limitações
ergonômicas, é fundamental que o material utilizado seja adaptado ao tipo de
dispositivo móvel que será utilizado nas ofertas formativas e de capacitação
desenvolvidas na modalidade m-learning”.
Questão 4: Quais aspectos pedagógicos você considera relevantes e que devem ser
considerados no processo de ensino e aprendizagem com o uso de dispositivos móveis com
conexão sem fio ?

No tocante ao aspecto pedagógico, os docentes consideraram a necessidade da
criação de conteúdos em formatos apropriados para serem utilizados com e por
meio de dispositivos móveis. Foi destacado o uso de interfaces interativas
amigáveis, de fácil navegação, que proporcionam condições para a interação dos
alunos com os docentes e para o acesso a conteúdos audiovisuais com acesso a
qualquer momento.
Para Sacool (2011, p. 76),
a mediação pedagógica é compreendida como movimento construído na relação
dialógica que se estabelece a partir da interação constante entre educadores,
educandos e diferentes meios utilizados para desenvolver os processos de ensino
e de aprendizagem. Ela e´, portanto, fundamental para mobilizar o processo
educativo e instigar/provocar a aprendizagem.
As falas dos docentes demonstram essa ênfase:

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1198

“Desenvolvimento baseado no micro conteúdo e de navegação fácil”;
“Interatividade - interaface amigável – combinação de recursos (texto, imagem,
vídeo, voz)”; “Interatividade - Proatividade de professor e aluno – diversidade de
estímulos (leitura, auditivo, visual) - uso de simulação - flexibilidade no uso do
tempo”; “Como sempre, um bom planejamento de ensino e acolhimento
incondicional ao trabalho e às respostas dos alunos”; “Preparação adequada de
conteúdo para manter sempre o aluno atento e motivado para disciplina”.
Questão 5: Quais os desafios encontrados nesta forma de ensino e aprendizagem ?

“São muitos, mas considero especialmente a tendência dos professores de
trabalharem com ensino transmissivo, unidirecional e verticalizado”; “Vencer a
inércia por parte dos docentes e das coordenações de ensino, pois os alunos são
bastante flexíveis e aptos a adotar tais recursos, devido a terem crescido e se
desenvolvido na presença dos mesmos”; “Preparação adequada de conteúdo”;
“Capacitação dos docentes”.
Verifica-se que, se por um lado, os docentes ressaltam as dificuldades para a
preparação dos conteúdos em formatos apropriados; para a sua capacitação e para
vencerem as dificuldades institucionais, por outro, reconhecem que os alunos estão
aptos a adotarem uma nova forma de aprendizagem. Exemplos das falas dos
docentes dão essa dimensão.
Questão 6: Quais as dificuldades encontradas para essa forma de ensino e aprendizagem ?

As respostas reforçam a preparação do conteúdo, a capacitação docente e as
barreiras institucionais como dificuldades do processo de ensino e aprendizagem.
Destaca-se que mesmo para os docentes que podem ter experiências com o uso de
dispositivos móveis, torna-se necessária a sua preparação. Em relação aos alunos,
os docentes os consideram mais familiarizado com as tecnologias de formação.
“Inércia institucional e falta de tempo livre para que os docentes tomem
conhecimento e se capacitem para a exploração da grande gama de recursos
didáticos e pedagógicos potencialmente proporcionados pelas tecnologias móveis
sem fio. Para os docentes mais experientes, seria necessária também uma boa
oportunidade de treinamento no uso dos recursos. Para os alunos, certamente esta
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etapa seria mais simples, pois eles já cresceram em contato com as tecnologias de
informação em seu cotidiano”; “Capacitação dos docentes”.
Questão 7: Quais são o(s) aspecto(s) positivo(s) encontrados ? (se houver)

Observa-se que os docentes apontaram que a mobilidade, com flexibilidade de uso
no tempo e os conteúdos em formas de texto e audiovisuais, podem proporcionar a
motivação dos alunos para o aprendizado, o que vai ao encontro dos conceitos de
Saccol (2011, p. 21), quando diz que “O conteúdo acessado e produzido pela nova
geração não se reduz a textos, mas envolve imagens, sons, vídeos, animações,
enfim implica a utilização de múltiplas mídias”.
“Motivação dos alunos para utilizar o ambiente móvel”; “Interatividade –
Proatividade de professor e aluno – diversidade de estímulos (leitura, auditivo,
visual) - uso de simulação – flexibilidade no uso do tempo”; “Para o aluno,
mobilidade”.
Questão 8: Quais são os aspectos negativos encontrados (se houver) ?

Verifica-se que a necessária preparação do conteúdo se repete como uma ação que
apresenta dificuldades ao processo de ensino e aprendizagem com dispositivos
móveis. Pode ainda ocorrer a não socialização do aluno com o ambiente físico de
estudo, tornando distante a relação entre o docente e o aluno. Foi também
apontado não haver qualquer aspecto negativo no uso de dispositivos móveis para
o processo de ensino e aprendizagem.
“Dificuldade de preparação de conteúdo”; “Frieza e despersonalização no contato
professor – aluno; isolamento físico dos alunos (o contato no campus pela exigência
das atividades presenciais acaba proporcionando uma experiência interpessoal mais
rica, que contribui para a socialização e amadurecimento do aluno, que pode ser
perdida se houver tempo excessivo de atividades à distância, em uma disciplina
semipresencial)”; “Nenhum”.
Questão 9: Caso não haja transformação no processo de ensino e aprendizagem, porque
motivo(s) você entende que isso acontece ?

São destacadas as dificuldades de apoio institucional e as diferenças entre o ensino
presencial e o ensino com o uso das tecnologias digitais. No tocante ao uso das
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tecnologias, Sacool (2011, p. 99), diz que essas não geram alterações na educação,
no entanto, “A forma como os sujeitos utilizam-nas é que ‘faz surgir’ e ‘molda’ a
inovação”. Por outro lado, são reconhecidas as habilidades dos alunos para o uso de
dispositivos móveis e a insatisfação dos mesmos com as aulas tradicionais, o que é
ressaltado por Sacool (2011, p. 21), quando destaca que “Para a nova geração, a
educação tradicional, centrada no professor, desenvolvida de forma linear,
fundamentalmente baseada em texto e excessivamente expositiva não faz sentido”.
Os conceitos da autora são observados nas falas dos docentes.
“Não existe transformação se no AVEA repetirmos o que acontece no ambiente de
sala de aula presencial. O ensino a distância não é ensino presencial mediado pelo
computador e via internet”; “É necessário vencer a inércia por parte dos docentes e
das coordenações de ensino, pois os alunos são bastante flexíveis e aptos a adotar
tais recursos, devido a terem crescido e se desenvolvido na presença dos mesmos.
Observo que os alunos estão cada vez mais entediados nas aulas teóricas
tradicionais”.
As questões de 10 a 19, tratam de perguntas com foco institucional, sinalizando
para a preparação do docente, bem como do interesse dos docentes em
participarem de algum curso na modalidade EaD ou Semipresencial.
Questão 10: Você considera que está ocorrendo a integração da tecnologia móvel com
conexão sem fio ao currículo dos cursos da sua unidade na Unicamp ?

A resposta unânime dos docentes no tocante a não integração da tecnologia móvel
com conexão sem fio ao currículo das unidades da Unicamp pode despertar na
universidade a oportunidade para repensar formas de ensinar. Os motivos estão
apontados nas respostas a seguir.
Questão 11: Caso não, por que motivo você considera que isso não está ocorrendo?

Observa-se nas respostas que os docentes demandam por ações da universidade
que possam prepará-los para o uso dos dispositivos móveis com conexão sem fio de
forma a integrar o uso das tecnologias móveis ao currículo dos cursos de suas
unidades. Os dispositivos móveis, quando associados aos recursos das redes sem
fio, de acordo com Merije (2012, p. 42), “pode propiciar o desenvolvimento de um
currículo aberto, dinâmico e flexível, promovendo a articulação com distintas áreas
de conhecimento e com as experiências de educadores e educandos e as relações
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que se estabelecem no ato educativo”. O autor acredita “que só vale estabelecer
esse diálogo da tecnologia com a educação se ela vier para colaborar com uma
educação emancipadora, agregando qualidade aos conteúdos curriculares e à
formação ética do educando” (Merije, 2012, p. 42). É ressaltada a limitação de
tempo dos docentes, bem como o reconhecimento das potencialidades pedagógicas
e didáticas dos dispositivos móveis. Saccol (2011, p. 98), diz que “é necessário
priorizar o aspecto didático-pedagógico” ao processo de formação com o uso de
dispositivos móveis”.
“Não existe incentivo para tal ocorrência”; “Inércia institucional e falta de tempo
livre para que os docentes tomem conhecimento e se capacitem para a exploração
da grande gama de recursos didáticos e pedagógicos potencialmente
proporcionados pelas tecnologias móveis sem fio”.
Questão 12: A sua unidade oferece aos docentes algum curso para a sua preparação para
o processo de ensino e aprendizagem com o uso de dispositivos móveis com conexão sem
fio para o oferecimento de curso(s) na modalidade EaD e ou Semipresencial ?

Observa-se que apenas uma unidade está preparando o docente para o processo de
ensino e aprendizagem com o uso de dispositivos móveis. No entanto, de acordo
com o Questionário respondido pelo docente, trata-se de iniciativa de um docente e
não da unidade ou da instituição.
Questão 13: Você considera que a Unicamp está preparada para ensinar com o uso de
dispositivos móveis com conexão sem fio (preparação de conteúdo midiático, aspectos
pedagógicos, didáticos, e outros).
Tabela 7 – Preparação da Unicamp
Docente
1
2
3
4
5
6
7
Total:

Sim

Não
X

X
X
X
X
X
X
5

2

É interessante verificar que para 5 professores a Unicamp tem as condições,
embora a preparação dos docentes não aconteça. Podemos entender que não
bastam as condições técnicas instrumentais e físicas para que o ensino com o uso
de dispositivos móveis. A importância da preparação pedagógica é expressa na
questão seguinte.
Questão 14: Você considera necessária a preparação do docente para o processo de ensino
e aprendizagem com o uso de dispositivos móveis com conexão sem fio ?
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Tabela 8 – Preparação do docente
Docente

Sim

1
2
3
4
5
6
7
Total:

X
X
X
X
X
X
X
7

Não

A unanimidade de respostas atesta que os docentes anseiam por novas formas de
ensino e aprendizagem e reconhecem a necessidade de sua preparação para o
ensino com o uso de dispositivos móveis, o que é ressaltado por Saccol (2011,
p. 97), quando diz que “para os professores desenvolverem metodologias práticas e
processos de mediação pedagógica adequados às características e potencialidades”
das tecnologias móveis. O autor ressalta ainda que,
é necessário que vivenciem esse processo, em todos os seus aspectos,
desenvolvam fluência no uso dessa tecnologia como parte de sua formação e
capacitação continuada, de forma que passe a ser muito mais que uma simples
novidade tecnológica, ou seja, que passe a integrar um processo de inovação
didático-pedagógica (Saccol, 2011, p. 97).
A pergunta seguinte buscou explicitar um pouco mais o pensamento do docente
sobre essa questão.
Questão 15: Você considera necessário a Unicamp desenvolver algum Programa para a
preparação do docente para o processo de ensino e aprendizagem com e por meio do uso
de dispositivos móveis com conexão sem fio ?
Tabela 9 – Programa para preparação do docente
Docente

Sim

1
2
3
4
5
6
7
Total:

X
X
X
X
X
X
X
7

Não

De forma unânime é demandada à universidade um Programa para a preparação do
docente para o processo de ensino e aprendizagem com o uso de dispositivos
móveis.
Questão 16: Como você considera que se dá a participação do docente no processo de
ensino e aprendizagem com o uso de dispositivos móveis ?

Observa-se que é sugerida a preparação dos conteúdos, das equipes para suporte e
a análise dos resultados. Ainda, é proposta forma de ensino e aprendizagem
diferente das existentes atualmente como por exemplo, a Aprendizagem Baseada
em Problemas. Consideram que os dispositivos móveis não estão tão ao alcance de
docentes e alunos. Portanto, há diversificação nas considerações de como se dá a
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participação do docente no processo de ensino e aprendizagem com o uso de
dispositivos móveis. No tocante a participação do docente no processo de ensino e
aprendizagem com o uso de dispositivos móveis, Sacool (2011, p. 97), diz que
a principal função do docente é problematizar, orientar, promover a articulação
entre diferentes informações e o conhecimento que o aluno possui, pois a
aprendizagem, mais do que nunca, torna-se responsabilidade do aluno, não se
restringindo a espaços físicos como a sala de aula e/ou sala de ‘treinamento’, mas
prolongando-se no tempo e no espaço.
“Ele tem que desenvolver conteúdo e fornecer algum tipo de suporte ou treinar o
pessoal que dará o suporte”; “Idealmente, o docente assume o papel de facilitador
nas atividades do aluno, propondo problemas para que este busque as soluções,
entremeando com breves explanações teóricas (no estilo da Khan Academy)”;
“Preparando conteúdo e analisando resultados”; “Utilizando-se de webconferência”;
“Muito limitado. Porque os dispositivos móveis não estão tão disseminados para os
professores e para os alunos”.
Questão 17: Como você vê a tendência do uso de dispositivos móveis com conexão sem fio
para o processo de ensino e aprendizagem em cursos formais para a formação continuada
na modalidade semipresencial na Unicamp ?

Um dos docentes aponta que não focaria o uso dos dispositivos móveis apenas para
o oferecimento de cursos nas modalidades EaD e, ou Educação Semipresencial, e
sim para todas as atividades pedagógicas, incluindo as atividades desenvolvidas nas
salas de aulas na modalidade presencial.
As respostas convergem para um consenso sobre o uso de dispositivos móveis como
complemento ao processo de ensino e aprendizagem presencial em geral, o que é
ressaltado por Saccol (2011, p. 21), quando diz que “a ‘geração Y’, ou ‘nativos
digitais’, nascidos após 1982, ‘está acostumada a dividir sua atenção entre uma
série de contextos (presenciais e virtuais) e tecnologias (TV, computador, celular
etc.) ao mesmo tempo’”. Trazem que este uso não seja substituto da educação
presencial. Lembram que os dispositivos móveis são integrantes do nosso tempo
histórico e que o seu uso já está tardio, ou seja, já deveria estar acontecendo.
“Acho o cenário de formação continuada e extensão especialmente favorável, por
proporcionar flexibilidade de tempo ao aluno, que nesta fase também terá maior
maturidade”; “Como estratégia de complementação. O risco é utilizar como
substituto. Nem todos os alunos tem acesso aos dispositivos móveis. Portanto podese utilizar como complemento”; “Pertinente ao nosso tempo”; “Deve acontecer
apesar de tardia”.
As duas últimas questões buscaram levantar o comprometimento efetivo do
docente para o seu preparo pedagógico e para o oferecimento de cursos que
beneficiassem alunos das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, interessados em
formação continuada.
Questão 18: Você aceitaria o convite para a sua participação em algum Projeto da
Unicamp para o oferecimento de cursos para a formação continuada de indivíduos que
residem em cidades distantes da cidade de Campinas, como em cidades da região Norte,
Nordeste e Centro Oeste do Brasil, utilizando dispositivos móveis com conexão sem fio e
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para a produção de conteúdos por meio de recursos tecnológicos digitais tais como: vídeo,
videoconferência, AVEA e outros ?
Tabela 10 – Participação do docente Projeto Unicamp
Docente

Sim

1
2
3
4
5
6
7
Total:

X
X
X
X
X
X
X
7

Não

Constata-se que há unanimidade de interesse dos docentes para a sua preparação
pedagógica, midiática e didática para o desenvolvimento de Projetos para a
formação continuada que adotem novas formas de ensino e aprendizagem
utilizando dispositivos móveis. Todos os docentes manifestaram interesse em
participar do curso em questão, alguns com entusiasmo e outros com um pouco de
cautela com relação ao uso dos dispositivos móveis. O aceite dos docentes pode
proporcionar condições para viabilizar o oferecimento de cursos para atender a
demanda para a formação continuada de indivíduos, pois esses “podem utilizar os
mesmos dispositivos móveis que costumam usar para desenvolver suas atividades
profissionais para participar de um processo formativo, capacitação ou
treinamento” (Sacool, 2012, p. 20).
Questão 19: Você gostaria de manifestar/sugerir/propor algo sobre o uso de dispositivos
móveis com conexão sem fio para o oferecimento de cursos formais para a formação
continuada na modalidade Educação a Distância e ou Educação Semipresencial pela
Unicamp para alunos residentes em cidades localizadas nas regiões Norte, Nordeste e
Centro Oeste do Brasil.

Verifica-se que há a preocupação para que a Unicamp se empenhe para se manter
como fonte de conhecimento para todo o país. Ressaltam que a tecnologia móvel se
tornará recurso tecnológico para o processo de ensino e aprendizagem, mas, no
entanto, apresentam preocupação sobre as limitações dos dispositivos móveis para
a produção de trabalhos acadêmicos com a significação da informação.
É considerada a possibilidade de acesso aos conteúdos acadêmicos por meio de
streaming e acesso a e-mails com o uso de dispositivos móveis. Os docentes se
manifestam entusiasmados, mas consideram que há cada vez mais solicitações
próprias da universidade que dificultam a disponibilidade de tempo para novas
ações. Um dos docentes aponta para os limites dos atuais dispositivos móveis e
enfatiza que se deve ainda fazer a produção por meio do desktop.
“Eu apoiaria entusiasticamente tais iniciativas. Meu grau de participação
dependeria da disponibilidade de tempo, que tem se tornado cada vez mais
escasso”; “A Unicamp deve liderar este tipo de atividade para manter-se como fonte
de conhecimento para o país”; “O curso ET016 poderia ser adaptado para
dispositivos móveis e ser oferecido para outras regiões”; “Eu não faria o curso
centrado só nos dispositivos móveis. A produção deve ser feita em desktop, pois não
dá, por exemplo para escrever um artigo com o dispositivo móvel. Não dá para
desenvolver conteúdos em dispositivos móveis. O dispositivos móveis ainda estão
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muito limitados para a produção de trabalhos mais elaborados para um curso como
o citado”. Para assistir o streaming, acessar e-mail tudo bem. Para significar a
informação é muito complicado. A grande dificuldade na universidade é convencer
os docentes a usarem as tecnologias, independente de ela ser móvel ou fixa, claro
que a móvel, mesmo com suas limitações, dará um salto”.

Considerações Finais
Os dados nos permitem afirmar que a Unicamp ainda não está integrando a
tecnologia de dispositivos móveis ao currículo nas suas unidades, apesar de
favorecer grandes avanços no uso das tecnologias no processo de ensino e
aprendizagem. Os conteúdos midiáticos utilizados nos cursos oferecidos não foram,
em sua maioria, preparados em formato apropriado para o uso em dispositivos
móveis. Os docentes, em sua maioria, manifestaram a relevância da sua preparação
para o processo de ensino e aprendizagem com e por meio de dispositivos móveis
com conexão sem fio para o oferecimento de cursos para a formação continuada
nas modalidades Educação a Distância e Educação Semipresencial. Embora a
maioria dos docentes considerem que a Unicamp está preparada para o uso de
dispositivos móveis com conexão sem fio, a totalidade deles considera necessária a
sua preparação para o uso desses dispositivos. Ainda, consideram necessário o
oferecimento de um Programa para a sua preparação, de forma que este possa
explorar as potencialidades pedagógicas e midiáticas das tecnologias e adotar uma
nova forma de ensinar. Há interesse unânime dos docentes em participar do
oferecimento de algum curso na modalidade EaD e, ou Educação Semipresencial
para a formação continuada de indivíduos das regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste do Brasil.
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Resumo
A cidade é complexa por natureza. Características como auto-organização, não
linearidade, adaptação, heterogeneidade, entre outras, atribuem às cidades a
possibilidade do estudo e análise do seu comportamento sob à ótica da teoria da
complexidade. Autores como Françoise Choay e Janes Jacobs já percebiam estas
características reconhecendo a necessidade de novas abordagens que, em conjunto
com os métodos tradicionais, fortalecessem as bases teóricas e diminuíssem as
incertezas inerentes às projeções que seriam resultantes das intervenções
propostas para os problemas urbanos. O panorama da cidade difere da vontade
individual da maioria dos habitantes, pois, apesar de serem contrários a violência,
segregação, congestionamento e outras externalidades, é comum a presença destes
problemas nas sociedades urbanas. Este aspecto é típico da complexidade, onde,
segundo Thomas Schelling, o resultado final pode ser diferente da somatória das
partes que o integram. A modelagem computacional, baseada na abordagem da
teoria dos sistemas complexos, pode ser utilizada como ferramenta auxiliar na
pretensão de cobrir esta lacuna da compreensão. Este artigo tem o objetivo de
apresentar embasamento científico, a partir da revisão bibliográfica, para consolidar
o acoplamento das técnicas de modelagem computacional às teorias clássicas do
planejamento urbano no estudo da cidade, iniciando pela apresentação da teoria da
complexidade, passando pela caracterização da cidade como sistema complexo e
análise crítica dos trabalhos publicados que fazem referência a ambos os temas.
Conclui-se sintetizando as contribuições oriundas dos estudos realizados a partir da
junção das teorias clássicas de estudo da cidade e das ferramentas computacionais
recentemente introduzidas ao assunto.
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Planejamento urbano, Sistemas complexos, Modelagem computacional
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Abstract
The city is complex by nature. Features such as self-organization, nonlinearity,
adaptation, heterogeneity, etc.., assign to the cities the possibility of the study and
analysis of its behavior under the perspective of complexity theory. Authors like
Francoise Choay and Janes Jacobs has perceived these characteristics recognizing
the need for new approaches, in conjunction with traditional methods, minimizing
the uncertainties inherent in projections that would result from the proposed
interventions to urban problems. The landscape of the city differs from the
individual will of the majority, because, despite they are being opposed to violence,
segregation, congestion and other externalities, it is common to have these
problems in urban societies. This is typical of the complexity, where, according to
Thomas Schelling, the end result may be different from the sum of the parts that
comprise it. A computational modeling approach based on the theory of complex
systems, can be used as an auxiliary tool in the claim to cover this gap in
understanding about cities. This article aims to provide a scientific basis, from
literature review, to consolidate the coupling of computer modeling techniques to
the classical theories of urban planning in the study of the city, starting with the
presentation of complexity theory, through the characterization of the city as a
complex system and critical analysis of published works that reference both topics.
We conclude summarizing the contributions coming from the studies from the
junction of the classical theories of the study of the city and computational tools
recently introduced to the subject.

Key words
Urban planning, complex systems, computational modeling

Introdução
No início do século XXI a população urbana mundial superou, em quantidade, a
população rural. Atualmente mais de metade da população mundial habita em
cidades. Esta constatação se torna preocupante quando verificado que a área
urbana ocupa apenas entre 2% e 3% do território mundial (Poelmans & Rompaey,
2010), sendo que, em algumas regiões, a concentração da população urbana
ultrapassa 75% da população do país (Unicef, 2010), conforme pode ser verificado
na figura 1.
Apesar deste panorama carregar a acentuação dos problemas verificados nos
ambientes urbanos, como congestionamento, violência, segregação, entre outros, é
necessário ressalvar que estes fenômenos já eram observados deste os primeiros
relatos sobre os estudos das cidades. Harouel (1990) aponta a recorrência dos
problemas oriundos da ocupação do solo desordenada, apresentados desde as
cidades gregas há 2500 anos, passando pelas cidades romanas há 1900 anos,
repetindo-se nas cidades da idade média e chegando até os dias atuais.
Neste contexto, em busca de soluções para as externalidades emergentes das
interações dos agentes do ambiente urbano, surgem, no mesmo período, propostas
de intervenções que visam eliminar ou amenizar os problemas. Apesar da divisão
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em correntes que atuaram no campo do planejamento urbano nos últimos séculos,
com destaque para as correntes progressista, culturalista e naturalista (Choay,
2005), o foco de todos os grupos sempre está em adaptar a cidade ao homem tipo.
Figura 1- distribuição da população mundial – Unicef (2010)

A tipificação do homem como um exemplo a ser adotado, com vistas a adaptar o
meio para suprir as necessidades, também tipificadas, não tem sido suficiente para
a solução dos problemas, pois o panorama final da cidade pode ser diferente da
somatória da vontade da maioria dos habitantes, conforme preconiza Schelling
(1978). Esta condição pode ser verificada empiricamente, visto que é fato que a
grande maioria dos habitantes da cidade são contrários à violência, aos
congestionamentos, à poluição, etc., embora estas externalidades sejam facilmente
verificadas nos ambientes urbanos.
Neste contexto se torna necessário o aprofundamento no conhecimento sobre a
cidade, considerando todas as etapas pelas quais os estudos passaram no decorrer
da história, agregando o conhecimento desenvolvido por todas as teorias e
estudiosos, aprimorando as técnicas de intervenção à partir de bons exemplos
consolidados.
Agregando capacidade de compreensão e projeção às propostas a serem
elaboradas, atualmente é possível a aplicação de ferramentas computacionais na
análise da evolução da cidade. Estas ferramentas possuem grande capacidade de
execução de tarefas recorrentes e análises cruzadas e dependentes, inerentes aos
complexos processos existentes nas cidades. Entre as vantagens observadas na
simulação computacional de cidades é necessário ressaltar a capacidade de
aceleração dos processos resultando em panoramas futuros, fato este que permite
a detecção de fenômenos indesejados, permitindo propostas de ações preventivas,
ampliando a possibilidade de evitar-se a emergência de futuros quadros indesejados
no panorama geral da cidade.
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Objetivos
Observando um clamor intrínseco aos tradicionais estudos da cidade, o presente
artigo visa contribuir para o fortalecimento da base teórica de aceitação da
aplicação da modelagem computacional como instrumento de auxílio da análise e
compreensão dos fenômenos urbanos que emergem da interação dos componentes
do ambiente da cidade, propiciando a especulação de cenários futuros resultantes
de intervenções propostas para gerenciamento da cidade.

Metodologia
O presente artigo parte da revisão bibliográfica do estudo da história do
planejamento urbano, com ênfase nos apontamentos relativos à lacuna de
compreensão apontada quando surge a barreira de compreensão das relações
internas complexas inerentes aos processos urbanos, permeando pela proposta de
abordagem da cidade à teoria da complexidade e aplicação da modelagem
computacional como veículo de compreensão das relações urbanas e como
alternativa para previsões futuras que possam ocorrer em função das interferências
propostas para correção dos problemas emergentes nas cidades.

1. A modelagem computacional
Com o aumento da capacidade de processamento dos computadores, incluindo os
PC’s (computadores pessoais), a utilização da informática passou a ser uma
ferramenta alternativa nas ciências tradicionais, como física, matemática,
economia, biologia e planejamento urbano, entre outras, agregando a possibilidade
de maior precisão e rapidez na geração e análise de dados.
Embora alguns sistemas pudessem ser modelados fisicamente, a escala reduzida e a
possibilidade de erros nas tarefas repetitivas limitavam a análise e a interpretação
do conjunto simulado, fatores estes eliminados quando da execução destas tarefas
por computadores. Além dos benefícios já apontados, com o uso da simulação ainda
é possível realizar inúmeras repetições das simulações de todo o conjunto,
possibilitando a verificação de eventuais variações nos sistemas, permitindo a
compreensão da interação entre os agentes envolvidos nos sistemas estudados.
A quantidade de variáveis inseridas nas simulações computacionais varia de acordo
com o tipo de sistema e o objetivo final da simulação. Assim as modelagens podem
ser úteis com duas ou três variáveis, como em situações bem conhecidas como o
estudo do “dilema do prisioneiro” ou em situações bastante complicadas, como na
previsão do comportamento dos sistemas climáticos, onde modelos robustos
trabalham com aproximadamente quinhentas mil variáveis com o intuito de prever
o comportamento do clima em todo o mundo, como no caso do GCM (General
Circulation Models) mencionado por Jentsch et. al. (2013).
A aplicação da modelagem computacional já propiciou o entendimento e
compreensão de alguns fenômenos internos da cidade, bem como a projeção de
panoramas futuros, partindo de propostas elaboradas por urbanistas. Também é
possível que a elaboração da proposta parte da análise dos dados coletados e
integrados em sistemas computacionais.
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1.1. Modelagem computacional aplicada em cidades
Embora algumas modelagens computacionais visem compreender o
comportamento de partes que atuam no complexo panorama urbano, ainda é
possível que a simulação de cidades contribua para a previsão de quadros futuros
para os quais apontam as cidades, dadas as condições atuais e as interferências
possíveis de serem inseridas nas cidades.
Esta visão fornece subsídios para que, através de políticas públicas, seja possível o
direcionamento do uso e ocupação do solo, bem como a proposta de ações que
possam eliminar ou diminuir eventuais problemas como segregação, adensamento,
insuficiência de serviços públicos, etc.
Segundo Furtado & Delden (2010) as técnicas como Automato Celular (CA) e
Modelagem Baseada em Agentes (MBA) são amplamente utilizadas para
modelagem da dinâmica urbana, pois possuem capacidade de representar o
ambiente urbano e os agentes que interagem com o ambiente e entre si, sendo
adequados para estudo da cidade quando aplicados separados ou em conjunto.
Enquanto uma corrente de estudiosos atua na modelagem para compreensão dos
agentes, como Michael Batty e Juval Portugali, outros estudos já tem aplicado a
modelagem computacional no contexto do estudo e planejamento urbano,
conforme apresentado na seção seguinte.

1.1.1 Proposta de intervenção a partir da modelagem computacional
Em algumas situações a proposta de intervenção urbana pode surgir a partir da
análise dos dados coletados e analisados através de sistemas computacionais,
considerando tantas variáveis quanto necessário. Um exemplo pode ser verificado
no trabalho de Teng et. al. (2011), onde os autores apresentam exemplo de
proposta para implantação de corredores verdes na cidade de Wuhan, China a
partir de resultados que surgem do cruzamento de informações sobre as
características de ocupação do solo (uso, densidade demográfica, barreiras naturais,
áreas verdes, etc), principais vias e percursos dos sistemas de transporte, rotas de
circulação de espécies animais (com predominância de pássaros e pequenos
mamíferos) e análise da relação custo benefício da implantação, considerando a
probabilidade de utilização em função da distância entre os polos de ocupação
urbana e os corredores a serem instalados.
Teng et. al (2011) afirmam que os corredores verdes geralmente são implantados a
partir da análise isolada de uma entre três abordagens, a saber: (1)
sustentabilidade, (2) aproveitamento da estrutura existente (ecológica, paisagem,
circulação, entre outras) ou (3) métodos amplamente utilizados, analisando a
conectividade entre regiões, a facilidade de acesso e a relação custo benefício da
implantação dos corredores, contudo os autores indicam a ausência de propostas
que considerem a integração das três abordagens, dado que a interação entre as
três óticas apontadas faz emergir panoramas que dificilmente são observados e
analisados nos projetos de implantação de corredores verdes.
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Partindo da compilação de dados foram elaborados mapas que permitem a
visualização da rede ideal de corredores verdes a serem implantados para
diferentes focos, conforme pode ser visualizado na figura 2, onde (a) representa os
corredores ideias para a conservação das aves, (b) tem como foco principal a
conservação das rotas de pequenos mamíferos dentro do ambiente urbano, (c) visa
a conservação dos corpos d’água e (d) foi elaborado com objetivo de atender aos
habitantes da cidade.
Figura 2- Distribuição ideal de corredores verdes com diferentes objetivos – Teng at. al.( 2011)

Além das informações de localização ideal dos corredores com vistas aos diferentes
objetivos para implantação, foram atribuídos pesos para cada trecho de corredor
considerando o seu potencial de uso, resultando em novos mapas que podem ser
visualizados na figura 3. Os corredores com tonalidade mais escura podem ser
considerados mais importantes em termos de utilização.
É necessário ressaltar que, até este ponto do estudo Teng et. al. ainda não
verificaram resultado do cruzamento destas informações apresentadas, pratica que
será realizada através da modelagem computacional.
Considerando a interação entre os diversos corredores é possível que haja
emergência de algumas interferências que podem ser prejudiciais para alguns, ou
todos os agentes do sistema, como por exemplo, o cruzamento entre corredores de
transito de pequenos mamíferos com ciclovias. Tais interferências só podem ser
identificadas a partir da análise cruzada das informações que pertencem às
complexas interações que ocorrem no ambiente urbano.
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Figura 3- Potencial de utilização dos corredores ideias – Teng at. al.( 2011)

Figura 4- Mapa dos corredores a serem implantados – Teng at. al.( 2011)

Como etapa final do estudo de implantação dos corredores verdes na cidade de
Wuhan, com o intuito de eliminar ou minimizar interferências como as apontadas
por Jacobs (2009), partindo da análise integrada das relações complexas entre os
agentes envolvidos no processo de implantação dos corredores (relações entre as
aves, mamíferos, cursos d’água e homens) Teng. et. al. (2011) concluem e
demonstram através da figura 4 qual seria a configuração ideal das áreas para
implantação dos corredores verdes, considerando a complexidade das interações
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entre todos os agentes envolvidos, de forma à maximizar todos os benefícios dos
corredores verdes implantados em regiões urbanas e ao mesmo tempo minimizar
ou eliminar as externalidades.
Com o intuito de reforçar a possibilidade da emergência de condições indesejadas
em ações de planejamento, é possível apontar a mortalidade de pássaros que
ocorre durante o período de migração em regiões onde são instaladas infraestruturas para geração de energia eólica. As grandes pás em movimento são
responsáveis por atingir grande quantidade de pássaros que voam com destino aos
seus ambientes reprodutivos, diminuindo a quantidade de exemplares e
provocando desequilíbrio no ciclo de reprodução (JACOBSON, 20089). Neste
exemplo fica claro que as intenções principais são perfeitamente justificáveis e
necessárias para promover a sustentabilidade (a geração de energia limpa e a
segurança energética), contudo as externalidades decorrentes da ação da instalação
de parques eólicos podem sufocar o objetivo inicial.

1.1.2 Análise da expansão urbana com o uso da modelagem computacional
Como visto, as interações que ocorrem no ambiente urbano são carregadas de
complexidade e a alteração em uma das variáveis que compõem o sistema pode
iniciar reações em cadeia com potencial para interferir nos demais subsistemas
internos das cidades.
Considerando os diversos níveis de interação entre os subsistemas de uma cidade,
(Poelmans & Rompaey, 2010) analisaram sete trabalhos de projeção do crescimento
urbano onde foram considerados, na sua maioria, fatores biofísicos, sociais,
econômicos, políticos e de convívio de vizinhança entre a população de diversas
cidades. Todos os estudos analisados visavam prever a expansão da mancha urbana
em um futuro breve, permitindo aos administradores da cidade a proposta de
interferências moldando a ocupação da cidade com vistas ao melhor controle sobre
o ambiente urbano.
Em todos os casos as projeções foram realizadas com o auxílio de técnicas
matemáticas e modelagem computacional conhecida como Automato Celular (CA),
permitindo análise matemáticas complexas e a visualização gráfica dos prováveis
panoramas das cidades no futuro, no que diz respeito às áreas ocupadas e a
dinâmica de ocupação destas áreas.
O trabalho de Poelmans & Rompaey (2010) resume-se em replicar as premissas dos
modelos utilizados nos sete trabalhos escolhidos em uma mesma área (Flanders,
Bruxelas) com o intuito de comparar e discutir os resultados encontrados para
validação das técnicas aplicadas. Esta região foi escolhida porque possui dados
estatísticos sobre a ocupação urbana para os anos de 1976, 1988 e 2000, fato que
permite a implantação dos modelos e suas respectivas calibrações, avançando e
retrocedendo no tempo, permitindo a comparação dos dados extraídos dos
modelos com os dados reais coletados e armazenados.
Apesar das variações encontradas nos resultados dos modelos analisados, fato
considerado recorrente em modelagem computacional de cidades (Sun, Forsythe &
Waters, 2007) é necessário ressaltar que todos consideram a complexidade das
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interações nos mais diversos níveis que ocorrem nas cidades, aperfeiçoando as
antigas abordagens que procuravam adaptar a cidade as necessidades padronizadas
do homem tipo proposto nos séculos passados.

1.1.3 Projetando o futuro da expansão urbana com o uso da modelagem
computacional
Permeando o campo da modelagem e calibração dos modelos, validando os
resultados obtidos através de comparação com dados empíricos disponíveis em
muitas cidades ao redor do mundo, é possível, com certo grau de precisão, prever a
dinâmica de uso e ocupação do solo possibilitando previsões para futuros próximos.
Neste contexto, Tewolde & Cabral (2011) apresentam resultados de projeção tanto
para a expansão da mancha urbana, quanto para o uso de solo na cidade de
Asmara, Eritreia, localizada no nordeste do continente africano.
A previsão apresentada é para o ano de 2020, permitindo, mais uma vez, o
balizamento das ações de gerenciamento (políticas publicas) com o intuito de
redirecionar os resultados encontrados ou propor ações de correção para futuras
externalidades identificadas na modelagem.
Partindo de dados históricos dos anos de 1989, 2000 e 2009, os dados foram
compilados como dados de entradas em sistemas de georeferenciamento (GIS)
permitindo a comutação entre programas de modelagem alimentados com dados
empíricos. Após a montagem dos cenários reais, a simulação foi realizada
comparando-se os resultados do modelo com os dados disponíveis dos anos
indicados, permitindo que fosse realiza da calibragem do modelo para os
parâmetros específicos da cidade estudada. Os resultados gráficos das simulações
realizadas aproximaram-se muito das condições reais, conforme verificado na figura
5.
Figura 5- Panorama de uso e ocupação do solo na cidade de Asmara em três períodos distintos
– Tewolde & Cabral (2011)

Realizadas a simulação da provável expansão urbana da cidade de Asmara, o
panorama provável resultou na figura 6, com predominância da expansão da
mancha urbana. Diante do quadro apresentado com projeção futura, cabe aos
planejadores desenvolver propostas de ação (políticas públicas) suficientes para
eliminar ou diminuir as eventuais externalidades que poderão surgir no ano de
2020.
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Figura 6- Panorama futuro do uso e ocupação do solo na cidade de Asmara (ano de 2020) –
Tewolde & Cabral (2011)

Discussão
O uso da simulação computacional tem sido favorecido essencialmente pela
redução dos custos de utilização e aumento exponencial da capacidade de
processamento dos computadores, além de comprovação de sua eficácia e validade
tanto na compreensão dos fenômenos complexos quanto na projeção do futuro.
Apesar de ser uma prática nova (popularizada há três décadas) a modelagem
computacional é promissora quando empregada em conjunto com os métodos e
conhecimentos adquiridos pelas ciências tradicionais, ressaltando que a modelagem
computacional por si só não é hábil a promover estudos sem o embasamento
científico adquirido no decorrer da história através das ciências tradicionais.
As conclusões dos estudos analisados neste trabalho enfatizam as variações que
ocorrem nos resultados finais apresentados nas simulações, sendo que estas
pequenas variações são inerentes às simulações computacionais quando na função
de previsão de panoramas futuros, visto que o resultado final emergente da
interação entre os agentes envolvidos nos processos urbanos é extremamente
sensível a pequenas mudanças. Esta condição se dá basicamente pela
realimentação e auto-organização do sistema.
Abordar a cidade como um sistema complexo amplia a possibilidade do uso da
modelagem ao mesmo tempo em que direciona a simulação para aplicações
práticas embasadas em métodos consolidados na literatura.
Resultados como a compreensão do comportamento dos agentes e os resultados
obtidos a partir da alteração das variáveis que compõem o conjunto que forma a
cidade tem fundamental importância para nortear os planos, ações e estratégias a
serem adotadas pelas políticas públicas no planejamento e gerenciamento das
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cidades futuras, locais onde a população continuará a aumentar seja pelo aumento
da população em termos numéricos, seja pelo processo de êxodo rural.

Conclusões
A abordagem da cidade pela teoria da complexidade e a modelagem computacional
são fatores promissores para o aprofundamento no estudo e compreensão da
dinâmica dos centros urbanos e as regiões periféricas.
Ainda recente como ferramenta, em fase de consolidação, os estudos publicados na
literatura científica reforçam que a modelagem computacional é capaz de fornecer
subsídios suficientes para compreensão do comportamento das partes que
compõem o meio urbano e pode ser aplicada para projeções futuras, oferecendo
relativo grau de confiabilidade dos resultados apresentados, fato corroborado com
a apresentação de estudos realizados há tempos atrás e através da comparação dos
resultados apresentados em modelagens com os dados históricos empíricos sobre
as regiões analisadas.
Os conhecimentos científicos adquiridos desde os tempos mais remotos até os dias
atuais juntamente com técnicas desenvolvidas recentemente é uma alternativa
promissora para avanços significativos no campo do planejamento urbano.
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Resumo
Com as tecnologias digitais surge uma comunicação interativa de caráter múltiplo,
complexo e participativo que permite às pessoas se engajam para romper o
isolamento e partilhar a construção de ações conjuntas visando o desenvolvimento
local. No espaço rural estas tecnologias podem mudar as condições de acesso das
pessoas à informação e ao conhecimento gerado por diversos atores públicos e/ou
privados e também permitir que construam novas racionalidades sobre o espaço,
sobretudo o rural visando assegurar o desenvolvimento sustentável da agropecuária
brasileira. Dentre os atores públicos que pode se valer das potencialidades
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inerentes às tecnologias digitais visando a disseminação das informações,
conhecimentos e saberes que produz é a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) cuja missão é viabilizar soluções de pesquisa,
desenvolvimento e inovação para a agricultura brasileira. Considerando a
importância que estas tecnologias assumem para a empresa e para os agricultores o
presente artigo tem os seguintes objetivos: traçar um panorama sobre a forma
como estas tecnologias podem servir de instrumento de disseminação de
informações e conhecimentos gerados pela Embrapa para o espaço rural; e
apresentar uma proposta, focada em uma perspectiva comunicacional interativa,
para produzir objetos de transferência de tecnologias (OTT). Por ser uma proposta
ancorada nas tecnologias digitais os OTT são importantes porque disseminam as
informações e conhecimentos produzidos pela Embrapa favorecendo ainda a
apropriação deles junto aos agricultores.

Palavras chave
Comunicação digital, Tecnologias digital no espaço rural, tecnologias de informação
e comunicação, Transferência de tecnologia, Disseminação de informações e
conhecimentos.

Abstract
With digital technologies arises interactive communication multiple character,
complex and participatory that allows people to engage to break the isolation and
share the construction of joint actions aiming at the development site. In rural areas
these technologies can change the conditions of people's access to information and
knowledge generated by various actors public and / or private and also allow them to
build new rationalities of space, especially the countryside in order to ensure
sustainable development of Brazilian agriculture. Among the public actors who can
avail of the potential inherent in digital technologies aimed at disseminating the
information, and knowledge it produces is the Brazilian Agricultural Research
Corporation (Embrapa) whose mission is to enable solutions to research, development
and innovation for Brazilian agriculture . Considering the importance of these
technologies to take the company to the farmers and this article has the following
objectives: to give an overview on how these technologies can serve as a tool for
disseminating information and knowledge generated by Embrapa for rural areas, and
submit a proposal, focused on interactive communication perspective, to produce
objects of technology transfer (OTT). For a proposal to be anchored in the OTT digital
technologies are important because they spread information and knowledge produced
by Embrapa still favoring the appropriation of them by farmers.

Key words
Digital communication, digital technologies in rural areas, information and
communication technologies, technology transfer, dissemination of information and
knowledge.
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Introdução
As tecnologias digitais estão transformando a atual sociedade em uma sociedade
em rede caracterizada por um tipo de comunicação horizontal, dinâmica e interativa
marcada por relações bidirecionais ‘de muitos para muitos’. Nesta sociedade
indivíduos e instituições formam teias relacionais que fomentam a troca e o
intercâmbio de informações e conhecimentos fazendo circular novos conteúdos por
meio da Internet que adota a Word Wide Web (www ou Web) e suas diversas
ferramentas midiáticas como os chats, blogs, repositórios digitais, wikis, vídeos,
podcast, etc. para propulsionar este tipo de comunicação.
A Web possibilita às pessoas a construção e o compartilhamento de significados e
sentidos promovendo interações em tempo real. Esta ferramenta altera os modos
como as pessoas se relacionam entre si e amplia a capacidade de perceberem o
mundo. A comunicação alarga-se tornando os agentes/interatores que dela
participam mais cônscios e capazes de produzirem outras racionalidades sobre si e
sobre a realidade as quais pertencem. As tecnologias digitais surgem, portanto não
apenas como meros instrumentos de utilidade informacionais, mas também como
produtoras de novos sentidos sociais (STASIAK e BARICHELLO, 2008).
No espaço rural as tecnologias digitais apoiam o negócio agrícola cujo crescimento
econômico vem trazendo para o Brasil resultados expressivos. Desde o rádio até a
chegada da Internet passando pelo rádio frequência, telefone, televisão, televisão a
cabo, computador, celular, tablet etc. o que se verifica é o aumento da circulação de
informações técnicas-especializadas no espaço rural. As atuais TIC passam a ser um
elemento importante no cenário agrícola porque podem servir simultaneamente
como ferramenta para disseminar informações, conhecimentos e tecnologias e para
ampliar a capacidade dos produtores rurais atenderem às necessidades crescentes
de produção da sociedade com uma visão voltada para o desenvolvimento
sustentável.
Há hoje na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, empresa
pública, ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), do
governo federal brasileiro, cuja missão é viabilizar soluções de pesquisa,
desenvolvimento e inovação para a agricultura um debate acerca do papel da área
de transferência de tecnologia (TT). Nele evidencia-se a importância de entender
esta função como um processo educativo e transformador que concentre seu foco
na disseminação, construção e partilha das informações e conhecimentos gerados
pelas pesquisas realizadas na empresa junto a todos os públicos com as quais se
relaciona.
Neste sentido o presente artigo de cunho conceitual tem como objetivo traçar um
panorama sobre a forma como as tecnologias digitais podem servir de instrumento
de disseminação de informações e conhecimentos gerados pela Embrapa para o
espaço rural; e apresentar uma proposta, focada em uma perspectiva
comunicacional interativa, para produzir objetos de transferência de tecnologias
(OTT). Para tanto o artigo está assim estruturado: a primeira seção discute a
modernização na agricultura brasileira destacando o impacto que as tecnologias
digitais promovem neste espaço; na segunda são analisadas as possibilidades de uso
destas tecnologias no processo de difusão de informações e transferência de
tecnologias na Embrapa; e na terceira seção os Objetos de Transferência de
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Tecnologias (OTT) são apresentados como alternativa para a disseminação de
informações e transferência de tecnologia na Embrapa por inserir uma
intencionalidade educativa, ser ancorados em uma perspectiva comunicacional
interativa e ter caráter coletivo e colaborativo voltado a construção de novos
conhecimentos.

1. Modernização na Agricultura Brasileira e as Tecnologias Digitais
O processo de modernização da agricultura no Brasil, entendido como um conjunto
de ações que modifica as relações sociais de produção inicia-se nos anos 50 com as
importações de meios de produção e a implantação de um setor industrial que se
estabelece no final dos anos 60.
Na década de 70 o desenvolvimento agropecuário propulsionado por políticas de
créditos facilitados, pelo avanço no processo de desenvolvimento econômico chega
à sua melhor fase e passa a responder aos anseios da sociedade. O Estado
intensifica a entrada de multinacionais voltadas para o segmento agropecuário e
atrela este setor ao desenvolvimento socioeconômico do País. Para dar sustentação
a esta investida cria estatais como a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e
Extensão Rural – EMBRATER e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
Embrapa para promover junto aos produtores rurais a assistência técnica e o
incentivo à utilização de insumos e de tecnologias baseadas em pesquisas
agropecuárias.
Como consequência destas medidas houve um aumento expressivo no uso de
tecnologias como colheitadeiras, tratores e fertilizantes que, aliado à presença da
assistência técnica e das pesquisas agropecuárias promoveram a alteração na base
de produção no campo. Estas alterações ampliam a produtividade agrícola e
promovem o surgimento dos complexos agroindustriais viabilizando o que hoje
denominamos de agronegócio brasileiro.
O agronegócio brasileiro emerge, em meio ao processo de globalização, no início da
década de 90 quando o Brasil abre o mercado e tenta superar a crise econômica da
década de 80 estabelecendo um novo padrão socioeconômico eminentemente
fundamentado em avanços tecnológicos. Agra e Santos (2000) pontuam que a
dinâmica produzida para modernizar a agricultura teve um caráter imediatista
marcado pelo aumento da produtividade no curto-prazo, pela minimização dos
riscos e maximização do controle do homem sobre a natureza além de ser orientado
para os grandes proprietários.
A modernização da agricultura seguiu, portanto o modelo capitalista que levou o
produtor rural a adaptar a natureza aos interesses mercadológicos tornando a
agricultura subordinada à indústria (GRAZIANO NETO, 1985; TEIXEIRA, 2005).
Baseada eminentemente no aumento da produção e da produtividade de culturas
de interesse internacional mediante a inserção de inovações tecnológicas, da
produção em alta escala, da integração com a indústria, da mobilidade geográfica
do capital produtivo e financeiro o agronegócio, entendido como uma versão
contemporânea do capitalismo no campo, se propagou e hoje corresponde a um
modelo no qual a
[...] produção é organizada a partir de aparatos técnicos-científicos,
grandes extensões de terras, pouca mão-obra, predomínio da
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monocultura, dependência do mercado no quanto e como produzir,
enfim, a empresas rurais. Para o Estado esse é o modelo que fez
prosperar e desenvolver o campo brasileiro, porque contribui com o PIB
(Produto Interno Bruto), responsável pelo crescimento da economia,
empregos e produção de alimentos (MATOS e PESSÔA, 2011).

Segundo Contini (2001) no cerne do conceito de agronegócio encontra-se a ideia de
cadeia produtiva e de elos entrelaçados e interdependentes que ultrapassam os
limites físicos da propriedade estando ainda fortemente relacionado ao mercado
consumidor e aos avanços tecnológicos, sobretudo nas áreas de melhoramento
genético, adaptação das culturas às características climáticas e do solo brasileiro,
desenvolvimento de novas sementes, fertilizantes dentre outras.
De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2012) o
desenvolvimento do agronegócio é o resultado de um processo histórico de acúmulo
de competências tecnológicas desenvolvidas nacionalmente por diversos agentes
sociais que integram esta cadeia produtiva culminando em um aumento expressivo
da produtividade agrícola brasileira. Um dos fatores responsáveis por este
incremento da produtividade foi a adoção das tecnologias de informação e
comunicação (TIC) pelo segmento agropecuário.
Zambalde et al. (2011) ponderam que a adoção das TIC pelo agronegócio, embora
tenha sido lenta e menos intensiva do que ocorreu nos demais segmentos industriais
brasileiros, foi imprescindível para promovê-lo como um importante segmento
econômico capaz de criar um diferencial competitivo de grande relevância para o
País. As TIC hoje promovem o desenvolvimento do setor “principalmente devido à
sua capacidade de conectar e facilitar o fluxo de informação entre as comunidades
rurais, com outras regiões, entre setores produtivos, com os organismos
reguladores, o sistema financeiro e com o mercado, tanto interno quanto externo”
(p. 58).
Assim como em vários outros segmentos industriais que são pressionados por
diversos fatores externos e internos o do agronegócio sofre a pressão pela
conservação ambiental; escassez de pessoal para o trabalho no campo; alta geral
dos preços dos insumos e regulamentações fitossanitárias o que o obriga a se
estabelecer como um negócio fundamentado na racionalização da produção, na
redução dos custos e dos desperdícios. Neste sentido as TIC são um elemento
essencial e necessário para alavancar o desenvolvimento competitivo do
agronegócio seja para controlar e monitorar processos produtivos (agronômicos,
zootécnicos etc.) deste segmento ou para suportar outras atividades da cadeia
produtiva como a gestão administrativa, a comercialização, a estocagem, a
distribuição, a rastreabilidade dentre outras (ABDI, 2012).
Com o advento do fenômeno do agronegócio o espaço rural deixa de ser
exclusivamente agrícola e aspectos anteriormente considerados como sendo
essencialmente do espaço rural como, por exemplo, a existência de baixa densidade
populacional, isolamento físico e lugar de atraso deixam de existir. Hoje o espaço
rural é mesclado de atividades produtivas e de serviços de diferentes naturezas
(CAMPANHOLA e GRAZIANO DA SILVA, 2000). Graziano da Silva (1996, p. 1), citado
por Conceição (2012), pondera que está cada vez mais difícil delimitar o que é rural
e o que é urbano. Atribui-se ao campo novas funções que antes eram exclusivas das
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1223

cidades e vice-versa. Fala-se em um novo rural que ganha funções e tipos de
ocupações diferentes não sendo unicamente caracterizado como um espaço agrário.
Pode-se dizer que o rural hoje é entendido como um continuum do urbano já que
apresenta uma configuração industrial similar à indústria que se produz no meio
urbano. O novo rural é marcado pela ação de pequenos agricultores que tentam se
inserir em uma agroindústria moderna, baseada em commodities, ligados à
moradia, ao lazer, à prestação de serviços e também às atividades agrícolas
distribuídas em variados nichos de mercado.
As recentes transformações observadas no meio rural reforçam que este espaço
tende a reproduzir e a apropriar-se das estratégias e das condições de vida exercida
pelas populações do espaço urbano. Assim a atividade agrícola pode ser
impulsionada com o acesso a tecnologias e ao uso de informações disponíveis em
tempo real. Conceição (2012, p. 24) defende que em certa medida as tecnologias
digitais “permitem facilitar a difusão do conhecimento, podendo funcionar como um
instrumento de capacitação dos agricultores, auxiliando, dessa forma, no processo
de desenvolvimento local”. No meio rural são muitas as vantagens advindas da
introdução das TIC no processo produtivo destacando-se as referentes à ampliação
de horizontes; a incorporação de novas expectativas; a constituição de grupos de
comercialização; a publicação de novas políticas públicas de inclusão social e digital;
a divulgação de estimativas de safras e desempenho nas bolsas de valores; o uso de
serviços bancários on-line; a educação e a assistência técnica a distância etc.
(SILVEIRA, 2003).
O rural contemporâneo diverso e multifacetado vem adotando, aos
poucos, as tecnologias de informação e comunicação disponíveis e
aptas para o local. Em certa medida, o campo está recebendo
informações em tempo real, adicionando outros canais, além dos meios
comuns e tradicionais de comunicação (rádio e televisão). Dessa
maneira, os atores rurais podem confirmar, analisar, ampliar e até
questionar as mensagens transmitidas diariamente (CONCEIÇÃO, 2012,
p. 31).

Paralelamente observa-se a existência de um imperativo da competitividade que
exige do segmento agropecuário novas formas de cooperação para atrair, de um
lado, atores públicos e privados e, de outro, competências e investimentos
(OBSERVATÓRIO EUROPEU LEADER/AEIDL, 2000). Nesta sociedade, baseada
eminentemente em tecnologias digitais como a Web e suas diversas ferramentas
midiáticas, promovem-se mudanças radicais nas relações entre as pessoas e nas
maneiras como trabalham, vivem, pensam e se comunicam.
Neste cenário as TIC se constituem em um novo formato de comunicação que tanto
amplia a cognição humana quanto contribui para promover a colaboração entre
pessoas, a facilitação e a gestão dos fluxos de tarefas além da organização de
atividades realizadas em comum. Elas não só oferecem perspectivas para se mudar
a paisagem social nas zonas rurais como também possibilitam que os pequenos
agricultores, importantes protagonistas deste espaço, aprendam uns com os outros
usando estas tecnologias como mediadoras.
Um dos aspectos mais importantes acerca do uso destas tecnologias no segmento
agropecuário é a possibilidade que elas oferecem aos produtores rurais de aceder a
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informações importantes sobre toda a cadeia do agronegócio e a de usarem
recursos que nem sempre estão disponíveis no meio rural. O caráter dinâmico e
interativo inerente às tecnologias digitais faz com que seja possível a disseminação
de informações e a propulsão de aprendizagens coletiva e colaborativa para
favorecer o processo de apropriação de informações, conhecimentos e novas
tecnologias voltadas para os processos produtivos e para o gerenciamento
empresarial de suas fazendas.
No que se refere à relação entre as tecnologias digitais e o processo de
disseminação e transferência de informações, conhecimentos e tecnologias pode-se
dizer que ambos se imbricam. Enquanto as tecnologias digitais servem de
instrumentos cognitivos e de veículo comunicacional para mediar a relação dos
indivíduos com a realidade que os cerca favorecendo a construção e a apropriação
de novos significados e sentidos sobre o mundo o processo de transferência de
tecnologias, sobretudo em empresas públicas como é o caso da Embrapa, deve ser
visto como algo dinâmico, complexo, diverso e envolto a diferenças e contradições.
Neste sentido há duas perspectivas para se pensar o processo de
disseminação/difusão e transferência de tecnologia na Embrapa. A primeira
perspectiva é a de Rogers (1995) que conceitua a difusão como um processo pelo
qual uma inovação é comunicada por meio de canais durante um determinado
tempo para membros de um sistema social. Neste conceito Rogers assume que a
difusão é realizada de forma vertical (de cima para baixo), ou seja, ocorre a partir de
um processo comunicacional unidirecional que ignora o conhecimento que os
indivíduos que estão recebendo a nova informação têm acerca do que está sendo
difundido. A segunda perspectiva, mais aderente ao contexto da sociedade em rede,
é a de Freire (1983) para o qual a difusão de informações e conhecimentos é algo
complexo que em um primeiro momento envolve vencer o obstáculo de fazer com
que os indivíduos que participam do processo queiram substituir os conhecimentos
empíricos que possuem sobre um determinado fenômeno por outro.
Na perspectiva freiriana não é possível disseminar/difundir/transferir um novo
conhecimento sem considerar que o indivíduo para o qual o processo se dirige esteja
participando ativamente como um ‘sujeito’ que constrói e tece uma trama de
relações que produz um novo significado e sentido no contexto da realidade no qual
a ela e insere. Isto implica em assumir que difundir/disseminar/transferir
conhecimentos requer uma comunicação horizontal, dialógica, dinâmica e
participativa que privilegia a compreensão mútua entre os indivíduos e entre estes e
a realidade a qual estão submersos. Neste sentido estreita-se a relação entre
tecnologias digitais e o processo de difusão, disseminação e transferência de
informações e conhecimentos já que é pela comunicação que ocorre efetivamente a
disseminação e transferência de informações, conhecimentos e tecnologias. É por
meio da troca, permuta e intercâmbio de ideias e pensamentos que as pessoas
geram, partilham, compartilham e consensuam significados se apropriando deles e
alterando a forma de agir no mundo.
Quando as pessoas utilizam a Web para compartilhar informações, experiências e
conhecimentos estão construindo uma linguagem comum de significações e
representações que as permite estabelecer uma comunicação dialógica e
multidirecional. Neste compartilhamento coletivo elas criam, revisam, modificam ou
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contrapõem ideias, lógicas, racionalidades que as levam a assimilar mais facilmente
as novas informações ali compartilhadas. O processo de transferência de tecnologia
ocorrido a partir do uso das potencialidades da Web também favorece as
aprendizagens entre as pessoas porque possibilita que façam novas relações com as
informações por meio da interação (REZENDE, 2002) que ocorre entre elas. Assim a
Embrapa, cuja missão perpassa pela ação de disseminação e de transferência de
informações, conhecimentos e tecnologias, deveria criar as condições para que as
pessoas pudessem se apropriar e desenvolver, coletivamente, novos conhecimentos
e saberes, a partir do conhecimento gerado pelas ações de pesquisa que desenvolve
(TORRES e SOUZA, 2011).
A Web pode servir de ferramenta para que a Embrapa organize os conteúdos que
gera possibilitando ainda que os diversos públicos-alvo com os quais interage
participem desse processo de criação. Esta nova racionalidade, colocada para se
pensar o processo de disseminação e de transferência de tecnologias na empresa,
viabiliza funções on-line, permitindo a coautoria de conhecimentos por meio da
oferta de páginas dinâmicas, de banco de dados compartilhados que podem ser
alterados e enriquecidos por todos os seus usuários.

2. Disseminação e Transferência de Tecnologia na Embrapa
A Embrapa é uma empresa vinculada ao Ministério de Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) destacando-se pelo desenvolvimento de pesquisas básicas e
aplicadas no campo da agropecuária. Criada em 07 de dezembro de 1972 por meio
da Lei n.º 5851, que veio a ser instituída pelo Decreto n.º 72.020 de 28 de março de
1973, tinha por objetivo
“Proporcionar conhecimentos que visem aumentar a eficiência econômica
e social na realização do processo produtivo na agricultura. Esta
eficiência terá como características o aumento da produtividade da terra
e do capital, pela mais racional utilização de mão-de-obra e pela
obtenção de uma rentabilidade suficiente para garantir uma satisfatória
distribuição de renda” (Embrapa, 1973).

Durante os 40 anos de sua existência a Embrapa presenciou mudanças internas e
externas a ela, consolidadas por um discurso pautado no desenvolvimento
sustentável . Assim sendo dentro do pressuposto atual, para que a produção
agrícola possa continuar a crescer sem sacrifício para o meio ambiente, impactos do
processo produtivo precisam ser reduzidos por unidade de produto ou por unidade
de atividade. Maior eficiência ambiental nas práticas do campo asseguram segundo
Neumann et al., (2002) a compatibilidade entre o crescimento econômico e a
sustentabilidade ambiental. Neste propósito a missão da Embrapa consolida-se em
“viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação, entendidas
como a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente
produtivo ou social, que resultem em novos produtos, processos ou
serviços. A transferência de tecnologia faz parte do processo de inovação,
o que confere aplicabilidade efetiva às tecnologias geradas.” (EMBRAPA,
2008, pag. 18).
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Dentro deste contexto propostas para aprimorar o processo de transferência de
tecnologia a partir do modelo difusionista foram formuladas, em sua maioria
considerando necessidade de pautar a realidade regional/local com envolvimento de
setores públicos e privados que, de forma integrada com os agricultores, possam
desenvolver todas as etapas do processo de transferência tecnológica.
Segundo Oliveira et al. (2010) a trajetória da transferência de tecnologia (TT) no
âmbito da Embrapa apresentou três fases que podem ser relacionadas as mudanças
no contexto político e do agronegócio brasileiro e, evidentemente, a evolução das
discussões em torno da pesquisa e do desenvolvimento (P&D).
Na Embrapa as ações de difusão de tecnologia foram muito intensas durante a
década de 70, quando "pacotes tecnológicos" foram elaborados de modo conjunto
por pesquisadores, agentes de extensão rural e produtores. Nesta primeira fase,
datada entre 1974 e 1988 (OLIVEIRA et al., 2010) os pacotes consistiam em
tecnologias melhoradas desenvolvidas a partir da tecnologia existente onde
consideravam-se os produtos prioritários, a diversidade dos solos, as condições
climáticas, o "status" do ambiente socioeconômico e os diferentes estratos de
produtores.. Dado o estágio de desenvolvimento da agricultura brasileira, naquela
época, a maior parte das tecnologias disponibilizadas pela pesquisa eram difundidas
com objetivo de produzir impactos economicamente significativos para os
produtores, estando focado dentro da porteira.
Com o avanço no modelo de P&D adotado na Empresa, o processo de transferência
de tecnologia passou a ser abordado de maneira sistêmica. Nesta fase
compreendida entre 1989 e 1997, a transferência de tecnologia na Embrapa
caracterizou-se pela ação via demanda, sendo que a partir de 1998, já na terceira
fase, a visão de negócios consolidada pela Política de Negócios Tecnológicos (1998)
aliadas a Política de P&D (1999), a Política de Propriedade Intelectual (1996) e a
Política de Comunicação (1996), essa última revisada em 2002 trouxe uma nova
visão para a transferência de Tecnologia para a Embrapa.
Tem-se hoje como grande desafio uma agricultura sustentável a qual preconiza
comunicação, técnicas, saberes dos diferentes atores sociais envolvidos além de
conhecimentos dos diferentes espaços e ambientes de produção. A comunicação em
um espaço dialógico promovendo relação entre ensino e aprendizagem precisa
interagir com a produção e o modo de vida do agricultor. Logo a ação da
transferência de tecnologia na Embrapa deveria propor-se a fomentar o
protagonismo do agricultor familiar através de diversas ações.
Transferência tecnológica é um fenômeno complexo envolvendo muitas funções
diferentes, não se tratando de uma única e isolada ação (OLIVEIRA et al., 2010).
Para Dereti (2007) ações de transferência são apenas uma etapa de um processo
que se inicia com a articulação inicial com os beneficiários, diagnósticos das
demandas, elaboração de contratos e proteção intelectual das tecnologias além de
avaliação dos impactos destas tecnologias no sistema. Assim sendo, ações de
transferência devem capacitar interlocutores objetivando a incorporação de uma
tecnologia (DERETI, 2007).
Varias são as metodologias de transferência tecnológica experimentadas por
unidades descentralizadas da Embrapa, sendo que várias propostas para aprimorar
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o processo de transferência de tecnologia já existem. Estas metodologias partem da
necessidade de considerar também a realidade regional/local com envolvimento de
setores públicos e privados que, de forma integrada com os agricultores,
desenvolvem as etapas do processo de transferência tecnológica (LEMOS, 2000 e
DUARTE, 2004).
A transferência de Tecnologia deve ser um processo pedagógico e dialógico, no qual
as TICs mais do que artefatos tecnológicos, se tornam meios/canais efetivos que
possuem potencial para mediar as relações que as pessoas fazem com o mundo
instaurando outras formas de aprender que são oportunizadas a partir de uma
comunicação aberta e bilateral que extrapola o âmbito da sala de aula e do
currículo. Assim sendo a aprendizagem colaborativa apoiada por computador deve
ser uma estratégia educativa em que as pessoas construam o seu conhecimento a
partir da discussão, do diálogo, da reflexão, da tomada de decisão, tendo como
instrumento mediador as TICs.

3. OTT e a Disseminação e Transferência de Tecnologia na Embrapa
Em contextos empresariais, como é o caso do processo de transferência de
tecnologia na Embrapa, as informações a serem disseminadas e transferidas são
diversificadas, imbricadas e heterogêneas, o que pode tornar mais complexa a
incorporação desse processo na Web. Para favorecer a incorporação de conteúdos
de informações, conhecimentos e tecnologias na Web, visando à sua disseminação e
transferência para diversos públicos-alvo, propõe-se estabelecer uma metodologia
de organização de conteúdos, de modo que: a) contribua para disseminar as
informações e conhecimentos gerados pela Embrapa; e b) permita o envolvimento e
a participação dos seus públicos-alvo na assimilação das informações e
conhecimentos divulgados, bem como na produção de novos conteúdos.
Os atuais recursos e ferramentas tecnológicos da Web permitem organizar
conteúdos sob diversos formatos, aliando práticas interdisciplinares e interativas
que favorecem a sua assimilação pelos sujeitos que os acessam (GÂMBARO,
PEREIRA e TORRES, 2011; TORRES e SOUZA, 2011). Evidenciam-se, portanto, os
conceitos de convergência de conteúdos e convergência tecnológica. A convergência
é um fenômeno cultural que altera tanto a forma como as pessoas acessam e
produzem as informações nos espaços virtuais, quanto a forma como as usam
(TORRES e SOUZA, 2011).
A Web, como um canal efetivo de comunicação, requer a promoção tanto da
convergência de conteúdos, como da convergência tecnológica. A convergência de
conteúdos relaciona-se à forma como devem ser organizados as informações e os
conhecimentos produzidos pela Embrapa, considerando-se as diferentes linguagens
e narrativas inerentes a cada uma das mídias/ferramentas que serão usadas para
comunicá-los. Por sua vez, a convergência tecnológica relaciona-se à forma como se
processa a comunicação entre os públicos-alvo, considerando-se o conjunto de
mídias/ferramentas usadas para dispor as informações e conhecimentos. Esse
processo comunicacional propulsiona a aprendizagem, a assimilação e a apropriação
das informações e conhecimentos por parte dos públicos-alvo que as acessarão.
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Com o estabelecimento da convergência tecnológica deve-se pensar em aportar as
mídias/ferramentas apropriadas às diversas necessidades de organização de
conteúdos interativos. Disseminar informações, tecnologias e conhecimentos
organizados, no contexto da convergência tecnológica, requer o emprego de
linguagens e narrativas audiovisuais para que favoreçam a interdisciplinaridade e a
complementaridade entre conteúdos.
Trata-se, pois, de estabelecer uma metodologia de organização de conteúdos que
trabalhe, articuladamente, as informações, os conhecimentos a serem disseminados
e as potencialidades tecnológicas das mídias/ferramentas da Web. Dessa maneira,
pretende-se favorecer o estabelecimento de uma comunicação horizontal, dinâmica,
participativa e interativa entre a empresa e seus públicos-alvo, o que poderá facilitar
a assimilação e apropriação dos conteúdos por parte desses usuários.
Neste contexto, pode-se afirmar que a Web integra, ao mesmo tempo, uma ação
comunicativa e educativa (SOARES, 2000) e, como tal, delineia uma matriz ecológica
que contribui para abrir nas instituições de PD&I, e na Embrapa, relações dialógicas
entre os seus públicos-alvos e entre estes e outros atores do processo de
transferência de tecnologias (TT) e de construção de conhecimentos.
A Web será mais eficaz como mediadora do processo de disseminação de
informações e de transferência de tecnologia quanto mais houver um planejamento
e uma regulação destas ações vis-à-vis os objetivos propostos para o processo de TT
das instituições de PD&I. Portanto, torna-se necessário alinhar estes processos às
diretrizes organizacionais, e estruturar a forma como os profissionais de TT e de
tecnologia da informação (TI) da Embrapa irão utilizar as ferramentas da Web para
esta finalidade.
Quanto mais os profissionais de TT e TI conseguirem confluir os diversos conteúdos
oriundos das informações, conhecimentos e tecnologias a serem disseminados e/ou
transferidos, trabalhando-os interdisciplinarmente com o uso das ferramentas da
Web, maiores tendem a ser as chances de as pessoas assimilarem/aprenderem,
colaborativa e coletivamente, umas com as outras. Nesse contexto, se dará a opção
por conteúdos que possibilitem ampliar a reflexão sobre a realidade na qual as
pessoas estão inseridas.
Ferramentas de autoria e edição de conteúdos, vídeos, mapas conceituais, dentre
outros, são essenciais à consolidação de um desenho metodológico de caráter
tecnopedagógico que sirva de base para se organizar conteúdos para a Web, visando
à transferência de tecnologias. Pode-se dizer que a organização de conteúdos
pautada em uma metodologia que considere as potencialidades da Web promove e
amplia as chances da Embrapa desenvolver em seus públicos-alvo uma maior
capacidade de assimilarem as informações, conhecimentos e tecnologias geradas
pelas pesquisas por ela conduzidas.
Quanto mais o conteúdo a ser disseminado estiver organizado dentro de uma
metodologia que incorpore uma lógica integrativa adequada às experiências que as
pessoas já possuem, mais se ampliam as chances delas se apropriarem desses
conhecimentos e informações e de construírem novos. Ao utilizar as ferramentas
Web no processo de disseminação e transferência de tecnologia a Embrapa pode
também maximizar as oportunidades de diálogo e interação com a sociedade.
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Um modelo conceitual sob a perspectiva epistemológica é uma forma representativa
de um percurso lógico seguido para se alcançar um objetivo. No âmbito
organizacional os modelos conceituais indicam a forma como os elementos que os
integram se inter-relacionam para criar as condições de propulsionar os objetivos
desejados.
Neste sentido, ao propor um modelo conceitual para organizar conteúdos para a
Web, visando à disseminação e à transferência de tecnologias na Embrapa - além
considerar a missão institucional e social que a empresa mantém para com a
sociedade -, deve-se respeitar a lógica participativa que impera atualmente nas
relações entre as empresas e seus públicos-alvo. Um modelo conceitual com tal
caráter deve focar, ainda, a inserção de critérios que sirvam de âncoras para
alicerçar as trocas e as interações que os profissionais de TT e de TI da Embrapa
farão com seus públicos-alvo. Assim, propõe-se um modelo ilustrado pela Figura 1.
Figura 1- Modelo de organização de conteúdos para a Web

Fonte: Torres e Amaral (2011)

A dimensão cooperativa integra o conjunto de infraestrutura tecnológica formada
por hardware, software, mídias/ferramentas diversas de caráter social e/ou técnico.
Integra, ainda, pessoal técnico qualificado de TT da Embrapa, formado por
diferentes áreas do conhecimento, dentre as quais a ciência da informação, a
computação, pedagogia, comunicação e aquelas relacionadas às atividades-fim da
empresa (agronomia, veterinária, biologia, genética, engenharia agrícola, economia,
sociologia, zootecnia, engenharia ambiental, etc.), que correspondem às áreas de
domínios de conhecimentos específicos relacionados aos conteúdos a serem
disseminados/transferidos. A dimensão em questão visa promover o
desenvolvimento e a realização das interações sociais entre os profissionais da
Embrapa e seus diversos públicos-alvo, como também planejar a estrutura de
organização de conteúdos. Nesta dimensão do modelo de organização de conteúdos
o foco é organizar os conteúdos para torná-los atrativos. O resultado final desta
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dimensão pode ser a produção de uma peça midiática, denominada “objeto de
transferência de tecnologia” (OTT), que servirá para alimentar as interações
ocorridas na dimensão colaborativa. Os OTT são os elementos que irão mobilizar nos
interatores os processos cognitivos, levando-os e instigando-os a se interessarem
por seus conteúdos e a compreenderem-no (TORRES e SOUZA, 2011).
Esta dimensão do modelo de organização de conteúdos é importante e necessária
porque representa a forma como o espaço virtual deve se organizar para aproximar
os públicos-alvo do conhecimento institucionalizado, que foi gerado pela Embrapa
(aquele conhecimento voltado para os aspectos básicos dos conteúdos a serem
trabalhados, estando, de alguma maneira, formalizado e explícito em livros, textos,
vídeos, repositórios, reportagens, blogs, wikis, etc.). Assim, nesta dimensão deve-se
buscar a confluência entre os conteúdos e as diretrizes organizacionais voltadas para
o processo de TT, sendo necessário, para isso, desenvolver os processos de
planejamento da estrutura de conteúdos (PEC) e de produção de conteúdos pilotos
(PCP), cujo resultado é a elaboração da peça midiática ou OTT.
A segunda dimensão do modelo é a colaborativa, na qual se desenrola o processo de
produção coletiva de conhecimentos (PC). Esta dimensão permite que profissionais
de TT da Embrapa e seus públicos-alvo determinem coletivamente, a partir das
interações sociais, os percursos tácitos que devem seguir para construir, a partir do
OTT produzido na dimensão cooperativa, novas lógicas e racionalidades capazes de
permitir a assimilação das informações, conhecimentos e tecnologias, a serem
transferidos pela Embrapa na Web.
A essência da dimensão colaborativa é o aprendizado social do “trabalhar junto” e
de explorar maneiras de ajudar as pessoas a dirimirem as dúvidas e a
compreenderem os conteúdos de informações para que possam se apropriar das
informações, conhecimentos e tecnologias gerados pela empresa. Neste sentido, o
produto final da dimensão colaborativa resultará da contribuição que as pessoas
farão neste espaço virtual de disseminação de informações e de transferência de
tecnologia, exercendo um papel mais ativo no processo de aprendizagem
engendrado por eles.
Na dimensão cooperativa do modelo de organização de conteúdos há dois
processos: o planejamento da estrutura de conteúdos (PEC) e a produção de
conteúdos pilotos (PCP). A execução de ambos os processos resulta no OTT, que será
disseminado na dimensão colaborativa. Nessa dimensão há o processo de produção
coletiva de conteúdos (PC). Com a finalidade de ampliar o entendimento sobre
como executar estes processos propõe-se duas metodologias, explicitadas a seguir.
Tais metodologias, estabelecidas em conformidade com a abordagem conceitual
desenvolvida nas seções anteriores deste artigo, integram atividades que, além de
assegurar a interdisciplinaridade e a complementaridade entre os conteúdos que
comporão o tema central do OTT a serem produzidos, propiciam uma análise
sistêmica sobre as narrativas que devem ser realizadas em cada um dos conteúdos.
Essas metodologias também favorecem a análise das mídias/ferramentas que mais
se adequam para comunicar e promover a interação entre os públicos-alvo e a
Embrapa. A Figura 2 apresenta o processo de planejamento da estrutura de
conteúdos (PEC).
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Figura 2- Processo de planejamento da estrutura de conteúdos (PEC)

Fonte: Torres e Souza (2011)

Na metodologia PEC realiza-se a análise dos conteúdos disciplinares consignados nas
informações, conhecimentos e tecnologias que se quer transferir. Digamos, por
exemplo, que a Embrapa queira disseminar/transferir informações e conhecimentos
gerados pela Rede Agrohidro1. Neste caso, a Embrapa selecionaria aquelas
informações e conhecimentos essenciais a serem disseminados trabalhando-os de
forma interdisciplinar para construir um OTT que possua conteúdos tratados sob
variadas perspectivas, considerando-se os domínios de conhecimentos referentes ao
que a Rede pretende disseminar. Portanto, além de ser um objeto complexo e
agregado de valor, porque traz consigo informações e conhecimentos sob uma
perspectiva integrada e totalizante, este OTT tem também uma intencionalidade
educativa, ou seja, os conteúdos serão organizados para se articular entre si e para
favorecer e ampliar a compreensão dos públicos que os acessam sobre o tema
central do objeto que são os recursos hídricos. Este tipo de metodologia de
construção do OTT amplia as possibilidades dos conteúdos serem assimilados e
apropriados pelos públicos-alvo da Embrapa.
A metodologia PEC envolve todas as etapas/atividades descritas na Figura 2, desde o
estabelecimento de uma equipe editorial, da coleta de materiais instrucionais
1

Trata-se de uma rede de atores sociais institucionais que foi criada com o objetivo de estudar as interações da
agricultura com os recursos hídricos de bacias hidrográficas em diferentes biomas brasileiros, avaliando-se as
alterações hidrológicas advindas de mudanças climáticas e de uso da terra, com vista à sustentabilidade da agricultura
e à manutenção da qualidade de vida das comunidades rurais (EMBRAPA INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA,
2013)..
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produzidos por diversas fontes (Embrapa e/ou outras instituições afins), tais como:
textos, vídeos, depoimentos, entrevistas, sítios web, reportagens, repositórios,
bibliotecas virtuais, etc., até a elaboração de um roteiro instrucional que subsidiará
a criação do OTT a ser disseminado para os públicos-alvo no processo de produção
de conteúdos pilotos (PCP).
O PEC também responde pelo tratamento informacional e didático dos materiais
instrucionais frente às ferramentas que serão usadas na produção do OTT a ser
disponibilizado na Web, através da execução do processo PCP. A produção deste
OTT, por sua vez, segue o processo metodológico estabelecido na Figura 3.
Figura 3- Processo de produção de conteúdos piloto (PCP)

Fonte: Torres e Souza (2011)

A produção do OTT tem o propósito de aguçar o interesse dos públicos-alvo para os
quais se destina, permitindo que busquem informações e conhecimentos
complementares, integrativos e transversais em outros espaços de disseminação e
de transferência de tecnologia desenvolvidos pela Embrapa como, por exemplo,
bases de dados, sistemas integrados de produção, Agência de Informação Embrapa,
etc. Por essa razão, a produção de conteúdos deve se apoiar em um arcabouço
conceitual e usar ferramentas da Web, que incite os diversos públicos-alvo a trocar
ideias, experiências, informações e conhecimentos. Dessa maneira, poderá
favorecer a construção coletiva de outros conteúdos representativos das novas
compreensões desenvolvidas pelas pessoas, a partir dos OTT disponibilizados.
As metodologias PEC e PCP se desenvolvem em um ambiente tecnológico restrito
aos domínios internos da Embrapa. Apenas quando a peça midiática (OTT) estiver
concluída (seus diferentes conteúdos estiverem tratados de forma interdisciplinar e
complementar entre si) é que será disponibilizada para ser acessada pelos diversos
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públicos-alvo da Embrapa. No modelo, isto ocorre na dimensão colaborativa,
quando haverá também a produção coletiva de conteúdos.
Na dimensão colaborativa desenvolve-se o processo de produção de conteúdos
interativos. Pode-se dizer que nesta dimensão ambos constroem o conhecimento
não institucionalizado (aqueles desenvolvidos por intermédio das dúvidas, das
reflexões, das idiossincrasias, das interações sociais e das experiências pessoais – as
quais se denominam conhecimentos tácitos - trazidos por todos os envolvidos no
processo de produção de conteúdos).
A dimensão colaborativa possibilita que todos os interatores que integram o espaço
virtual de disseminação de informações e de transferência de tecnologia saiam da
posição passiva de consumidores de conteúdos e assumam a posição ativa de
produtores de conteúdos. Daí seu foco estar centrado no processo comunicacional,
dado que somente a partir das trocas e das interações sociais, das redes de
relacionamentos, das intervenções feitas pelos profissionais de TT da Embrapa e
pelos públicos-alvo é que se tornará viável a produção de novos conteúdos de
conhecimentos representativos da realidade desses sujeitos. Isso decorre do fato de
terem sido elaborados de forma compartilhada e orientados por princípios de
participação e de respeito mútuos.

Conclusões
A proposta metodológica de organização de conteúdos apresentado neste artigo
possibilita que conteúdos e critérios para organizá-los sejam associados às
potencialidades das ferramentas da Web 2.0. Traz a vantagem de atender a uma
perspectiva comunicacional e interativa, que insere novas práticas na Embrapa
focadas nas dinâmicas sociais, nas interações entre as pessoas, na autonomia e na
construção coletiva e colaborativa de conhecimentos visando a disseminação e
transferência de tecnologia na empresa.
Esta perspectiva participativa e interdisciplinar inerente a metodologia proposta
envolve profissionais de diversas áreas do conhecimento na organização de
conteúdos visando a construção do objeto de transferência de tecnologia que
serve para facilitar a apropriação das tecnologias desenvolvidas para o meio rural
brasileiro ao qual se destinam, e para ampliar a consciência dos atores sociais que
dela se apropriam acerca do uso sustentável dos recursos naturais.
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Resumen
El manejo de la identidad de marca, habitual en el mercado de productos y
servicios, se ha ido incorporando al lenguaje de gobernantes y responsables de la
ciudad. La posibilidad de mostrar los destinos turísticos en un mercado global, ha
potenciado el marketing de ciudades, donde cada una de ellas compite con el
objetivo de atraer visitantes y turistas. Cada ciudad ha de descubrir su identidad y
proyectarla al exterior para atraer visitantes. Para ello, se vale de los diferentes
canales de comunicación que dispone y, donde Internet, juega un papel
fundamental. En este estudio, analizaremos la presencia en Internet y medios
sociales de las ciudades de Madrid y Río de Janeiro. El objetivo es conocer sus
fortalezas o debilidades en su modo de comunicar, estableciendo conclusiones
relevantes que permitan mejorar sus procesos de comunicación.

Palabras clave
Identidad de marca, marketing de ciudades, turismo, Internet, social media

Abstract
Managing identity brand, commonly used in the product and service market, has
now been incorporated into the language of governors and leaders of cities. The
possibility to display destinations in a global marketplace, has enhanced “city
marketing”, where each one competes with the aim of attracting visitors and
tourists. Each city has to discover its identity and project it outside to attract
visitors. For this purpose, different communication channels are available and
internet plays a major role. In the present study, we analyse internet and social
media presence in the cities of Madrid and Rio de Janeiro. The goal is to know their
strengths and weaknesses in their way to communicate, establishing relevant
findings to improve their communication processes.
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Introducción
El advenimiento de las nuevas tecnologías ha repercutido sobremanera en tareas
básicas de nuestra vida cotidiana. De hecho, el empleo de las TICs por parte de
todos los estamentos sociales, está dando lugar a la denominada Sociedad de la
Información.
Esta nueva etapa, se comprende mejor si analizamos las etapas precedentes de
evolución de la Sociedad Moderna. Según Castells (1998) - en De Pablo (2004)- , “se
produce un cambio de paradigma en las estructuras industriales y en las relaciones
sociales, de manera similar al cambio que se produjo cuando la revolución industrial
modificó las sociedades agrarias”.
Para Javier Echevarría (2009), este cambio es irreversible y, la nueva sociedad, “se
superpone a las ciudades, y los países, dando cobertura a espacios geográficos cada
vez más extensos”. Sin embargo, tal como señala Salazar (2005), “el cada vez mayor
interés en las fuerzas y flujos globales, ha generado más nociones sobre lo local”,
entendido como “un espacio habitado por personas que tienen un particular
sentido del espacio, una forma concreta de vida y una particular visión del mundo”.
Hablamos pues del concepto denominado como Glocalización. Para Alonso y
Coraminas (1995) en Conde y Alonso (1996), este fenómeno supone “un sistema de
regulación donde un estado impreciso tiende a ceder su hegemonía a redes de
decisión formadas por empresas globales y gobiernos urbanos”.
En este contexto, la ciudad recupera su posición como destino turístico y, tal como
apunta Richard Florida (2009), “toma consciencia de la necesidad de competir con
otros territorios para obtener recursos, ubicar industrias o captar talento”. Surge
entonces el concepto de citymarketing, entendido como “la reevaluación y
representación del lugar con la finalidad de crear y comercializar una nueva imagen
para las ciudades, tratando de crear una posición competitiva en la atracción y
mantenimiento de los recursos” (Benach, 2000). Además, Elizagárate (2003) apunta
una orientación al cliente del fenómeno donde “tiene un papel fundamental, ya que
se trata de que las características propias de un lugar, satisfagan las necesidades de
un mercado objetivo”, y apunta “debe tener también una orientación estratégica,
en el sentido que no se debe limitar a la satisfacción de las necesidades individuales,
sino que debe lograr que sus acciones, a largo plazo, favorezcan a la comunidad en
su conjunto”.
De manera global, Friedmann (2003) en Molina (2008) afirma que el marketing
urbano “es la actividad que permite a las instituciones de la ciudad estar en
contacto permanente con sus grupos objetivo, reconocer sus demandas, desarrollar
productos y generar un programa de información que comunique los objetivos de la
ciudad”.
Para Benko (2000) existen 4 factores básicos que han contribuido a la emergencia
del marketing de ciudades y regiones: mundialización y ampliación de la
competencia, la puesta en valor de lo local, la rápida evolución de los medios de
comunicación y una nueva etapa en la evolución del marketing que plantea el
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diagnóstico competitivo de la ciudad, la elección de un posicionamiento y la
elaboración de un mix territorial.

Objetivos
El estudio tiene como objetivo principal analizar la presencia en Internet de Río de
Janeiro y Madrid, conociendo también cuál es su proyección en medios sociales. El
propósito final es conocer las fortalezas y debilidades de su estrategia en la red,
estableciendo un catálogo de buenas prácticas y un listado de propuestas de
mejora.

Metodología
Para lograr los objetivos descritos, se realiza una revisión de la literatura existente
tanto de fuentes bibliográficas como electrónicas. Se aplica una plantilla de análisis
basada en 5 items (objetivos de la plataforma, diseño y usabilidad, contenido y uso
de material multimedia, interactividad e integración de sistemas de comercio
electrónico) que nos permitirá realizar una descripción detallada del sitio y el modo
de gestión de la comunicación online.

1. El viajero 2.0
Los cambios sociales y tecnológicos traen consigo la llegada de un nuevo turista.
Gracias a las herramientas que tienen a su disposición, los viajeros acceden a una
gran cantidad de información y tiene mayor capacidad para seleccionar, reservar y
opinar sobre un viaje. Desde internet, los usuarios buscan información y realizan
transacciones sin necesidad de contar con ayuda externa, provocando la
reconversión de la tradicional figura del agente de viajes (Morrison, Jing, O´Learly y
Lipping, 2001).
Además, el desarrollo de herramientas de social media, Internet se ha convertido
en un lugar excelente para compartir experiencias de viaje (Gretzel, 2006).
En el artículo Spanish internet users and tourism: Analysis of online tourist
behaviour among experienced users (Garrido, 2013), se pone de manifiesto la
tendencia de los viajeros a acortar las vacaciones en periodos estivales para poder
realizar desplazamientos, más cortos, a lo largo del año. Además, los internautas
muestran una mayor tendencia a cerrar compras por la red, normalmente
motivadas por la comodidad del proceso. El estudio muestra una relación entre el
uso de la red y los hábitos turísticos, así como en el tipo de compra realizada.
Normalmente, aquellos que realizan un uso intensivo de la red suelen confiar en
plataformas de venta en línea.
Una buena fuente para conocer el uso que hacen los españoles de las nuevas
tecnologías y los medios sociales, es el I Estudio Social Travel (2013) realizado por
la cadena NH Hoteles y la agencia Territorio Creativo. Basándose en las 5 etapas
del viaje definidas por Google: soñar, planificar y reservar, disfrutar la experiencia
y compartir con otros, el estudio analiza cómo afectan las nuevas tecnologías al
comportamiento turístico de los españoles.
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1.1 ¿Dónde busca inspiración el turista?
Los internautas-viajeros emplean internet fuente de información. Se trata de un canal
donde, continuamente, se vuelca información y, los usuarios, la filtran para comparar
ofertas y revisar opiniones de amigos y conocidos.
Según el estudio Social Travel, las principales fuentes de información son las webs de
las agencias de viajes (63,5%), comentarios de familiares y amigos (60,99%) y blogs de
viajes (47,90%). Normalmente, tras un cribado previo, se escoge un listado de destinos
y se consulta en comunidades de viajeros (Tripadvisor) o portales de consumidores con
el fin de conocer las experiencias de otros y realizar una mejor elección (Garrido,
2010).

1.2 Planificar y reservar
Finalizada la tarea de elegir destino, el internauta-viajero comienza la tarea de
planificación del viaje. En este punto, suele consultar en la web de turismo oficial del
destino (66%), consultar opiniones en plataformas turísticas (59,26%), acceder a la
página oficial del destino (57,04%) y blogs de viaje (56,30%).
El objetivo es minimizar al máximo los riesgos que entraña, reservar un producto que,
hasta el momento de su disfrute, no puede ser probado. Por ello, son vitales los
comentarios que puedan recogerse a través de sites oficiales, blogs o contactos a
través de redes sociales como Facebook o Twitter. En este sentido, según el estudio
Social Media Travel, un 87% de encuestados afirmar confiar bastante/mucho en los
comentarios de otras personas en redes sociales y web 2.0 sobre alojamiento,
transportes y lugares de interés.

1.3 ¿Qué hacemos durante nuestro viaje?
Durante la experiencia viajera, el teléfono móvil (Smartphone) se ha convertido en un
fiel compañero. El 98% de viajeros, lleva a su terminal de viaje y, durante la estancia,
toma fotos, consulta mapas, el tiempo y busca restaurantes o atracciones empleando
aplicaciones de geolocalización como Foursquare.

1.4 Compartir experiencias a través de las redes sociales
Los internautas viajeros comparten sus experiencias durante y después del viaje.
Durante el viaje, suelen relatar la experiencia de manera más breve y esquemática a
través de servicios de mensajería instantánea, Facebook o Twitter. Una vez que llegan
a casa, su comunicación es más reflexiva empleando blogs o foros como medio de
expresión.
En este sentido, se deshace la “leyenda urbana” de que estamos más predispuestos a
contar las experiencias negativas que las positivas. Según el estudio Social Media
Travel, se comparten todo tipo de cuestiones, eso sí, con una ligera tendencia a
compartir mayor número de opiniones negativas sobre compañías de transporte
(aerolíneas, trenes, autobús o barco).
Facebook, es el lugar favorito para contar un viaje (86%), se trata de una herramienta
sencilla que permite obtener un feedback rápido de familiares y amigos. En segundo
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lugar, se encuentra Twitter (51%), una herramienta muy adaptada a dispositivos
móviles que permite enviar mensajes cortos desde cualquier lugar. Sorprende el uso
de Instagram (36%) que se ha convertido en “la cámara social del viajero”.
Los principales motivos que llevan a un usuario a contar sus experiencias a través de
redes sociales son: para que lo vean amigos y familiares (70,83%), denunciar
disconformidad (59,94%) y hacer sugerencias (41,03%).

2. E-city marketing: La presencia de la ciudad en la red
Las herramientas 2.0 permiten una web más colaborativa donde no hay barreras de
acceso. En este ámbito, el viajero adopta el rol de productor de contenidos y participa
subiendo fotos de sus viajes y comentarios sobre sus experiencias.
De manera orientativa, las plataformas 2.0 que ayudan al viajero pueden clasificarse
como (Garrido, 2010):
a) Plataformas de evaluación de servicios y destinos (TripAdvisor, Minube),
b) Planificación de viajes y rutas (Google Maps, Navigator, GuiaCampsa)
c) Repositorios de texto, audio, vídeo e imagen fija (Panoramio, Flickr, Youtube,
Lonely Planet)
d) Metabuscadores (Trabber, Kayak, Booking, etc.)
e) Blogs de viaje
f) Microblogs (Twitter)
g) Otros: proyectores de tarifas, mashups, etc.
Siguiendo las recomendaciones de la OMT (2008) los destinos turísticos deben cuidar
su presencia en la red, incorporando contenidos de calidad que atraigan a los turistas y
puedan ser difundidos a través de canales sociales. A su vez, deben crearse con
vocación de servicio al cliente, ser usables, accesibles y contar con un diseño de
calidad. Para Cees Bosselaar, director del área de negocios de la consultora
PhoCusWright, “los sites de las organizaciones de marketing de destinos (DMO) tienen
que tener un contenido actualizado, una navegación intuitiva, ofrecer productos que
se puedan reservar por internet, buen uso de mapas, un diseño excitante y una
integración perfecta con las redes sociales” (Hosteltur, 2010).
Todos estos elementos, contribuyen a comunicar la identidad de marca de la ciudad,
entendida como “la idea que se quiere transmitir, la propuesta integral que la
empresa/organización/ciudad hace a su potencial cliente” (Baños & Rodriguez, 2012)
y, donde el sitio web promocional, cumple la función de “tangibilizar” la oferta cultural
y de ocio de la ciudad, acercándola a los potenciales visitantes.
En este sentido, el reportaje de la revista Hosteltur (2010) “Las 20 mejores webs de
destinos del mundo”, pone como ejemplo de buenas prácticas la web turística de
Londres (www.visitlondon.com) que integra un motor de reservas que permite
reservar teatros, excursiones, visitas guiadas, etc. Destaca también el esfuerzo
realizado por las organizaciones gestoras del turismo de Berlín
(http://tourist.visitberlin.de), Chicago (www.explorechicago.com) y Montreal
(www.tourisme-montreal.org) que combinan un diseño muy visual con información
muy completa y una buena navegación.
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1.5 2.1 Modelo de análisis de la presencia en Internet y medios sociales de
grandes ciudades
Se ha diseñado un modelo de análisis a partir de la revisión de estudios realizados
por entidades del ámbito turístico, así como, artículos y ponencias de expertos
procedentes del mundo académico. Además, se han revisado contribuciones previas
al Congreso Ciudades Creativas (Garrido, 2011), donde se aborda el análisis de
plataformas web para la promoción de destinos turísticos.
Desde hace más de una década, la Organización Mundial del Turismo (OMT) elabora
una serie de documentos (1999, 2008) donde se indican recomendaciones y se
presentan buenas prácticas para la gestión de destinos en la red. La OMT es
consciente del creciente peso de internet en la toma de decisiones por parte de los
turistas, y aborda la necesidad de mejorar en este ámbito para implementar el
crecimiento de los destinos.
Los estudios de Clavé y Villalta (2004), Díaz, Guevara y Caro (2004), Huertas y
Fernández (2006) Villar (2007) y Correyero y Baladrón (2008) son un buen punto de
partida para conocer cómo trabajan los destinos turísticos su presencia en la red.
Además, se han revisado estudios e informes sobre la gestión del social media en
destinos turísticos.
El modelo de análisis cuenta con cinco variables principales y será aplicado a los
sites de turismo de la ciudad de Madrid (http://www.esmadrid.com) y Río de
Janeiro (http://rioguiaoficial.com.br/ ). Definición de los ítems de estudio:
1. Objetivos de la plataforma web y medios sociales: Análisis de los objetivos que
se persiguen con el sitio web y los distintos medios sociales que se emplean en
la promoción de la ciudad.
2. Diseño y usabilidad: En este apartado se analizará la a) calidad del diseño, b)
coherencia expresiva y estética entre la página de inicio y secciones interiores,
la c) usabilidad o facilidad de uso del site y la d) adaptación del diseño a
dispositivos móviles (tablets, smartphones, etc.) empleando las herramientas
ScreenFly y Responsinator.
3. Contenido y uso de multimedia: Como parte fundamental de la presencia
online, el contenido de un sitio web ha de ser extenso, actualizado y completo
(Hosteltur, 2010). Se analizará la a) pertinencia del contenido, b) la presentación
del mismo en diferentes idiomas c) La calidad del contenido multimedia (textos,
imágenes fijas, vídeos, infografías) y la presencia de d) contenidos de valor
añadido que complementen a la oferta y ayuden a fidelizar a los turistas /
visitantes de la ciudad.
4. Interactividad: Análisis de los mecanismos que permiten interactuar con el
mensaje (capacidad de personalización), contactar con el administrador del
sistema y espacios de relación entre usuarios. Se fija la atención en la presencia
de los destinos en medios sociales (Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Vimeo y
sistemas de blogging) y la adecuación de contenidos que ofrecen a los objetivos
globales de comunicación.
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5. Comercio electrónico: El informe “Las 20 mejores web de destinos del mundo”
elaborado por Hosteltur (2010) señala que “las mejores web de destinos suelen
integrar herramientas que permiten reservar alojamientos, actividades y
paquetes turísticos”. Analizamos, por tanto, la presencia de este tipo de
sistemas, la forma en que están implementados y si existen ofertas especiales y
escapadas a través de la plataforma.

1.6 2.1.1 Aplicación del modelo al site de turismo de Río de Janeiro

Figura 1 – Cabecera website Turismo de Río – Fuente: Blog DeViajeaBrasil

Desde otoño de 2009, la ciudad de Río de Janeiro cuenta con un nuevo site
promocional (www.rioguiaoficial.com.br) dependiente de RioTur, la entidad local
que gestiona el turismo de la ciudad.

Figura 2 – Página de inicio website Turismo de Río – Fuente: Blog DeViajeaBrasil

a) Objetivos del sitio
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El site tiene como principal objetivo mostrar los principales atractivos turísticos de
la ciudad de Río de Janeiro, así como comunicar los grandes eventos que se
celebrarán los próximos años en la ciudad: Jornada Mundial de la Juventud, Mundial
de Fútbol y Juegos Olímpicos.
b) Diseño y usabilidad
Cuenta con un diseño limpio, con riqueza de imágenes y estética refrescante. Este
look se observa desde la cabecera (siempre con una imagen impactante de la
ciudad). El menú principal cuenta con 5 elementos básicos: La Ciudad, Dónde
alojarse, Qué Hacer, Dónde Comer y Deportes. Además, el site cuenta con zonas
destacadas para comunicar eventos, vídeos, fotos y la agenda del día.
Las páginas interiores guardan coherencia con el diseño de portada y, cada
apartado del menú, tiene su propio color, siempre siguiendo la gama de colores del
logo de la ciudad.
La buena distribución de contenidos garantiza la facilidad de uso del sitio. El panel
de búsqueda y la posibilidad de escoger idioma ocupan un lugar destacado.
Cada elemento del menú principal cuenta un submenú que aparece con un tipo de
letra muy pequeño y, dependiendo del navegador / velocidad de conexión, se
despliegan con dificultad.
El diseño no está adaptado a móviles, tabletas u otros dispositivos. Sí cuenta con
una aplicación móvil que se puede aplicar en varios sistemas operativos.
c) Contenido y uso de multimedia
La información ofrecida en la Guía Oficial de Río es completa y muy visual. Por
ejemplo, se hace un buen uso de imágenes para mostrar planos de transporte,
playas, servicios, qué visitar en los alrededores, etc.
El contenido se presenta en 3 idiomas: portugués, francés y castellano. Además,
existe una sección multimedia con fotos y vídeos, conectada a medios sociales.
d) Interactividad
La web cuenta con una zona de contacto donde, a través de un formulario, se puede
contactar con los administradores. No hay sistemas que permitan la
retroalimentación de información entre usuarios (chat online, foros, comentarios,
votaciones, etc.) salvo los vinculados a los perfiles en medios sociales de la
plataforma.
En un principio, se lanzaron varios blogs con contenido dirigido a diferentes públicos
(mochileros, alternativos, consejos prácticos), sin embargo, este contenido no está
disponible.
La Guía Oficial de Río cuenta con perfiles en los distintos medios sociales. La página
de Facebook cuenta con más de 24.000 fans y se suelen publicar varios posts al día
con eventos, fotografías, etc. Sin embargo, no se fomenta la participación de los
seguidores más allá del MeGusta.
También hay un perfil de Turismo de Río en la red de microblogging Twitter. El
contenido que se publica es muy similar al ofrecido en Facebook.
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La galería de fotos de la Guía do Río en Flickr es muy completa. Ofrece más de 300
albumes con fotografías de la ciudad (playas, deportes, eventos, atracciones,
restaurantes, etc.).
e) Comercio electrónico
La web ofrece consejos para comprar tickets para las principales atracciones
turísticas de Río. Además, lleva incorporado un motor de búsquedas (ofrecido por
Booking.com) que permite buscar y reservar todo tipo de alojamientos en Río de
Janeiro y su área de influencia.

1.7 2.1.2 Aplicación del modelo al site de turismo de Madrid
La ciudad de Madrid ofrece información turística en internet a través del site
www.esmadrid.com . Además, cuenta con perfiles en los diferentes medios sociales
y una red de blogs que gira en torno a los atractivos de la capital de España.

Figura 3 – Página de inicio website Turismo de Madrid– Fuente: esmadrid.com

a) Objetivos de la plataforma web y medios sociales
Esmadrid.com es un portal de promoción e información turística, cultural, de ocio y
de negocio de la ciudad de Madrid. Pertenece a la familia de recursos EsMadrid
(Magazine, TV, Music, 4u) que llegó a contar con un canal de televisión propio en
TDT.
b) Diseño y usabilidad
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La portada ofrece un diseño sencillo sobre fondo oscuro. Presenta un menú con 7
items (siempre, agenda, videoteca, especiales, servicios, negocio y blogging), varios
elementos destacados y una agenda con eventos.
Las secciones interiores no respetan la coherencia visual con la página de inicio lo
que genera, en muchas ocasiones, sensación de pérdida en la navegación.
El site es poco usable. El logo y los menús, aparecen siempre en un lugar fijo, sin
embargo, cuando avanzamos por secciones interiores, la sensación de pérdida es
manifiesta. En muchas páginas es necesario un scroll excesivo y el panel de
búsqueda ofrece resultados que incitan a la confusión. Hay demasiada publicidad.
El sitio web no está adaptado a distintas plataformas móviles y tablets.
c) Contenido y uso de multimedia
En secciones internas, se desarrolla bien el contenido textual, con informaciones
apropiadas y coherentes. En muchos artículos, no se pueden ampliar imágenes o
acceder a galerías con material específico.
El site está traducido a 6 idiomas: castellano, inglés, francés, japonés, ruso y chino.
En la sección videoteca, el visitante puede acceder a contenidos especiales,
descargar podcasts y filtrar resultados por categorías. Está vinculado al canal de
Youtube de esMadrid.
d) Interactividad
La web esmadrid.com permite la posibilidad de que los usuarios habituales se
registren. Sin embargo, tras realizar esta acción, sólo se ofrece la suscripción a un
boletín electrónico y el acceso a ofertas y promociones exclusivas que son difíciles
de encontrar.
Existe un buzón de información turística donde el usuario puede remitir información
indicando sus datos personales y dirección de contacto.
Esmadrid.com tiene presencia en Facebook con el perfil madridciudad y en twitter
con @visita_madrid. A través de Twitter se comunican eventos de la agenda del día
e informaciones prácticas (el tiempo, datos prácticos sobre museos, etc) Este perfil
no suele responder a peticiones / consultas de los seguidores.
El perfil de Facebook cuenta con 34.000 fans. Se les ofrece información más visual
que en Twitter.
El canal de Youtube está bien organizado en 4 secciones básicas: Madrid, estilo de
vida; Barrios de Madrid; Entrevistas y Listas de Reproducción. Cuenta con un fondo
audiovisual enorme, procedente del antiguo canal de televisión EsMadrid.
Por último, merece la pena destacar la plataforma de blogs, Blogging. Ahí,
periodistas y personalidades del mundo de la cultura, el deporte, el arte y la
gastronomía, postean información práctica y recomendaciones sobre la ciudad en
formato blog.
e) Comercio electrónico
La plataforma ofrece información práctica sobre transporte, alojamiento,
restaurantes, bares de copas, sin embargo, no permite la compra, reserva de
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servicios. Para adquirir la tarjeta turística (Madrid Card), te remite a un sitio web
específico desde donde sí se puede comprar (www.madridcard.com).

Conclusiones
Una vez analizadas las dos plataformas, podemos determinar que, a pesar de los
esfuerzos de los gestores de turismo de la ciudad, aún queda mucho camino por
recorrer.
 La Guía do Río cuenta con un diseño limpio y una estética acorde con los
objetivos planteados. El menú principal es sencillo y fácil de memorizar, sin
embargo, los textos de los submenús, que aparecen al clicar, son pequeños
y poco legibles. El diseño es uniforme en todas las secciones lo que dota de
coherencia a la plataforma. Por su parte, la web de turismo de Madrid, está
más sobrecargada y no respeta la unidad visual entre la homepage y las
zonas interiores. Esta deficiencia genera sensación de pérdida a la hora de
navegar por el site.
 Ninguna de las dos plataformas está adaptada a dispositivos portátiles. La
maquetación no sigue un diseño sensible o “responsive design” lo que
dificulta la recepción de contenidos en movilidad. Acceder desde el
navegador del smartphone, resulta complicado, sin embargo, la Guía do Río
solventa esta deficiencia ofreciendo una aplicación para móviles con
información muy completa.
 La información que se presenta es extensa y completa. La guía do Río hace
un buen uso de imágenes fijas para mostrar datos prácticos frente a la web
de Madrid, que destaca por la cantidad de información audiovisual que
ofrece a través de su videoteca.
 La web de turismo de Madrid está traducida a 6 idiomas, mientras que la de
Río de Janeiro, sólo a tres. Contar con contenidos traducidos a diferentes
lenguas permite ampliar la audiencia potencial del sitio y mejora el
posicionamiento natural en buscadores (SEO).
 La web de turismo de Madrid invita a la personalización de contenidos a
través de un espacio privado que los visitantes pueden gestionar. Sin
embargo, una vez logueados, no encontramos servicios que aporten valor
añadido a la experiencia.
 Ninguna web cuenta con espacios propios de interacción entre usuarios.
Estos sistemas permiten que los visitantes generen recomendaciones útiles
para otros viajeros y envíen sugerencias a los gestores de turismo de la
ciudad. Los únicos espacios disponibles para conversar están en los perfiles
sociales (Facebook, Twitter, Youtube), sin embargo, el estilo de
comunicación que se realiza no incita a la participación.
 Ambas webs cuentan con un área de contacto, donde, a través de un
formulario, se puede contactar con los administradores. Sin embargo, este
tipo de herramientas son poco efectivas y no garantizan la respuesta
inmediata.
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 La plataforma de Blogging de EsMadrid.com, es una prometedora apuesta
por ofrecer contenido actualizado y adaptado a los diferentes tipos de
turistas que visitan la ciudad. Es una buena idea contar con personalidades
de distintos ámbitos para que ejerzan como “embajadores de la ciudad”
siempre y cuando la propuesta tenga proyección en otros canales (offline,
redes sociales) y pueda mantenerse en el tiempo.
 La web de turismo de Madrid no permite la reserva y compra de servicios.
Por su parte, la guía de Río lleva incorporado un motor de búsqueda de
alojamientos ofrecido por Booking.com. La puesta en marcha de un servicio
de venta electrónica mejora la percepción del destino y, si presenta
escapadas u ofertas especiales, anima a la compra por impulso.
En definitiva, el trabajo de creación y difusión de contenidos a través de las webs
turísticas de Río de Janeiro y Madrid, debe ir acompañado de mejoras en el diseño y
usabilidad de las plataformas. También se debe trabajar en la implementación de
sistemas que mejoren la participación del usuario y les permitan formar parte de la
experiencia de una manera más activa. Por último, se debe avanzar en el desarrollo
de versiones optimizadas para dispositivos móviles y en la integración de sistemas
de venta electrónica. Este tipo de mejoras contribuirán a mejorar la comunicación a
través de internet y a reforzar la imagen que los turistas tienen del destino.
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Resumen
El New Media Art se presenta, hoy día, como parte del fenómeno terminológico
asociado a las nuevas tendencias de representación en espacios digitales y soportes
experimentales. Esto, sumado a la implementación de nuevas estrategias artísticas,
en soportes multimedia y multiplataforma, y con un marcado carácter de
experimentación creativa, están configurando un escenario de representación y
visualización del espacio urbano en constante transformación (tanto in situ como a
nivel conceptual), que nos permite diferenciar dos tendencias predominantes, en
cuanto a la representación del espacio y la concepción digital del tejido urbano se
refiere. Así, por una parte, se concibe la ciudad como un espacio representado a
través de nuevos modelos de visualización experimental –a través de figuras
retóricas y lugares comunes, que pasa por la propia visualización de la información
propiamente dicha, y al mismo tiempo la representación visual del espacio, Destaca, entre otros, el proyecto Visualizar de José Luis de Vicente-. Por otro, la
concepción de La ciudad como soporte físico, en la que a través de herramientas
digitales y obras efímeras, es posible transformar y repensar la ciudad, y a la vez
generar contenidos que son producto de la experimentación, gracias a las
herramientas de creación multimedia, -p.ej. proyectos como LUX Game Projection in
Urban Space-. Estas dos tendencias principales generan un diálogo en el cual se
concibe por una parte el tejido urbano como soporte físico, y por otro lado la
representación visual de conceptos asociados a la concepción de la ciudad en
medios digitales.

Palabras clave
New media art, visualización creativa, representación virtual, visualización de datos,
arte digital, entornos virtuales, diseño multimedia.
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Abstract
The New Media Art is presented nowadays as part of terminological phenomena
which Is associated to new representation trends in digital spaces and experimental
computational storages. This phenomena, (in addition with implementation of new
artistic strategies multimedia and multiplatform storages, and having a noticeable
character of creative experimentation) configures a changing representative and
visual scene, allowing us to distinguish two main trends, as regards urban tissue’s
spatial representation and digital conception. This way, city is conceived as a
represented space through new experimental visualization models – across rethoric
figures and commonplaces (or clichés), or data visualization itself, and space visual
performances-. Noticeable example, among others, is the project Visualizar, whose
creator is Jose Luis de Vicente. On the other hand, city in conceived as a physical
support, making possible to transform and rethink it and create innovative and
experimental contents through the new multimedia creation tools. - A noticeable
example is “LUX Game Projection in Urban Space” -. Those two main trends produce
a discussion about the conception of the city as a physical support for creative
representations and in the other hand the conceptual and innovative visual
representation of the city in new media.

Key words
New Media Art, Creative Visualization, Virtual representation, data visualization,
digital art, virtual environments, media design.

Introducción
Desde el surgimiento de las nuevas formas de arte en formatos digitales y en red, ha
habido una evolución constante en el desarrollo de varios conceptos asociados a
esta temática. Esta evolución ha permitido visualizar las tendencias de la propia
evolución de las inquietudes sociales, al margen de la revolución que han supuesto
el propio fenómeno per se del uso de nuevas herramientas de código abierto para el
manejo de datos, la representación de una información cada vez más compleja, y el
interés de una cada vez más amplia parte de la sociedad de generar contenidos y
propuestas, en relación a la creación accesible a través de nuevas plataformas de
contenido, creación y código abierto, por citar los ejemplos más representativos.
El objeto de este estudio es una aproximación a las tendencias existentes en
visualización de datos, dentro de de un marco asociado a las tendencias en diseño y,
desde algún tiempo ya, formas de creación consolidadas en el espacio digital. Al
mismo tiempo, se realiza igualmente un estudio aproximativo la puesta en escena
en el contexto actual, de diversos componentes relativos a la creación y desarrollo
de nuevos contenidos en espacios digitales.
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Así se ve que, por una parte, investigadores en periodismo de datos, tales cómo
David McCandless (con Information is Beautiful1), Fernanda Viégas2 (con proyectos
como Google’s Big picture o Many Eyes3), o comisarios de la cultura 2.0 como Jose
Luis de Vicente (entre cuyos proyectos cabe reseñar Visualizar11’- Comprender las
infraestructuras4 -y sus predecesores Visualizar08 –Database City), entre otros,
forman parte de una vanguardia consolidada, en lo que a evolución, y puesta en
escena de nuevos formatos de visualización de la información, se refiere. En otras
líneas de investigación (en concreto aquellas líneas surgidas de proyectos basados
en net.art, arte digital, y New Media, que se han desarrollados en espacios como
Eye Beam Art + Technology Center5, entre otros) han revolucionado la base
conceptual de los intereses de la sociedad en relación a sus intereses colectivos, y
por otra, en relación al acercamiento de un sector cada vez más amplio de la misma
a las nuevas tendencias relacionadas con la creación artística en el campo del
Net.art o el New Media Art, y las formas de representación visual en nuevos
formatos asociados a los contextos tecnológicos.
La visualización de datos se presenta en este aspecto como una función al mismo
tiempo que desvela un nuevo status quo del manejo y comprensión de la
información, y de la representación del arte. Manovich (2001) ya nos desvela que la
propia visualización de datos, en contraposición con el arte, se ocupa de lo antisublime, en contraposición al concepto de lo sublime incubado en el romanticismo.
Por otra parte, la relación que sigue haciendo Manovich (2001) con el propio
concepto de visualización de la información la sitúa en paralelo con el propio arte
moderno, según sus propias palabras:
A principios del siglo veinte, el arte había abandonado una de sus funciones
fundamentales, por no decir su función fundamental, la de representar al ser
humano. En lugar de ello, la mayoría de artistas se desplazaron hacia otros
problemas, como la abstracción, los materiales y objetos industriales (Duchamp y
los minimalistas), las imágenes mediáticas (el arte pop), la figura del artista
mismo (la performance y el videoarte, y hoy en día, los datos).

1

www.informationisbeautiful.net Visited 2013-06-10
http://fernandaviegas.com/bio.html Visited 2013-06-10
3
http://medialab-prado.es/mmedia/1068/view Visited 2013-06-10
4
http://medialab-prado.es/article/presentacion_visualizar11 Proyecto presentado en Medialab
Prado, Madrid, en 2011, que permite indagar en la representación del conocimiento de las
estructuras globales.
5
Situado en la ciudad de Nueva York, desarrolla diversos proyectos de Open Art relacionados
con la visualización de datos http://www.eyebeam.org/
2
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El punto de inflexión teórico desarrollado por Manovich es relevante debido a que
reflexiona en torno a conceptos tales como caos visual, caos informativo y
reversibilidad6. Dichos conceptos suponen el contrapunto reflexivo en el que se
encuentra parte del estado del arte actual, y con razón: el arte es reversivo, mutable
y mutante, efímero, tecnológico, etéreo e inmaterial. Al mismo tiempo, los datos
son abstractos (aunque con cifras concretas), inmateriales, permeables, cambiantes,
y susceptibles de ser puestos en relieve y, finalmente, representados. Por ello la
relevancia de las cantidad de cualidades y características que comparten, y la
importancia de la reflexión de Manovich en torno a la inevitabilidad de que datos y
representación artística en nuevos medios formen parte de un fenómeno con unas
características específicas, y que sirvan de elemento introductorio al contexto que
se presenta en el artículo.

Objetivos
El artículo tiene por objetivo principal profundizar en la propia comprensión de la
realidad, en torno a los dos fenómenos mencionados (por una parte, la visualización
de la información las tendencias actuales a fecha de redacción y publicación del
presente artículo, y por otra, del conjunto de tecnologías emergentes –y ya
consolidadas muchas de ellas-, en torno a la generación de modelos de arte y
diseño en los nuevos medios).
El objetivo principal mencionado nos va a trasladar al planteamiento de otros
objetivos transversales, consecuencias intrínsecas del primero, objetivos que se
enmarcan dentro de la línea de representación de la realidad. Así, se pretende hacer
un recorrido general por varios elementos de comunicación y herramientas, que
permiten hoy, más que nunca, acercar la lectura de datos, y por ende, la lectura de
una realidad a un espectro cada vez más amplio de la población, en particular aquel
relacionado con profesiones como el periodismo y las nuevas tecnologías, pero
también a un conjunto de receptores de información de la que forma parte la
opinión pública.
Por ende, estos objetivos llevan intrínsecos análisis globales de un número de
ejemplos representativos, de tendencias actuales de representación, y visualización
de la información y su relación con las tendencias actuales, en el New Media Art u
otros modelos de arte de los nuevos medios.

6

Relativo al carácter interactivo intrínseco en la propia visualización de datos.
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Metodología
La metodología utilizada en el presente artículo consta principalmente de la lectura
de varios análisis comparativos y de evolución en el tiempo, de una muestra de
proyectos recientes en torno a proyectos de visualización de datos. Esto no quiere
decir que el presente artículo conste de análisis cuantitativos propiamente dichos
(aunque se desarrolle de forma paralela a numerosas investigaciones que se están
llevando a cabo en torno a la temática –existiendo un análisis comparativo de
tendencias on-line de visualización de datos-), sino que más bien pone de relieve
ciertos fenómenos transversales intercomunicados, y que presentan diversas
semejanzas y una evolución paralela en la forma de uso de la imagen y de
herramientas tecnológicas.
Es por lo tanto, y debido a amplitud del espectro del tema en sí, que el artículo se
desempeña como una reflexión aproximativa a las teorías vigentes, y a las
reflexiones teóricas puestas en relieve por diversos autores, al mismo tiempo que
refleja datos de investigaciones cuantitativas que se están llevando a cabo en el
momento presente.
Debido al carácter descriptivo del presente artículo, es importante reseñar que hay
al mismo tiempo un análisis cualitativo intrínseco al método descriptivo analítico,
análisis cualitativo que se manifiesta en la puesta en escena de datos en el paper.
En la misma línea, se realiza, dentro de la propia aproximación cualitativa, una
reflexión teórica aproximativa de las tendencias que explican la propia evolución de
la visualización de datos y su relación con conceptos desarrollados en torno al arte
tecnológico.

1. Progresión de la visualización de datos.
La visualización de la información tiene como punto de partida la necesidad de
organizar y representar elementos propios de las ciencias sociales, de ahí su cercanía
con la geografía y la historia, especialmente. De hecho, los mapas cartográficos
constituyen una representación visual per se y fueron un elemento clave a la hora de
que los mismos se constituyeran como elementos gráficos independientes, que
incluían una localización geográfica fácilmente reconocible, y que al mismo tiempo
pudieran ofrecer una información adicional gracias al uso de los colores o la distorsión
de la superficie de los mismos, por poner sólo dos ejemplos. De forma natural las
primeras representaciones de gráficos, ya con los primeros elementos de visualización
de la información en los siglos XVII y XVIII, forman parte de intentos de organización y
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puesta en escena visual de la información. Ya en el siglo XIX Joseph Priestley7
desarrolla un gráfico temporal de la vida de una cantidad considerable de personajes
históricos, dando lugar a las primeras representaciones de gráfica temporal. A finales
del S.XIX Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna, introduce un
tipo de gráfica innovadora en el que se muestra la reducción de la mortalidad en el
hospital de Scurati durante la guerra de Crimea (Llevando como nombre Diagram of
the cause of mortality in the army in the East, dando lugar al tipo de Diagrama de área
polar)8.
En la actualidad la representación de datos ha sido objeto de numerosas disertaciones
teóricas, en las que se incorporan los avances de las técnicas de reproducción, y, en
tiempos recientes (desde los años 90 aproximadamente), elementos propios de la
computación. Manovich (2010) cita el término Modernismo de Datos, cuyo exponente
se desarrolla a través de proyectos como Live wire9, de Natalie Jeremijenko, quien
desarrolló parte de su trabajo en XEROX Parc a principios de los noventa. Estos
trabajos de mapeado entran a formar parte en el nuevo milenio como parte intrínseca
de nuevas formas de arte en contextos digitales y en nuevos medios tecnológicos, que
atienden a diversas definiciones (Net.art, New Media Art, Arte Computacional, etc.).
Ya en la Whithney Biennal de 200210 la mitad de proyectos de Net.art presentados
incluían ya algún tipo de mapeado, dando lugar a la predominancia de una clara
tendencia al hecho de la visualización de datos.
El planteamiento de la visualización de datos no se entiende, por otra parte, sin el
fenómeno del replanteamiento de las bases de datos numéricas, hecho precedente en
cualquier visualización que provenga de una fuente con datos estadísticos verificables
que se quieran representar para su lectura visual. Si bien las tentativas del uso ágil de
los datos se presentan en muchas y muy variadas formas, los ejemplos que lindan las
tendencias artísticas emergentes a partir de los años 90 tienen en ocasiones estas
tendencias como punto de partida conceptual, de modo que se presentan casos de
gran relevancia a la hora de numerar las mencionadas tentativas en el uso libre de los
datos. Así, cabe citar el proyecto 1:111 de Lisa Jevratt, que creó una base de datos
dinámica que contenía las direcciones de IP de los servidores y hosters www. En un
7

Joseph Priestely: The Man who drew time. Stephen Boyd Davis. 2011
http://www.josephpriestleyhouse.org/wp-content/uploads/The_Man_Who_Drew_Time.pdf
Visited 2013-06-12
8
http://dd.dynamicdiagrams.com/2008/01/nightingales-rose/ Visited 2013-06-12
9
Que consiste en una red en tiempo real, en 3D, a modo de indicador de tráfico.
http://tech90s.walkerart.org/nj/transcript/nj_04.html Visited 2013-06-12
10
http://whitney.org/www/2002biennial/ Para entrar en el registro y la exposición temporal de
la Whitney Biennial del año 2002. Visited 2013-06-07
11
http://steppedoutofadream.blogspot.com.es/2011/05/lisa-jevbratt.html Visited 2013-06-09
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informe de 2001 Jevratt continúa desarrollando el proyecto Mapping the Web
Informe, trabajando en una línea análoga a la anterior, y desarrollando proyectos tipo
crawler12, consistentes en la colecta de datos a partir de la web. Líneas análogas de
trabajo siguen Alex Gallaway/RSG Collective realizando un proyecto de visualización
de redes llamada Collective.13

1.1.

Estado de la visualización de datos

En esta línea de trabajo un análisis del estado actual de la visualización de datos es
fácil percatarse de una tendencia en auge, y del surgimiento y consolidación de
disciplinas emergentes, como es el periodismo de datos. En la segunda década del
presente siglo, existe un número importante de tentativas claramente consolidadas y
con una proyección interesante en el campo de la visualización de datos, usando
elementos teórico-prácticos del arte de los nuevos medios, y la implantación de
nuevas tecnologías y la incorporación (aunque no siempre sea de esta manera) del
software de código abierto. El Proyecto Visualizar14, de José Luis de Vicente (cuya
edición de 2008 estuvo dedicada de forma monográfica al tema de la ciudad), forma
parte de las líneas de trabajo en que se encuentra sumida la investigación en torno a
la visualización de datos, y además, a las tentativas de hacer posible que los elementos
de comunicación posean una convergencia entre distintos elementos tomados de la
tecnología que ayuden al manejo, de gran la gran cantidad de datos existentes, la
comprensión y la complejidad de representación de los mismos. El proyecto Visualizar
se encuentra enmarcado en la línea de trabajo de Medialab Prado (Madrid), y la
edición del año 2011 trabaja en torno a la línea de comprensión de las
infraestructuras.
No en vano se encuentra enmarcado, dentro de un gran enfoque disruptivo, en el que
entra en juego, de forma evidente, el uso de elementos simbólicos de una sencillez
representativa muy efectiva, al mismo tiempo que incorpora el elemento de la
descripción a través del espacio-tiempo, el proyecto de desarrollo Gapminder15, del
12

Citado en Manovich (Berlín, 2002)
http://eyebeam.org/people/alexander-galloway se puede visitar parte del proyecto. Visited
2013-05-29
13

14

Con líneas de trabajo en los años 2007, 2008, 2009 y 2011, enmarcados dentro de
de los proyectos de Medialab Prado (Madrid) http://medialab-prado.es/visualizar Visited
2013-05-29. Las líneas de trabajo en torno a la visualización de la ciudad se encuentran
en este enlace: http://medialab-prado.es/article/taller_visualizar08_database_city
15
La visualización permite cotejar datos de 200 países en 4 minutos
http://neayaqui.blogspot.com.ar/2013/06/200-paises-200-anos-en-4-minutos.html
Visited 2013-05-29
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investigador, académico y médico sueco Hans Rosling. Este proyecto es uno de los más
relevantes y conocidos de los presentados recientemente, en parte debido a
popularidad de las charlas en TED del propio Rosling, la interactividad que permite
(con la incorporación de la dimensión espacial lineal), y la apropiación lícita del
concepto de la belleza de las estadísticas (en el que incorpora la simpleza de
representación simbólica).

1.2.

El tejido urbano como soporte: El ejemplo de LUX Game Projection in
Urban Space

En la línea de trabajo del uso del espacio urbano, no ya como corpus de la
representación numérica estadística (de la que parte en muchos casos la propia
visualización), sino como soporte de una representación abstracta (lo que vendría por
alguna parte a recordar el carácter reversible de la puesta en escena de la
visualización de datos, y el uso del espacio urbano como soporte de creaciones
visuales interactivas, que parten del New Media Art), se encuentra, como se presenta
aquí, la tentativa de propuesta del tejido material urbano como soporte artístico. La
ciudad y el espacio representados por números se convierten en este caso en el lugar
en el que se lleva a cabo la proyección. En este aspecto, el espacio urbano (llevado a
escala global incluso), adquiere el carácter de prominencia, en la ampliación constante
de las dimensiones de los soportes, gracias a la progresión de la tecnología y
incorporación de nuevos formatos. Si el Gapminder de Rosling es una representación
de fenómenos globales o locales, en un espacio digital sin soporte físico, proyectos
como LUX Game Projection in Urban Space16, significarían la representación de la
abstracción de elementos propios de la cultura digital, y en último caso, de lo
inmaterial que se va a representar, en un soporte físico constituido por la forma del
tejido urbano.
El contexto que representa LUX, no obstante, incide en el hecho de que el
mencionado tejido urbano que abarca adquiere el carácter de playground, en el
aspecto en que dicho espacio urbano se transforma bajo el manto de la proyección
digital, configurando un elemento lúdico en el que la interacción se comporta como
uno de los elementos principales que la conforman, y adquiriendo una nueva
dimensión en el aspecto de las posibilidades que ofrece la representación.

16

Enlace para acceder a una explicación del proyecto http://vvvv.org/blog/lux-gameprojection-in-urban-space Visited 2013-05-14
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1.3.

Pilares de la visualización de datos

Dentro del contexto de la investigación presente, cabría preguntarse, con lo que se
ha expuesto hasta ahora, de cuáles son los soportes en los que se apoya el
planteamiento de la visualización de la información. Para Córdoba Cely y Alatriste
Martínez (2012) la visualización de la información es un componente apoyado en
cuatro pilares fundamentales, según sus propias palabras: la Visualización de la
información (VI) se caracteriza por (1) ser interrelacional, (2) transformar datos
"crudos" en información relevante, (3) buscar la mínima pérdida de información en
dicha transformación, y (4) dirigirse a usuarios que interactúan, transforman e
interpretan esta información.

1.4.

Data is the New Soil: Datos y espacio, espacio y datos.

El periodista de datos David MacCandless17 (2010), uno de los autores del site
Information is Beautiful, desvela algunas de la informaciones del por qué de la
proliferación en el contexto actual de la visualización de datos, y el replanteamiento
del uso que se le da a la información y de qué manera se presenta. Así, el receptor
del mensaje busca una identificación de los patrones que le puedan aportar algo
sobre esa información. El modo más fácil de entender una información que no
presenta patrones aparentes es visualizándola y relativizándola: La información se
convierte en un escenario explorable con los ojos, una especie de mapa de la
realidad, (MacCandless, 2010). La afirmación de Michael Palmer (2006), Data is the
new oil18 sufre no obstante una nueva vuelta de tuerca de parte de MacCandless,
quien da el paso de proponer una consideración más extensa de en cuanto al
tratamiento y la posibilidad que ofrecen los datos. En efecto, para MacCandless
Data is the new soil19. El mundo de los datos adquiere según esa afirmación la
categoría de mundo fértil y creativo que tiene una cantidad considerable de
posibilidades todavía por explorar. MacCandless (2010) nos enseñaba, a modo de
ejemplo, un panel de visualización de estadísticas en el cual se muestra, un estudio
entre la población de EEUU en el cual está representada, a lo largo del tiempo la
percepción de miedo ante las posibles catástrofes. Es muy ilustrativo el ejemplo, en
el que, como el propio MacCandless resalta, después de los atentados del World
Trade Center, el índice de miedos a supuestas amenazas (desde la violencia en los
17

. http://video-subtitle.tedcdn.com/talk/podcast/2010G/None/DavidMcCandless_2010G-lowes.mp4 visited 2013-04-05 Visited 2013-06-10
18
Los datos son el Nuevo petróleo
http://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_the_new.html Visited 2013-06-04
19
Los datos son el nuevo suelo. Ver enlace nota 16.
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videojuegos a las epidemias de gripe aviar y porcina) caía hasta desaparecer en los
meses posteriores al atentado, debido a que lo medios de comunicación dejaron de
emitir noticias de supuestas amenazas teóricas (algunas de ellas objetivamente
inverosímiles).
El tipo de conclusiones que se obtienen de los datos no son posibles sin una
visualización de los mismos, y para ello MacCandless reivindica el papel del diseño
como elemento intrínsecamente ligado a los datos: El diseño, según MacCandless,
se dedica a solucionar problemas y proponer soluciones elegantes.
La afirmación de Mac Candless (2010) respecto a Data is the New Soil, da lugar a
una reflexión, sobre una serie de fenómenos que vienen presentándose, desde hace
tiempo, gracias a tendencias como el geoposicionamiento o la propia realidad
aumentada. Si bien es cierto que la afirmación de MacCandless es muy específica
respecto a un plano concreto de la representación y uso de la información, el nivel
retórico que adquiere la afirmación nos retrotrae a la capacidad que tiene la
representación del propio espacio gracias a estas técnicas (no en vano el geoposicionamiento y la realidad aumentada son una puesta en escena de la relación
entre un espacio, virtual o real, y una determinada cantidad de datos).
Así, uno de los casos más paradigmáticos se dio durante las revueltas de Bahrein, en
las que, gracias a la herramienta de Google Maps, una gran cantidad de personas
(entre ellos varios activistas) pudo visualizar la cantidad de suelo disponible (sobre
todo para uso agrícola) que había en el pequeño emirato del golfo pérsico. Esta
visualización permitió contrastar la cantidad de tierra disponible existente en esa
región (a pesar de ser un país de reducido tamaño y alta densidad de población),
que no correspondía con las informaciones oficiales, jugando un papel relevante en
las revueltas. En este aspecto, nos adentramos en una nueva visión geo-espacial del
territorio, en un nuevo contexto que sirve de soporte a la propia visualización de
datos.

2. Aproximaciones dentro del net.art y el New Media Art.
Siguiendo la terminología clave para el entendimiento de los fenómenos que
acontecen en entornos digitales y se encuentran relacionados con la creación y la
representación visual, la interactividad, o la lectura multicanal, San Cornelio (2010,
p.81) realiza una lectura (revisada por pares) de la frecuencia de aparición de
terminología relacionada al arte digital: Los términos asociados más frecuentes
(definidos por una sola palabra, y, en este caso, en una medición de temáticas de
congresos y publicaciones asociadas con el tema) serían art, digital y media. La
normalización de las expresiones apuntan a la prominencia del uso Media Art o una
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normalización de la expresión New Media, aunque también se aprecian, aunque con
menor frecuencia, definiciones como Electronic Arts, Digital Culture o Digital Art. En
cuanto a las expresiones más usadas dentro de publicaciones científicas revisadas
por pares, destacan, según San Cornelio (2010, p.83): Net.art, Computer Art, New
Media y Media Art. No obstante, en un segundo plano de frecuencia de uso en el
mismo tipo de publicaciones, se encuentran las siguientes expresiones: Media
Technology, Software Art, Technology Art o Cultural Studies. En esta línea de
proyectos es interesante la mención de Aleph Arts20 (en el que participa José Luis
Brea21, y que estuvo operativo entre 1997 y 2002), siendo uno de los primeros
proyectos de net.art desarrollados en España, y que incluía publicaciones, críticas, y
experimentos en red y galerías de proyectos.

2.1.

Experiencias de implantación de proyectos de New Media Art en torno al
uso del espacio: Incorporación de elementos de visualización e
información.

La problemática que surge en torno al New Media Art y todas aquellas definiciones
y expresiones transversales es motivo de debate en torno al posicionamiento en el
que se encuentran esta serie de fenómenos. Quaranta (2010)22 afirma que el New
Media Art no es un género o movimiento artístico (según Quaranta sería una visión
relegada al simplismo descriptivo), sino que parte de la historia del arte ha migrado
en formato al propio New Media Art. Según Manovich (en Quaranta, 2010), el arte
contemporáneo (Duchamp Land) requiere objetos de arte que están orientados
hacia el contenido, y a la vez comparten una actitud irónica, auto referencial y a
menudo literalmente destructiva hacia el material. Por otra parte Manovich (op.cit.)
describe el contexto del New Media Art (citado como Turing Lang) como un
fenómeno orientado hacia la nueva tecnología computacional del estado del arte
produciendo piezas que usualmente son simples y carentes de ironía23, pero que
adquiere un uso de la tecnología y una incorporación de elementos conceptuales
cada vez más complejos dentro de su proyección evolutiva en torno a dichos
elementos, disciplinas y conceptos. No obstante,
20

http://aleph-arts.org/ Visitado 2013-06-12
Jose Luis Brea (1957-2010) uno de los principales teóricos y críticos de la cultura digitaly y el arte
de los nuevos medios.
21

22

http://rhizome.org/editorial/2011/jan/12/the-postmedia-perspective/ Visitado 2013-06-12
Esa simpleza y carencia de ironía es quizá la razón por la que se aproxima al terreno de la
visualización de datos en sus primeros pasos (N. de A.)
23
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Durante un periodo de tiempo el New Media Art fue considerado inadecuado o
inapropiado dentro de la práctica artística contemporánea. No obstante, ha habido
tentativas de aproximación del sistema de valores del Turing Land (New Media Art)
al Duchamp Land (parte del arte contemporáneo, Manovich, en Quaranta, 2010). En
un periodo de tiempo, relativamente reciente al surgimiento de las propias
prácticas en el New Media Art, se asiste a un surgimiento y proliferación de
espacios, centros de tecnologías y redes, que se ocupan de la promoción, la
difusión, la experimentación y la investigación en torno a estas prácticas.
Así, surgen redes como Australian Network for Art and Technology o instituciones
educativas que se ocupan de generar un diálogo en torno a las posibilidades sociales
que aportan las nuevas prácticas en el campo de la tecnología, como el Netherlands
Media Arts Institute. En Nueva York surge en 1997 el Eyebeam Art and Technology
Center (cofundado por John S. Johnson, David S. Johnson y Roderic S. Richardson),
que incorpora un entorno colaborativo (siendo esto una constante en la mayor
parte de los centros surgidos en esta línea de trabajo), de investigación y
experimentación en torno a la integración del arte, la tecnología y la cultura.
Es, a modo general, y a raíz de la proliferación del mashup24 entre arte y tecnología
en nuevos espacios, pero sobre todo, a raíz de la institucionalización y perspectiva
del uso visual e interactivo de la transmisión de información de datos, en el que los
conceptos de visualización de datos y nuevas prácticas de arte cobran relevancia,
cuando estas prácticas pasan a formar parte de las actividades de los medialabs y
los entornos y espacios de investigación. Por una parte, siguiendo esta línea
descriptiva, encontramos el uso que el New Media Art25 hace de la proliferación de
datos para la creación, exposición y puesta en escena de obras visuales partiendo
del formato digital. Por otra parte, la existe un proceso evidente de evolución
natural de la propia visualización de datos (intrínsecamente ligado a parte de estas
disciplinas artísticas), que toma elementos y evoluciona conjuntamente a las
propuestas, que se realizan desde una perspectiva del uso de la tecnología, como
una herramienta para generar contenidos desde varias perspectivas: creación
visual, transmedia, e interactiva. De este modo pasa el New Media Art a
considerarse también como un canal de transmisión de información y datos, en una
línea de transformación análoga a la que lo hizo el diseño en su día.

24

Mezcla entre dos o más elementos que combinados crean una suerte de disciplina nueva.
Ejemplos de esta línea de argumentación es el proyecto Super Human: Revolution of the
Species http://www.superhuman.org.au/, desarrollado en el Australian Network for Art and
Technology
25
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Los aspectos fundamentales del New Media Art son tratados por un cada vez mayor
número de publicaciones e investigaciones científicas dentro del área de la
tecnología, el arte y las ciencias sociales, entre otras. Y gran parte de los centros que
se ocupan de crear espacios para la divulgación del tema crean una sinergia en
torno a otras disciplinas transversales. Y entre ellas se encuentra reflejada la
visualización de datos.

2.2.

Visualización, narrativa y adaptación a los nuevos formatos: Desarrollo
de proyectos de software.

El estado de la cuestión actual pone de manifiesto la necesidad de plantear varias
cuestiones en torno a la viabilidad y la proyección a corto plazo de la visualización
de datos y el New Media Art. En este orden de cosas, cabría preguntarse la siguiente
cuestión: ¿Es el software desarrollado para la visualización de datos deudor, en una
parte de prácticas artísticas y creativas experimentales emergente, ocurridas en
red? Por otra parte, surge la pregunta de qué prácticas artísticas en estos medios
digitales parten del concepto de visualización de datos, y usan la propia
visualización de datos como punto de vista conceptual de la obra digital.
Esto queda plasmado en una cantidad considerable de ejemplos de modelos de
visualización, como Visualizing Traffic Patterns in Lisbon, proyecto desarrollado en
Portugal por Pedro Cruz (2010)26. En líneas análogas a esta existen proyectos que
son generados y conceptuados como parte de una visualización artística, de
conglomerados y sumas de datos, puestos en una secuencia lógica apropiada al
mismo tiempo de un componente estético evidente. En este orden del estado de la
visualización de datos podemos afirmar, también, que existe un proceso de
adaptación por parte de los periodistas de los formatos narrativos tradicionales para
contar historias de datos.
Esta necesidad de contar historias de datos ha sido testigo de un proceso de
democratización paulatina del uso y el acceso a la información. Un informe en vídeo
de la Universidad de Stanford titulado Journalism in the Age of Data27, realizado
entre 2009 y 2010, hace una descripción bastante aproximada a las tendencias
existentes ya por esas fechas. El propio informe recopila algunas de las
herramientas y modelos de software, tales como UUorld, Swivel, o Google Charts.
26

En este ejemplo se sigue un modelo de visualización del tráfico de Lisboa, como si fuera un
sistema circulatorio humano. http://flowingcity.com/visualization/visualizing-lisbon-traffic/
http://pmcruz.com/information-visualization/traffic-in-lisbon-condensed-in-one-day Visitado
2013-06-11
27
http://datajournalism.stanford.edu/ Visited 2013-06-11
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También cabe mencionar herramientas como Protovis28, herramienta de código
abierto basada en JavaScript y SVG (desarrollado por el Grupo de Visualización de
Stanford). Los desarrolladores de Protovis, que paralizaron el proyecto de mejora en
2011, actualmente se encuentran trabajando en el desarrollo, implementación, y
mejora, de la biblioteca de visualización D3.js. Paralelamente, IBM desarrolla Many
Eyes, otra herramienta on-line de creación de gráficas para la visualización de datos.
La representación artística de las tendencias como un elemento visual también
tiene, para concluir, su componente en el campo de las redes sociales. El uso de las
propias redes sociales se está convirtiendo en un elemento esencial a la hora de
comprender las ingentes cantidades de datos de las que disponemos hoy día. Las
protestas en Brasil iniciadas a mediados de junio del presente año (2013) son
solamente un ejemplo, en el cual se puede visualizar geográficamente y
espacialmente, gracias a las herramientas digitales, la circulación de datos a través
de la red. Así, por ejemplo, el Laboratório de Estudo sobre Imagem e Cibercultura29
empieza a publica, mediante una representación en forma de malla interconectada,
datos sobre el número de perfiles que se movilizan a favor o en contra de
#MarcoCivil en internet. La relevancia de estos elementos de visualización, radica en
que la propia visualización entra dentro del componente de la base de nuevos
modelos de consumo, participación ciudadana y democrática, y en todo caso se
constituyen como un elemento esencial que forma parte de los pilares de la
cibercultura.

Epílogo: Proyección de las tendencias y relevancia de acontecimientos
recientes.
Las protestas acontecidas en numerosos puntos de Brasil (iniciadas en São Paulo por
el movimiento Passe Livre), a la fecha de redacción del presente artículo, aportan
una gran cantidad de información respecto a la proyección de las tendencias en un
contexto socio-político particular, cuya evolución está sometida a numerosos
factores. Constituyen un ejemplo paradigmático de la evolución y la situación de las
tendencias de visualización y periodismo de datos.
El Laboratório de Estudo sobre Imagem e Cibercultura (LABIC)30 realiza del mismo
modo diversos análisis de los componentes retóricos, relacionados con el uso de
consignas, o los hashtags en la red social twitter, por poner sólo unos ejemplos. Del
28

http://mbostock.github.io/protovis/ Visited 2013-06-14
http://www.labic.net/grafo/o-marco-civil-uma-controversia-a-cartografar/ Visitado 2013-0610
30
http://www.labic.net/ Visitado 2013-06-23
29

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1264

mismo modo se ve reflejada a través de elementos de periodismo y visualización de
datos la propia evolución de las manifestaciones acaecidas en Brasil, lo que permite
comprender más el fenómeno, si bien el desarrollo de acontecimientos puede ser
de difícil previsión en varios aspectos. Se pone en conocimiento a través de la
visualización de datos, además, el surgimiento de plataformas informativas de
carácter independiente (TarifaZero o SaladUpRising) en detrimento informativo de
los medios de comunicación tradicionales en Brasil. Bien es cierto que medios de
carácter independiente (como Outras Palavras) han tenido un papel relevante. No
obstante, en todo lo tocante a esta cuestión, a día de redacción del presente
artículo, es necesario que transcurra un tiempo prudencial, para poder analizar el
impacto de las nuevas tecnologías y el uso de los datos en los acontecimientos que
implican un cambio social, especialmente en acontecimientos de magnitud y
trascendencia de este calibre. Y ahí se encuentra el futuro inmediato de la
visualización de datos y la representación de acontecimientos, y el uso y la
proliferación de espacios que permiten un acceso cada vez más democrático a la
información.
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ESPAÇOS DE COWORKING EM SÃO PAULO
(BRASIL): FLEXIBILIDADE LOCACIONAL E DE
TRABALHO EM ATIVIDADES CRIATIVAS
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Resumo
Após 1970 com a crise do paradigma taylorista/fordista de produção profundas
reestruturações produtivas e organizacionais foram implementadas nas atividades
econômicas emergindo um novo paradigma cujo elemento fundante e fundamental
baseia-se na “acumulação flexível”. A referida flexibilidade promoveu mutações
locacionais e econômicas, bem como metabolismos sociais no mundo do trabalho
contemporáneo. É neste cenário que destacam-se os espaços de coworking em vários
países, especialmente em suas regiões metropolitanas, reunindo profissionais de
diversas áreas e empreendedores criativos, entre outros, que buscam networks,
sinergias, trocas de conhecimento e informação de forma colaborativa. Assim sendo, a
presente investigação científica tem por escopo pesquisar dois importantes espaços de
coworking em São Paulo (Capital, Brasil), quais sejam, o HUB São Paulo e o Pto de
Contato, analisando, com seus fundadores, as razões pelas quais surgiram esses
espaços de co-criação, os fatores locacionais que foram considerados e a importância
dos serviços disponíveis. A pesquisa será realizada junto com os membros/usuários
desses espaços objetivando entender a relevância desse ambiente para o
desenvolvimento de ideias, da criatividade, de conexões e de trabalhos e projetos
compartilhados. Espera-se com a presente pesquisa compreender através desses
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espaços flexíveis, inovadores e criativos as mudanças em curso no mundo do trabalho
e as interações existentes entre essas comunidades e entre seus usuários.

Palavras chave
Coworking, Atividades Criativas, Trabalho Colaborativo, Flexibilidade Locacional,
Conhecimento, Cidades Criativas, Inovação, Co-criação

Abstract
After the crisis of Fordist/Taylorist productive paradigm in 1970, deep production and
organizational restructuring were implemented in economic activities, which did the
arising of a new paradigm whose founding and fundamental element is based on the
"flexible accumulation". This flexibility has promoted economic and locational
mutations, as well as social metabolisms in the world of contemporary work.
The coworking spaces stood out in this scenario in several countries, especially in their
metropolitan areas, bringing together professionals from various fields and creative
entrepreneurs, among others, who seek networks, synergies, exchange of knowledge
and information in a collaborative way.
Therefore, this research aims to search two important coworking spaces in the city of
São Paulo (São Paulo State, Brazil), namely HUB São Paulo and Pto de Contato,
analyzing with its founders the reasons why these spaces of co-creation appear, which
locational factors were considered and what is the importance of the available
services. The research will be held with the members/users of these spaces in order to
understand the relevance of this environment to the development of ideas, creativity,
connection and shared works and projects.
We intend to understand, through these flexible, innovative and creative spaces, the
underway changes in the world of work and the existing interactions between these
communities and among their users.

Key words
Coworking, Creative Activities, Collaborative Work, Workplace Flexibility, Workplace
Flexibility, Creative Cities, Innovation, Co-creation.

Introdução
Após 1970 com a crise do paradigma taylorista/fordista de produção profundas
reestruturações produtivas e organizacionais foram implementadas nas atividades
econômicas emergindo um novo paradigma cujo elemento fundante e fundamental
baseia-se na “acumulação flexível”. A referida flexibilidade promoveu mutações
locacionais e econômicas, bem como metabolismos sociais no mundo do trabalho
contemporâneo.
Com a emergência de um novo paradigma de produção, marcado pela flexibilidade
em um cenário de mudanças no mundo do trabalho cresce, cada vez mais, o setor de
serviços quando comparado aos demais. Uma “nova cultura”, designada por
coworking emerge nas cidades criativas (como São Paulo, Lisboa, Londres, Buenos
Aires, por exemplo). Tratam-se de cidades que, guardadas suas especificidades, tem
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apresentado no bojo da “modernização conservadora” -ainda preponderante em
muitos setores econômicos-, novos espaços produtivos inovadores frequentados por
profissionais criativos ( autônomos ou não) que apostam em um novo formato de
trabalho e de ambiente de trabalho.
Dessa forma, os espaços de coworking (co-trabalhar) fogem da racionalidade
imposta pelo sistema capitalista que escraviza, que aliena, que submete o trabalhador
às condições precárias de trabalho, inibindo, inclusive o seu poder de criação.
Desponta-se um novo modelo de trabalho. As pessoas que frequentam tais espaços
compartilham valores e estabelecem sinergias quando estão juntas.
O foco do coworking consiste em ser um espaço dedicado ao trabalho colaborativo
e à co-criação, diferenciando-se de um escritório ou de um centro de negócios
tradicional.
O coworking é um conceito que começou a ser empregado em 2005 no Vale do
Sílicio (Estados Unidos) com algumas premissas em comum, tais como: compartilhar
amplos espaços em atmosfera colaborativa e mais informal de trabalho. Calcula-se,
segundo dados dos 3rd Global Coworking Survey (2000), que existam 2072 espaços de
coworking no mundo, sendo: 126 na América Latina, 797 na América do Norte, 878 na
Europa, 23 na África, 176 na Ásia e 72 na Austrália.
Esses profissionais criativos, embora utilizem tecnologias de ponta e desenvolvam
trabalhos e atividades intensivas em informação, conhecimento, Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D), conectados em redes, buscam, sobretudo, o contato vis a vis
com outros profissionais, a proximidade, a interação, a colaboração e o
compartilhamento de um ambiente vibrante (buzz) ou coll que permita a “fertilização
cruzada” de várias ideias e a oportunidade de aprender e trocar saberes e
conhecimentos.
Essa “nova cultura”, entretanto, ainda não foi devidamente entendida e explicada
porque foge dos padrões convencionais do sistema capitalista que busca o lucro a
qualquer custo, a concorrência, a competição e o individualismo.
Em tempos de “modernidade líquida”, como lembra Bauman (2001), em que o
capital domina todas as esferas das atividades econômicas e sociais, é possível
vislumbrar espaços que, embora inseridos no sistema capitalista, são permeados por
outros princípios não meramente econômicos. As pessoas que frequentam esses
espaços de coworking, ao que tudo indica, não se enquadram no formato de
profissionais do passado ou em condições rígidas de trabalho ainda em curso no
capitalismo global. Trata-se de um outro perfil de profissional, de um outro ambiente
de trabalho, que buscam valores e princípios para além do capital, que precisam ser
apreendidos e explicados teoricamente.

Objetivos
O objetivo geral da pesquisa consistirá em analisar os espaços de coworking como
uma nova forma de trabalho no mundo contemporâneo, considerando seus
qualitativos essenciais tais como: colaboração, a criatividade, a proximidade e a
conexão entre pessoas dispostas a trabalharem ou desenvolverem projetos comuns na
cidade de São Paulo (Brasil).
Os objetivos específicos da investigação científica consistirão em buscar dados e
informações que permitam avaliar:
- Os fatores responsáveis pelo surgimento dos espaços de coworking;
- As razões e motivos explicam a busca por tais espaços;
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- Os profissionais que procuram os espaços de coworking;
- Os projetos e trabalhos desenvolvem os usuários dos espaços de coworking;
- As conexões existentes entre esses espaços e o seu território;
- A importância desse ambiente para o desenvolvimento de novas ideias e criações;
- De que forma esse ambiente criativo possibilita a proximidade, a interação e a
realização de trabalhos colaborativos.

Metodologia
Assim sendo, a investigação científica em andamento tem por escopo pesquisar
dois importantes e pioneiros espaços de coworking na cidade de São Paulo (Brasil),
quais sejam, o HUB São Paulo e o Pto de Contato, analisando, com seus fundadores, as
razões pelas quais surgiram esses espaços de co-criação, os fatores locacionais que
foram considerados e a importância dos serviços disponíveis. A pesquisa está sendo
realizada, também, com os membros/usuários desses espaços objetivando entender a
relevância desse ambiente para o desenvolvimento de ideias, da criatividade, de
conexões e de trabalhos e projetos compartilhados.
O método empregado nessa pesquisa a ser realizada se vincula à compreensão dos
pares dialéticos teórico-empírico, espaço-tempo, funções-processos, conteúdo-forma
como referência analítico-reflexiva para a compreensão das contradições em curso no
mundo trabalho contemporâneo e das práticas espaciais.
Os procedimentos metodológicos adotados consistirão nas seguintes etapas:
1.Inventário Bibliográfico sobre o tema
2. Levantamento dos principais espaços de coworking existentes na cidade de São
Paulo. A cidade de São Paulo foi escolhida por ser uma cidade criativa e pioneira
no surgimento desses espaços no Brasil.
3. Pesquisa sobre os espaços de coworking existentes em São Paulo.
4. Entrevistas com os fundadores dos dois espaços de coworking selcionados em
São Paulo (HUB São Paulo e Pto de Contato), com o fito de entender suas origens,
fatores locacionais considerados na instalação, evolução e estágio atual.
5. Entrevistas com os profissionais que utilizam os espaços de coworking,
procurando entender as razões pelas quais buscam esses ambientes criativos, as
atividades que desenvolvem e trabalhos compartilhados e colaborativos
realizados.
6. Análise dos dados e das informações obtidas, visando compreender o
funcionamento desses espaços e avaliação das infraestruturas existentes para o
desenvolvimento de ideias, de inovação e da criatividade.
7. Mapeamento e interpretação das conexões dos espaços de coworking
selecionados com o seu território e com outras escalas espaciais.

1. Embasamento Teórico
Na década de 1960, várias abordagens partem de uma visão setorial, mas admitindo
que mudanças significativas estariam em curso na natureza da economia. É neste contexto
que surgem as designações:
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-economia pós- industrial (Touraine, 1969; Bell, 1973);
-economia da informação (Machlup, 1962; Porat, 1977);
-sociedade dos serviços (Bell, 1973);
-nova economia (Ochel e Wagner, 1987);
- economia criativa ( Landry, 2000; Howkins, 2001)
A perspectiva defendida por Massey (1984), Harvey (1985) e Urry (1987) é
diferente. Para estes autores a questão central estaria no fato das tipologias utilizadas não
permitirem ver e, até escamotearem, a crescente interdependência entre as atividades
econômicas.
Esta nova forma de organização das atividades econômicas intensivas em
inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Ciência e Tecnologia (C&T) tem recebido
diversas designações na literatura internacional, tais como: neofordismo ou pós-fordismo
para a “escola de regulação” francesa; novo paradigma técnico-econômico para os
neoschumpeterianos; “especialização flexível” para Piore e Sabel; systemofacture para
Hoffman e Kaplinsky; lean production ou “produção enxuta” para Womack, entre tantos
outros quejandos.
As inovações tecnológicas e organizacionais revelam a mudança de um modelo
que fundamentado no uso de mão-de-obra abundante, barata e pouco qualificada para
um outro cuja mão-de-obra é qualificada, polivalente, cooperada e colaborativa. Cabe
realçar, que essa mudança teve efeitos significativos em termos da localização das
atividades econômicas, no sistema produtivo e na complexidade do trabalho, o que
requer, atualmente, um redimensionamento do conceito de trabalho em novas bases
exigindo uma abordagem científica que reconheça sua natureza multidimensional e
transterritorial, transcendendo, também, aporias, conceitos e análises unidimensionais e
lineares descoladas da realidade atual.
A flexibilidade locacional refere-se a possibilidade das indústrias, empresas e
atividades econômicas de maneira geral, se desvencilharem dos tradicionais ou clássicos
fatores de localização tais como: mão-de-obra abundante e barata, presença de recursos
naturais, entre outros. Mendes (2007) ressalta a importância dos novos fatores locacionais
para as empresas e indústrias que buscam, atualmente, condomínios industriais e
empresariais dotados de modernas infraestruturas, serviços especializados localizados em
“territórios inteligentes”.
Dessa forma, novos fatores (tangíveis e intangíveis) passam a ganhar destaque
ampliando os horizontes locacionais, tais como: existência de mão-de-obra qualificada,
proximidade com universidades e institutos de pesquisa, serviços especializados, um
ambiente buzz, que possibilita as trocas de conhecimentos e de informações (Storper e
Venables, 2005; Vale, 2009).
Cabe frisar que essa flexibilidade é, portanto, locacional e de trabalho, uma vez
que as atividades produtivas não necessitam, em muitos casos, serem realizadas no local
de trabalho convencional (no chão de fábrica ou no escritório de uma empresa, por
exemplo). As inovações tecnológicas possibilitaram reestruturações produtivas e
organizacionais nas atividades econômicas e a emergência de profissionais com novas
demandas, completamente diferentes do operário e das exigências profissionais
requeridas no passado. Tais mutações em curso no mundo do trabalho atual não foram,
ainda, devidamente “captadas” e explicadas pelas teorias econômicas, principalmente no
que tange aos trabalhos que exigem co-criação. Neste caso, trata-se de entender tais
espaços colaborativos que diferem, essencialmente, dos trabalhos realizados nas fábricas e
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escritórios tradicionais e convencionais; seguindo um caminho diferente, inclusive, da web,
dos cybercafés, hotspots e lans.
Os espaços de coworking, significam, portanto, um novo conceito de trabalhar de
forma colaborativa, permitindo compartilhar pensamentos, projetos, conteúdos e
ferramentas, além de ser um espaço inspirador que dotado de infraestruturas (biblioteca,
internet, lugar para refeições rápidas, entre outras) possibilita o encontro entre pessoas
que possuem os mesmos ideais e desejam desenvolver trabalhos compartilhados. Trata-se,
efetivamente, de uma nova cultura.

2. Problematização
Os avanços ocorridos nas telecomunicações a partir dos anos 1990, promovendo
uma maior conectividade entre as pessoas, superando as distâncias em um mundo on
line, marcado pelo individualismo e pela impessoalidade, paradoxalmente, foram
sendo criadas as condições para o resgate da sociabilidade.
Em outras palavras, se em uma “sociedade em rede”, as pessoas substituíram o
contato físico pelo virtual, as empresas e indústrias desintegraram espacialmente seus
bens, serviços e produções mediadas eletronicamente; contemporaneamente,
buscam-se pontos de encontros geograficamente físicos que possibilitem interação
pessoal (“em carne e osso”), encontros e participarem, presencialmente, de uma
comunidade.
De acordo com Mitchell (2002),
O século XXI ainda precisará de ágoras- talvez mais do que nunca. Mas não serão
sempre locais físicos. Elas existirão em inúmeras escalas, da mais íntima até a global. E,
mesmo onde pareçam familiares, não funcionarão da mesma maneira que os grandes
locais públicos do passado.
Sob essas novas condições, porém, os velhos e simples princípios do espaço público
permanecem cruciais. Para que a vida pública não se desintegre totalmente, as
comunidades devem encontrar formas de criar e manter locais de reunião e interação
para seus membros- sejam eles físicos, virtuais ou alguma nova e complexa
combinação dos dois. E, para que possam servir a seus propósitos, esses locais devem
permitir a liberdade de acesso e expressão. (MITCHELL, 2002, p. 154-155).
Neste sentido, torna-se necessário compreender esses espaços de coworking e os
profissionais que trabalham nesses ambientes como uma cultura inovadora e criativa,
trazendo para a análise as seguintes questões:
- Os espaços de coworking significam espaços de estranhamento ou de alienação dos
trabalhadores?
- Trata-se de uma modernidade do precário mundo do trabalho?
- Consiste em uma mera “cientifização” ou “tecnologização” do mundo do trabalho
moderno?
-Representa uma nova ofensiva do capital visando subsumir, submeter e subordinar o
trabalho à lógica do capital?
- Trata-se de uma intensificação do trabalho na sociedade contemporânea?
- Tais espaços de coworking diferem de ciberespaço, lans, entre outros?
- São espaços panópticos que tenham por finalidade o controle das pessoas pelo
capital, inclusive, no que tange à subjetividade?
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Assim sendo, verifica-se que existe algo novo no mundo do trabalho que ainda não
foi devidamente elucidado por importantes autores que estudam esse tema, tais
como: Harvey (1993), Castells (1999), Alves (2009), Antunes e Braga (2009), Pochmann
(2012), entre outros.
Empiricamente observa-se que tais espaços de coworking não surgem em
qualquer lugar, faz-se mister que exista uma cidade criativa, um “território
inteligente”, um meio inovador, conforme destacam Landry (2000), Howkins (2001),
Florida (2002) e Reis (2012).
Contudo, em tais cidades criativas praticamente não existem estudos específicos
sobre os espaços de trabalho criativos (coworking) e das atividades desenvolvidas
pelos profissionais que procuram esses espaços.

3. Os Espaços de Coworking em São Paulo
Atualmente, existem muitos espaços de coworking em regiões metropolitanas,
especialmente nos países em que as cidades se destacam por suas atividades criativas
(design, moda, publicidade, desenvolvimento de software, entre tantas outras).
O Hub São Paulo é um dos lugares onde se trabalha de forma colaborativa,
compartilhando pensamentos, conteúdos e ferramentas. Localizado na região central
de São Paulo o espaço de coworking abriga startups, freelancers e profissionais
criativos de uma maneira geral. Segundo o fundador do Hub-SP, Pablo Handl, “para
ingressar ao The Hub, é necessário uma única característica: empenho e desejo de
colaborar com o próximo”. Em outras palavras, o The Hub é seleto; se a pessoa não
tem espírito de compartilhar ideias e trabalhar em colaboração com outro, está fora,
salienta Pablo Handl. O pré-requisito, portanto, é “comprovar que seu trabalho tem
comprometimento com a transformação social ou ecológica do planeta”.
O Hub é uma rede de espaços, uma franquia social. O primeiro foi criado em 2005
em Londres, na Inglaterra. Trata-se de um local para expressar uma nova forma de
trabalho. Nas palavras do fundador do Hub-SP, coworking é o The Hub e vice-versa.
The Hub é um point incubador de ideias.
Nesse caso, o The Hub promove e potencializa encontros improváveis entre
diferentes profissionais. Ou seja, as ideias não surgem apenas com amigos próximos
ou pessoas que pensam da mesma forma. As melhores ideias e a criatividade surgem
com pessoas diferentes, que englobam temas e formações distintas. O The Hub não é
um fim; é um meio. O Hub sintetiza um jeito contemporâneo de encarar o trabalho
com satisfação pessoal, conforme contatos mantidos com os usuários desse espaço.
Outro espaço de coworking, objeto de estudo da presente pesquisa refere-se ao
Pto de Contato, localizado no último andar de uma importante galeria na Rua Augusta
em São Paulo.
Conforme a fundadora do Pto de Contato, Fernanda Trugilho, o negócio evoluiu a
partir de um espaço que ela começou sozinha no Bairro Pinheiros (São Paulo).
Conforme Fernanda: “nessa época, tinha mais ou menos 100 espaços de coworking no
mundo e nenhum no Brasil”.
Segundo a fundadora do Pto de Contato, em pouco tempo o espaço ficou
pequeno em Pinheiros, e, com a procura cada vez maior, foi preciso mudar para um
espaço mais amplo. Dessa forma, a nova sede no Bairro Jardins em São Paulo foi
inaugurado em 2010.
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Ainda, segundo a fundadora do Pto de Contato, “atualmente cerca de 100
profissionais por mês têm no Pto de Contato o seu escritório”.
Com base no que foi exposto, verifica-se que os dois casos selecionados (o Hub-SP
e o Pto de Contato), contribuirão, pelo pioneirismo em São Paulo e no Brasil, de forma
significativa para o avanço da pesquisa.

Conclusões
Os espaços de coworking revelam a necessidade de reaprender a viver em
conjunto, em sociedade, fazendo o caminho inverso da web. Enfim, a experiência offline começa a complementar a vida online.
A flexibilidade de locais e de horários de trabalho proporcionada pelos espaços de
coworking não são apenas uma vantagem econômica, mas agrega, a priori, em
produtividade e criatividade para profissionais e empresas que adotam essa prática.
Na verdade, o coworking é para quem dispensa o convencional. Para quem não se
sente bem trabalhando sozinho e nem confinado nos obsoletos escritórios. Quem
procura os espaços de coworking, ao que tudo indica, deseja ambientes amplos e
colaborativos compartilhado por profissionais das mais diversas áreas. São esses
espaços que, nos dias atuais, ensejam networking, trocas de ideias, novos contatos e
parcerias, podendo ser usados ou ocupados por dias, meses ou anos.
Com toda estrutura montada (telefone, internet, manutenção, limpeza, uso de
sala de reunião, estacionamento, etc.); os espaços de coworking representam a
flexibilidade total.
Espera-se, com a presente pesquisa, compreender através desses espaços
flexíveis, inovadores e criativos as mudanças em curso no mundo do trabalho, as
interações existentes entre essas comunidades e entre seus usuários e os novos
fatores locacionais para o desenvolvimento das atividades econômicas e criativas.
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Resumo
A cidade objeto de investigação de diversas ciências tem despertado o debate e as
reflexões propiciando um enriquecimento teórico e metodológico, isto se deve as
múltiplas visões sobre as diferentes funções urbanas: industrial, comercial, serviços,
informacional. A complexidade espacial urbana se aprofunda a partir do momento que
as cidades passam a buscar uma centralidade em nível nacional e mundial, o que acaba
criando um cenário de nítida concorrência, principalmente entre as grandes cidades,
metrópoles e cidades globais. Neste contexto, a cidade para ganhar centralidade,
precisa ser competitiva, fluída, moderna e criativa. A abordagem da cidade criativa
coloca um desafio central e instigante para os pesquisadores: o de investigar o papel
da criatividade no desenvolvimento e gestão das cidades. Várias políticas públicas,
ações e intervenções surgem nas cidades como forma de minimizar os problemas da
sociedade contemporânea. É preciso, recriar uma nova dinâmica econômica nos
lugares, conjugar a preservação do patrimônio histórico, reabilitar e revalorizar as
áreas críticas. É preciso reconhecer que existem cidades que desde a gênese da
produção do espaço são criativas, revelando em sua materialidade a concretização de
territórios inovadores. Procurando trazer para o debate essas questões, abordaremos
o exemplo da cidade de Dubai, que traz em sua forma uma “paisagem do consumo” e
que para chegar neste patamar de inovação, criatividade e conexão precisou de
experiências em estratégias econômicas, sociais e políticas. A paisagem converte-se
em mercadoria, seu valor simbólico é apropriado pelo city marketing, e desse modo,
Dubai entra no imaginário das pessoas, transformando-se em cidade-mercadoria.
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Abstract
The city, which is an object of investigation for several Sciences, has aroused debate
and reflections enhancing a theoretical and methodological enrichment due to the
multiple visions about the different urban functions: industrial, commercial, services,
informational. The urban spatial complexity deepens from the moment that the
cities will get a centrality in national and world level, which ends up creating a
scenario of sharp competition, mainly between the big cities, metropolises and
global cities. Thus, a city needs to be competitive, solid, modern and creative to win
centrality. The approach of the creative city poses a central and exciting challenge to
the researchers: to investigate the role of creativity in the development and
management of cities. Several public policies, actions and interventions are
introduced in the cities as a way to minimize the problems of contemporary society.
We must recreate a new economic dynamic, combine the preservation of historical
heritage, rehabilitate and upgrade the critical areas. It is necessary to recognized
that there are cities that are creative since the genesis of the production of space,
revealing in their materiality the completion of innovative territories. Aiming to
bring these issues to debate, we will discuss the example of the city of Dubai, which
brings in its way a "landscape of consumption" and that needed experiences in
economic, social and political strategies to reach this level of innovation, creativity
and connection. The landscape becomes merchandise, its symbolic value is adequate
for city marketing, and thereby, Dubai captures people’s imagination, turning into
merchandise city.
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Introdução
Este artigo traz algumas reflexões sobre Dubai, principalmente aquelas
relacionadas à concretização de uma cidade criativa. Dubai é uma cidade
essencialmente planejada, já em seu projeto de produção espacial fica clara a
existência de um perfil administrativo flexível que se volta para a concretização de
uma cidade-mundial centrada nas relações de consumo. Apresenta uma
perspectiva de gestão que foi capaz de criar uma governança baseada na busca da
criação de uma grande centralidade em nível global. Os elementos e estratégias
dessa governança pública acabaram consolidando uma paisagem do consumo em
Dubai. Dessa forma, algumas questões emergem: é possível pensar a cidade de
Dubai como uma forma exemplar de cidade criativa?
Se nos detemos na análise da dinâmica da produção do espaço urbano de Dubai
observamos que as estratégias políticas e as formas de ação do Estado apontam
claramente para um projeto de construção de uma cidade-símbolo do mundo do
consumo. Assim, podemos perceber que a criatividade foi usada como estratégia
política para alcançar esse objetivo central na produção da cidade de Dubai.
O que diferencia Dubai de outras cidades criativas é que desde a gênese da produção
de seu espaço urbano as estratégias estão claras. Tudo desde o início foi projetado,
avaliado, sistematizado tendo como conteúdo a criatividade. A criatividade não foi em
Dubai um atributo para resgatar o desenvolvimento, foi sim uma meta de criação do
desenvolvimento.
Na construção de sua forma urbana o pós-moderno, o simulacro da natureza, a
projeção do monumental se faz presente. A sua forma é também uma formamercadoria que é consumida pelo mercado, seja o imobiliário, o comercial, o turístico.
“Em cada um desses casos, o signo consumível não se refere a uma seqüência
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histórica real, e sim a uma sacola cheia de estilos ou imagens equivalentes e
contemporâneos que significam (e competem) entre si.” (SLATER, 2002, p. 191).
Além da forma urbana, outros atributos são oferecidos para quem quer trabalhar,
visitar ou consumir Dubai, pois ela oferece muitas vantagens por concentrar os fixos e
fluxos importantes para o processo de mundialização. Oferece ainda uma gama
bastante diversificada de shopping Center, lojas de departamentos, galerias, parques
temáticos, condomínios coorporativos, entre outros. Com essas vantagens Dubai tem
conseguido atrair um volume enorme de consumidores locais, regionais e enfim de
todas as partes do mundo.

Objetivos
A pesquisa aqui apresentada é parte da tese de livre docência (ORTIGOZA, 2009)
apresentada na UNESP, a qual teve como um de seus objetivos a analise da produção
de uma paisagem de consumo na cidade de Dubai. Para este artigo, trazemos novas
reflexões não contempladas na referida tese, ou seja, o objetivo passa a ser a
abordagem de Dubai como uma cidade criativa com conteúdos próprios e
diferenciados. Com isso espera-se também provocar o debate em torno da
complexidade socioespacial presente na cidade de Dubai.

Metodologia
A pesquisa sobre Dubai está baseada em trabalho de campo. O procedimento técnico
foi à observação sistemática e participativa da realidade socioespacial local. Trata-se

de uma pesquisa de abordagem qualitativa centrada em dados primários, e os
instrumentos de coleta de informações foram: a) coleta de material fotográfico
e,

b)

entrevistas

com

moradores,

pesquisadores,

empresários

e

turistas/consumidores.
1. Paisagem de Consumo em Dubai: simulacros e simulações
Pelo seu conjunto, a paisagem urbana de Dubai pode ser abordada como uma paisagem
de consumo. O que contribui para justificar essa tese é o adensamento das megas
estruturas, dos prédios inteligentes, de um comércio gigantesco e mundializado, que em
síntese traz o sentido das relações de consumo na pós-modernidade. Um conteúdo
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essencial dessa paisagem do consumo de Dubai é que seus nexos levam a perspectiva da
simulação da realidade e a criação de simulacros históricos e naturais.
Baudrillard (1981) nos ajuda a compreender o papel da simulação da realidade que se faz
tão presente na cidade de Dubai. Segundo o referido autor esse tipo de intervenção,
ultrapassa a imitação, a dobragem, e os signos do real, pois a relação entre o real e o
simulacro é muito mais complexa. Ao criar o hiper-real, que é o abrigo do imaginário,
todas as diferenças podem ser simuladas.
A infraestrutura de hotelaria em Dubai, também nos ajuda a discutir o poder dos
simulacros na paisagem urbana, pois os hotéis vão além da função de receber turistas do
mundo todo, eles convertem-se em símbolos da pós-modernidade, suas formas
arquitetônicas transformam-se em ícones do mercado imobiliário e, portanto representam
grande potencial de expansão do capital financeiro-imobiliário. Este tipo de capital tem
uma relevância inquestionável, seu ritmo de concretização é muito veloz, Dubai é
identificada como um verdadeiro “canteiro de obras”, é uma cidade em construção. Marca
sua paisagem urbana, as enormes avenidas, metrôs, gigantescos edifícios, tudo em
construção, portanto, tanto na teoria quanto na prática é possível observar a reprodução
ampliada desse tipo de capital no espaço.
A hiper-realidade e a simulação, essas são dissuasivas de todo
o princípio e de todo o fim, viram contra o poder essa
dissuasão que durante muito tempo ele tão bem utilizou. É que
finalmente é o capital que se alimentou, no decurso da sua
história, da desestruturação de todo o referencial, de todo o
fim humano, que rompeu todas as distinções ideais do
verdadeiro e do falso, do bem e do mal, para estabelecer uma
lei radical de equivalências e de trocas, a lei de bronze do seu
poder. Ele foi o primeiro a brincar à dissuasão, à abstracção, a
desconexão, à desterritorialização, etc, e se foi ele que
fomentou a realidade, o princípio de realidade, foi também ele
o primeiro a tê-la liquidado no extermínio de todo o valor de
uso, de toda a equivalência real, da produção e da riqueza, na
própria sensação que nós temos da irrealidade das questões e
da omnipotência da manipulação. (BAUDRILLARD, 1981, p. 33.)
São diferentes as estratégias das diversas cidades criativas espalhadas pelo mundo.
Dubai difere de muitas cidades pelo seu aspecto criativo que é genético, ou seja, ela já
nasce criativa. Diferente, por exemplo, daquelas cidades que trazem o conteúdo da
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1283

criatividade na gestão urbana como um mecanismo de retorno ao desenvolvimento.
Muitas cidades passam a ser designada de criativas por criar estratégias de reprodução
do espaço centrado na recuperação de áreas degradadas, assim a revalorização urbana
vem em conjunto com um despertar de atividades criativas que, de forma coesa,
mudam um ambiente estagnado em um local de prosperidade, levando ao
desenvolvimento territorial.
Dubai também ultrapassa os casos dos projetos urbanos conduzidos com o fim de
promover a transição de cidades industriais para cidades terciárias, pois já nasceu
com o objetivo de criar espaços atualizados e impregnados dos signos pós-modernos
e, portanto, não foi uma transição entre as diferentes fases da economia global.
Em Dubai, as metas e estratégias são bastante diferentes de muitas cidades, pois não
se recupera o que já está produzido, pelo contrário, os ambientes são multiculturais
criados como um projeto total, que apresenta as mais diversas formas do simulacro
e da simulação. Desse modo, sua imagem urbana não remete a uma identidade
cultural, o que é valorizado são as dimensões globais das diversas culturas. A cultura
vira espetáculo retratado materialmente na cidade mercadoria. Debord (1997) nos
coloca que “o espetáculo é a principal produção da sociedade atual”. (p. 17)
A mundialização da cultura tão presente em Dubai, a coloca como uma mercadoria
diferenciada na guerra de lugares. Embora existam outras cidades que apresentam
esse movimento da mundialização da cultura, Dubai, na atualidade, é o exemplo mais
perspicaz deste processo de produção de espaços de simulação. O sentido é
transformar seu espaço num mundo de fantasia, onde a imaginação e o espetáculo
superam a realidade. Assim,
O que toda uma sociedade procura, ao continuar a produzir e a
reproduzir é ressuscitar o real que lhe escapa. É por isso que esta
produção ‘material’ é hoje, ela própria, hiper-real. Ela conserva
todas as características do discurso da produção tradicional, mas
não é mais que a sua refracção desmultiplicada (assim, os hiperrealistas fixam numa verosimilhança alucinante um real de onde
fugiu todo o sentido e todo o charme, toda a profundidade e a
energia da representação). Assim, em toda a parte o hiperrealismo da simulação traduz-se pela alucinante semelhança do
real consigo próprio. (BAUDRILLARD, 1981, p. 34)
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A hiper-realidade se intensifica e a cidade se transforma em um enorme shopping center.
O passado e o futuro se apresentam materialmente como meras simulações.
O imaginário era o álibi do real, num mundo dominado pelo
princípio da realidade. Hoje em dia, é o real que se torna álibi
do modelo, num universo regido pelo princípio de simulação. E
é paradoxalmente o real que se tornou a nossa verdadeira
utopia – ma um utopia que já não é da ordem do possível,
aquela com que já não pode senão sonhar-se, como um
objecto perdido. (BAUDRILLARD, 1981, p. 153.)
É importante destacar que essa paisagem do consumo foi e está sendo criada como um
projeto de Estado, assim, em Dubai, Estado e Mercado são faces da mesma moeda e com
isso a concretização dessa paisagem se faz de maneira planejada e normatizada.

1.1. Da cidade criativa a cidade-mercadoria: o papel do Estado e do
Mercado
Segundo Gorender (1995) o Estado é o fiador dos direitos do capital, embora não deixe
de ser o legitimador da política e da organização social. Ao acumular estes papéis o
Estado facilita o pleno desenvolvimento do capital financeiro. Assim: “Do ponto de
vista estritamente econômico, o Estado conserva sua força, mesmo após as mudanças
liberais dos últimos tempos.” (GORENDER, 1995, p. 97)
Com base nessas idéias, observamos que em Dubai é o próprio Estado que formula,
implanta e controla as políticas internas e externas favorecendo a ampliação de seu poder
e de seu crescimento econômico em nível mundial.
Podemos identificar a concepção de espaço urbano em Dubai pelas ações do Estado,
pois é ele o agente estratégico que domina as táticas de produção da cidade. O
espaço torna-se assim, um espaço mercadoria, já que seu processo de produção se
volta para a maximização do consumo no e do espaço.
A partir dessas reflexões podemos algumas contradições, ou seja, apesar de ser uma
cidade criativa Dubai prioriza e valoriza o econômico em detrimento do social e do
cultural. Seu território se converte em um território do capital, diferente do que se espera
de uma cidade criativa.
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Ao procurar definir cidade criativa, Pardo (2011) coloca que: “A cidade criativa é um
território social com uma cultura aberta ao risco e à cooperação estratégica dos agentes
econômicos, sociais e culturais, na qual a comunicação de novas ideias facilita o
desenvolvimento e a transformação de novos produtos e serviços.” (p. 85)
Na cidade criativa a governança pública se volta para a concretização da justiça social. Os
gestores (públicos e privados) devem ser capazes de transformar o controle estatal em
participação social. O resultado esperado é que seja criada uma capacidade coletiva capaz
de desenvolver potenciais estratégicos entre as iniciativas privadas e as políticas públicas.
No que tange à infraestrutura, espera-se que seja voltada ao bem estar social e a
qualidade vida das populações. Para Dubai isso significaria contemplar novos arranjos de
gestão bastante diferentes daqueles adotados até hoje e reinventar seus princípios de
gerenciamento da cidade.
Dubai é sem dúvida uma cidade que tem um patrimônio arquitetônico pós-moderno
riquíssimo, isso porque reuniram em seus projetos os melhores profissionais do mundo,
com essas competências seus fluxos são extremamente funcionais.
Soja (1993) ao refletir sobre a cidade de Los Angeles concluiu “Tudo que era local
torna-se cada vez mais globalizado, e tudo que é global torna-se cada vez mais
localizado.” (SOJA, 1993, p. 262). Podemos dizer que, essas ideias se aplicam também a
realidade socioespacial de Dubai. Dubai é uma cidade global que vem reproduzindo
em seu espaço urbano diversas formas e funções que estão presentes em outras
cidades do mundo. Ela reúne e modela tudo em seu benefício, constrói o maior edifício
do mundo, traz uma estação de esqui para o meio do deserto, ganha território em alto
mar, para a criação de ilhas artificiais. Os projetos urbanos são extremamente
arrojados o que empolga grande parte da população do mundo.
Cria assim, uma cidade espetáculo. Cabe ressaltar que esse percurso, não é exclusivo
de Dubai, muitas cidades apresentam-se como cidade espetáculo, esse assunto foi
amplamente avaliado de forma critica por Debord (1997).
A sociedade que modela tudo o que a cerca construiu uma técnica
especial para agir sobre o que dá sustentação a essas tarefas: o
próprio território. O urbanismo é a tomada de posse do ambiente
natural e humano pelo capitalismo que, ao desenvolver sua lógica
de dominação absoluta, pode e deve agora refazer a totalidade do
espaço com seu próprio cenário. (DEBORD, 1997, p. 112)
Mas, todos têm o direito a essa cidade?
Lefèbvre (2001) em seu livro “O direito à cidade” nos coloca que as necessidades sociais
são bastante diversificadas e complexas, entre elas ele destaca “necessidade de uma
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atividade criadora, de obra (e não apenas de produtos e de bens materiais consumíveis),
necessidades de informação, de simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas.” (p. 103104)
Pelo excesso de normatização a cidade de Dubai não permite a aventura espontânea, o
improviso, o encontro, a independência. Tudo lá é orquestrado, capturado por um tempo
e um espaço homogêneo e regulador.
Claramente a cidade de Dubai não é um espaço aberto a todos os cidadãos, ela se
apresenta como mercadoria e, portanto, apenas alguns fazem parte desta sociedade de
consumo. Dubai se transforma de cidade criativa a cidade mercadoria, isso pode ser
observado durante o desenvolvimento dessa pesquisa por meio de todo o simbolismo
contido em sua paisagem urbana.
Esta também é uma tendência de muitas cidades, segregam-se os espaços, para que eles
sejam acessíveis apenas à parte da sociedade, trata-se de uma evolução urbana que visa
atender a própria demanda de algumas classes sociais. Segundo Lipovetsky (2007) estamos
diante da sociedade do hiperconsumo.
Aparentemente, nada ou quase nada mudou: continuamos a
evoluir na sociedade do supermercado e da publicidade, do
automóvel e da televisão. No entanto, nas duas últimas décadas,
surgiu uma nova <<conclusão>> que pôs fim à boa velha
sociedade de consumo, transformando tanto a organização da
oferta como as práticas quotidianas e o universo mental do
consumismo moderno: a revolução do consumo sofreu ela
própria uma revolução. Uma nova fase do capitalismo de
consumo teve início: trata-se precisamente da sociedade de
hiperconsumo. (LIPOVETSKY, 2007, p. 8)
Para atender a demanda dessa sociedade de hiperconsumo as cidades vão se
transformando. Muitas daquelas que voltavam suas estratégias para a valorização da
cultura local, de sua história, passam a voltar-se para a criação de lugares normatizados,
com um uso dirigido pela mercadoria altamente globalizada. Essas cidades que deixam de
valorizar sua cultura local perdem a oportunidade de fortalezar a sua identidade e, muitas
vezes, isso acaba afetando o fortalecimento dos vínculos com o território, o que
fatalmente prejudica, numa situação de crise urbana, a retomada do desenvolvimento
local.

Conclusões
A cidade de Dubai é o retrato da concretização de um grande projeto de consumo,
nesta dinâmica o espaço passa a ser a principal mercadoria. Sua arquitetura é
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também veículo de troca, seus signos permitem uma simulação da cultura e da vida
urbana. Nesse sentido, sempre abordamos Dubai como um projeto de cidade, pois
seu movimento de construção ainda não cessou, pelo contrário, a ideia do inacabado
acelera as perspectivas e as possibilidades de novos investimentos do capital em
nível mundial. Cabe destacar que nesse projeto de cidade a artificialidade atinge
patamares inimagináveis, o que dá mais um conteúdo a Dubai: a cidade do futuro.
Em nossa pesquisa a reflexão critica sobre a concretização de uma paisagem do consumo
em Dubai, foi muito importante para que pudéssemos compreender as diferenças e
similaridades em relação a outras cidades globais. Isto porque a paisagem é a
materialização mais imediata e momentânea da vida social, assim, somente decompondo
a paisagem urbana conseguimos revelar o cotidiano urbano e as relações da sociedade
com a natureza. Em Dubai a visão de mundo de seus governantes também revela que esta
cidade, apesar de ser criativa, é acima de tudo cidade-mercadoria.
Outra constatação deste estudo foi a de que a união total do mercado com o Estado
é um fator fundamental para compreender Dubai. Os investidores endógenos são os
próprios representantes do Estado, isso unifica e potencializa as estratégias de
produção do espaço.
No planejamento urbano, na governança público-privada e nas estratégias de
produção do espaço estão claras as diretrizes da concretização do espaçomercadoria. Para tanto, estão de forma contínua consolidando novas formas
espaciais, o que nos passa a impressão de que não existem limites na construção de
simulacros no mundo do consumo.
Outra conclusão importante desta pesquisa foi observar um alto nível de
fragmentação e segregação social, essa cidade mercadoria não é acessível a todos, os
próprios moradores não tem direito a cidade. A normatização espacial, o
zoneamento, coloca de forma clara onde é o lugar de cada um. Mesmo em nível
global, esta cidade não é acessível a todos, a sua própria imagem seleciona os
turistas e os consumidores.
Nos últimos anos, o volume de turistas que visita Dubai tem reforçado a sua centralidade
em nível global, com isso têm sido gerados novos e grandes investimentos no mercado
imobiliário. Existe uma demanda turística que está revelada nas diversas construções de
hotéis de alto padrão nos últimos anos.
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Este artigo trouxe importantes reflexões sobre Dubai, demonstrando que a
criatividade é um elemento central na produção de seu espaço urbano. Mas, essa
criatividade é usada como estratégia de consolidação de uma cidade-mercadoria.
Neste contexto, as conclusões aqui esboçadas não estão fechadas, pelo contrário,
apontam para o debate em que a questão central ainda permanece. A partir de todo
o exposto, podemos compreender Dubai como uma cidade criativa?
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Resumo
As cidades começaram a promover o crescimento de conhecimento intensivo em
conjugação com políticas culturais destinadas a providenciar um meio criativo para
a atração e retenção desse conhecimento, bem como, de especialistas do
“simbólico”. Assim, enquanto o setor das indústrias culturais prospera, é a
habilidade para alimentar este sector e ligar a sua criatividade para aumentar e
desenvolver a inovação econômica que se constitui como teste crucial da
adaptabilidade das cidades para este desafio global. Contudo, a criatividade aliada à
renovação urbana pode fomentar uma cidade dual com conseqüências sociais e
econômicas como a gentrificação ou enobrecimento urbano, levando deste modo à
substituição e desenraimento nos centros urbanos das classes baixas, imigrantes e
pequenos proprietários por classes médias e altas ou multinacionais que preferem a
encenação e tematização dos espaços, o simulacro e a sociedade do espetáculo.
Deste modo, procederemos, no nosso artigo, à caracterização das indústrias
criativas no Estado do Rio Grande do Norte (RN, Brasil), de acordo com o Plano da
Secretaria da Economia Criativa (2011) do Ministério da Cultura (Brasil). Desse
modo, a partir dos dados estatísticos disponibilizados pelo IBGE procuraremos
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caracterizar a classe criativa, bem como as atividades criativas, para além da sua
identificação e espacialização, de acordo com a base estatística mencionada.

Palavras chave
Classe Criativa, Economia Criativa, Indústria Criativa, Secretaria da Economia
Criativa, Setor Criativo, Rio Grande do Norte (RN).

Abstract
Cities began to promote the growth of knowledge-intensive in conjunction with
cultural policies designed to provide a creative means to attract and retain this
knowledge as well as "symbolic" experts. Thus, while the sector of cultural
industries grows, is the ability to feed this sector and link their creativity to enhance
and develop economic innovation that constitutes a crucial test of the resilience of
cities to this global challenge. However, creativity coupled with urban renewal can
promote a dual city with social and economic consequences such as gentrification,
thereby leading to the replacement in urban lower class, immigrants and
smallholders by middle and upper classes and multinational who prefer the staging
and thematization of the areas and themes of the sham and the society of the
spectacle. Thus, we will, in our article, the characterization of the creative industries
in the state of Rio Grande do Norte (RN, Brazil), according to the plan of the
Department of Creative Economy (2011) of the Ministry of Culture (Brazil). Thus,
from the statistical data provided by IBGE seek to characterize the creative class as
well as the creative activities, more than just their identification and spatial
distribution, in accordance with the aforementioned statistical basis.
Key words
Creative Class, Creative Economy, Creative Industries, Department of Creative
Economy, Creative Sector, Rio Grande do Norte (RN).

Introdução
No âmbito internacional, a UNESCO e o Conselho da Europa deram início, na década
de 1970, à pesquisa sobre as indústrias culturais. Em 1994, a Austrália foi o primeiro
país a lançar uma política cultural que denominou de “Nação Criativa”, onde a
cultura foi identificada simultaneamente pelo seu valor identitário e econômico.
(LANDRY, 2011: p. 7-8) Nos estudos promovidos pela UNESCO, a cultura se assumiu
como elemento essencial de desenvolvimento. (BOTELHO, 2011: p. 81) Para além,
da UNESCO, também a Conferência das Nações Unidas para Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD) e a Organização Mundial para a Propriedade Intelectual
(WIPO) promoveram pesquisas neste domínio. Ao contrário dos estudos
desenvolvidos no Reino Unido que se basearam em direitos autorais, os efetuados
pela UNCTAD se centraram sobre a criatividade, nomeadamente quando esta
envolvia questões tecnológicas ou de Políticas Públicas. Este organismo
internacional previu mesmo que o crescimento médio da Economia Criativa seria de
cerca de 10% nas próximas décadas enquanto alguns trabalhos já a retratam como
o setor líder dos países desenvolvidos. (CAIADO, 2011: p. 16-17) Os organismos
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internacionais têm adotado critérios específicos para estudar os setores econômicos
culturais ou criativos, ou seja, a Economia Criativa. Esta considera

aquelas manifestações humanas ligadas à arte em suas
diferentes modalidades, seja ela do ponto de vista da
criação artística em si, como pintura, escultura e artes
cênicas, seja na forma de atividades criativas com viés de
mercado, como design e publicidade. (CAIADO, 2011: p.
15)

A Economia Criativa – conceito em construção – se enquadra no âmbito da
economia baseada no conhecimento, não se confundindo com a economia da
cultura nem com a economia da inovação, uma vez que esta última

consiste na transformação de conhecimento científico ou
tecnológico em produtos, processos, sistemas e serviços
que dinamizam o desenvolvimento econômico, criam
riqueza e geram melhorias no padrão de vida da
população. (CAIADO, 2011: p. 15)

Objetivos
Os nossos objetivos no presente artigo baseiam-se em primeiro lugar em efetuar
uma revisão de literatura sobre as indústrias criativas, com autores nacionais e
internacionais de referência. Para além disso, identificamos dois objetivos
específicos no presente projeto. O primeiro permite caracterizar a situação das
indústrias criativas no estado do Rio Grande do Norte, enquanto o segundo objetivo
permite perceber a evolução das referidas indústrias criativas, no período temporal
de 2006-2011.

Metodologia
Em termos metodológicos procedemos a uma breve revisão bibliográfica, tendo em
atenção as principais referências nacionais e internacionais, complementando em
termos de pesquisa com o levantamento estatístico dos principais indicadores por
forma a identificar regularidades sociais e econômicas no estado do Rio Grande do
Norte, no período 2006-2011.
Recorremos assim a uma metodologia quantitativa, uma vez que apenas nos
interessava caracterizar a situação das indústrias criativas no estado do Rio Grande
do Norte (RN), localizado no nordeste brasileiro.
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1. A Classe Criativa
Florida (2011a: p. 7) entende que os indivíduos criativos preferem se concentrar em
centros criativos seguindo os seus gostos, em detrimento de optarem pela
localização dos empregos. Os laços estáveis que estruturavam, ainda há pouco
tempo, a sociedade, têm sido substituídos por vínculos precários em quase todas as
esferas de vida. Os laços familiares, de amizade e organizacionais têm sido
substituídos por formas de vida semi-anônimas e por um número crescente de
vínculos. Para este autor norte-americano, a classe criativa é constituída por um
grupo de pessoas com interesses comuns e formas de pensar, de agir e de se
comportar semelhantes. Para ele, a atividade econômica é determinante para aferir
a semelhança de interesses. (FLORIDA, 2011a: p. 7-8)

Segundo minha definição, o centro da classe criativa é
formado por indivíduos das ciências, das engenharias, da
arquitetura e do design, da educação, das artes plásticas,
da música e do entretenimento, cuja função econômica é
criar novas idéias, novas tecnologias e/ou novos
conteúdos criativos. Além desse centro, a classe criativa
também abrange um grupo mais amplo de profissionais
criativos que trabalham com negócios e finanças, leis,
saúde e outras áreas afins. (FLORIDA, 2011a: p. 8)

A resolução de problemas complexos, a capacidade de julgamento, o elevado nível
de instrução e a ampla experiência são requisitos comuns da classe criativa. Todos
os membros compartilham o mesmo ethos criativo que valoriza a criatividade, a
individualidade, as diferenças e o mérito. Todas as características e manifestações
da criatividade estão interligadas e são inseparáveis, tendo por apanágio os
princípios relacionados com individualidade, liberdade de expressão e abertura à
diferença. Em termos financeiros, os criativos auferem valores superiores porque os
riscos, o estresse mental e emocional, a flexibilidade dos seus membros são
superiores aos demais. As tecnologias estão presentes no dia a dia, quer nos locais
de trabalho, quer mesmo fora dele. Os próprios horários de trabalho são
imprevisíveis e atípicos para escritores, artistas, músicos, cientistas e inventores.
Todavia, verificamos que há um número crescente de pessoas que trabalham deste
modo. (FLORIDA, 2011a: p. 8-14)

1.1.

Brasil e a definição dos Setores Criativos

A discussão a respeito da Economia Criativa, principalmente nos países
desenvolvidos da Europa e América do Norte, foi catapultada na última década,
sendo a reestruturação produtiva observada nesses países, notoriamente a partir da
década de 1970, fator preponderante. Com a transferência das indústrias
tradicionais para a América Latina e Ásia, atraídas pela mão de obra mais barata,
bem como as facilidades ambientais e constitucionais aquelas economias foram
forçadas a pensar outro tipo de desenvolvimento e indústrias para seus territórios.
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A partir de então se inicia um processo de valorização do conhecimento,
criatividade, inovação e cultura como elementos promotores de um novo modelo
de desenvolvimento.
Mesmo assim, podemos inferir que alguns países em desenvolvimento estão
acordando para a potencialidade desse novo tema. Brasil, Jamaica, Colômbia, China
já estão sinalizando alguns ações no sentido de promover a economia criativa para
o desenvolvimento e auto afirmação de sua cultura e de seu povo. No Brasil, bem
como na China alguns encontros internacionais já foram feitos, trazendo para a
discussão os principais autores que estudam e promovem essa temática. No Brasil,
cidades como Paraty/RJ e Guaramiranga/CE passaram por um processo de
revitalização através de Festivais literários e musicais em que a população local é
parte integrante e fundamental para o sucesso desses casos. Outros países como
Colômbia e Jamaica, já fazem uso da sua imensa riqueza musical para gerar
emprego, renda e valorização da sua cultura através desse setor. (REIS, 2012)
No Brasil, não podemos subestimar a criação da Secretaria da Economia Criativa,
órgão ligado ao Ministério da Cultura, que será responsável pelo tema junto ao
governo brasileiro.
Todo esse aumento do interesse apenas corrobora e reflete os números do
chamado setor criativo. Nos países desenvolvidos o setor foi um dos menos
atingidos pela crise e está liderando o crescimento econômico, o emprego e o
comércio. Segundo estudo intitulado Terms Economis of Culture, elaborado pelo
grupo KEA a pedido da Comissão Européia, a economia criativa européia gerou um
faturamento de 654 milhões de euros, empregando aproximadamente 4,7 milhões
de pessoas e crescendo 12% mais rápido do que a economia total. De acordo com
Edna dos Santos Duisenberg, Chefe do programa Economia Criativa da Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD, em Londres, o
setor criativo é responsável por um em cada cinco empregos. Na Dinamarca o ritmo
não é diferente e a economia criativa foi responsável por 5,3% do PIB, gerando 12%
do número total de empregos. Em Amsterdã, capital da Holanda, 7% da força de
trabalho é empregada no setor criativo, sendo responsável por 4,5% da economia
da cidade. Segundo a autora:

As chamadas cidades criativas estão se proliferando,
especialmente na Europa e América do Norte, como
cidades de serviços de negócios criativos, para restaurar
áreas industriais mais antigas e revitalizar a economia,
gerando empregos criativos atraentes, especialmente no
campo das artes, das novas mídias e do entretenimento
para jovens talentos, e que geralmente estão desprovidos
de trabalho. (DUISENBERG, 2008)

Em relação ao mercado de trabalho há um ponto bastante interessante a ser
analisado, principalmente nas áreas aonde os postos de trabalho apresentam-se em
declínio, seja pelo incremento de tecnologias na produção ou por problemas
estruturais característicos dos países em desenvolvimento. Segundo Tepper (2002),
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a crescente demanda por produtos criativos tem um profundo impacto no mercado
de trabalho e no crescimento da mão-de-obra. De acordo com o autor, a automação
nas indústrias está cortando cada vez mais postos de trabalhos, dessa maneira, os
jovens trabalhadores estão se voltando para os setores criativos, o qual oferece um
atraente estilo de vida com um retorno financeiro cada vez maior.
Como podemos notar mesmo este sendo um setor em que a força motriz é a
criatividade e não o capital, e dessa forma, parecendo ser uma opção altamente
viável para os países em desenvolvimento, são os países desenvolvidos que estão
encabeçando o uso da economia criativa como estratégia de desenvolvimento. Ou
seja, mesmo sendo ferramenta altamente atraente para amenizar vários problemas
comuns a esses países, seja através do seu grande efeito multiplicador, da
revalorização urbana, ou da sua capacidade de gerar emprego, renda e auto-estima
na sociedade, a economia criativa vem sendo usada muito aquém das suas
potencialidades.
Alguns autores argumentam que em nível de políticas regionais, desenvolver a
economia criativa local se tornou o mesmo que atrair as indústrias criativas para sua
cidade. O pensamento é que essas cidades, que atraem empreendedores do setor
criativo, atraem pessoas tolerantes, talentosas e técnicas, que vão atrair grandes
empresas. (FLORIDA, 2002)
Mas afinal, o que significa o termo Economia Criativa? Se o seu conceito está ainda
em formação, e se seus primeiros suspiros foram dados nos países anglo-saxões, há
alguma maneira de organizar um conceito que case com a realidade brasileira?
Quais são os setores que formam as indústrias criativas?
Assim, como dito acima, o conceito nasce nos países anglos saxões que acionam um
conjunto de medidas para potencializar as políticas públicas para o
desenvolvimento das, por eles denominadas, indústrias criativas, ou seja, aquelas

Indústrias que têm sua origem na criatividade, habilidade e
talento individuais e que têm um potencial para geração
de emprego e riquezas por meio da geração e exploração
da propriedade intelectual. Isto inclui propaganda,
arquitetura, o mercado de artes e antiguidades,
artesanatos, design, design de moda, filme e vídeo,
software de lazer interativo, música, artes cênicas,
publicações, software e jogos de computador, televisão e
rádio. (BRITISH COUNCIL, 2005)

Porém, o conceito continua em formação já que as experiências internacionais
contêm realidades próprias que diferem de cada país. Dessa forma, é de
fundamental importância para o artigo em pauta utilizarmos um conceito
condizente com a realidade brasileira e também elencar os setores tidos com
criativos no nosso país. Consciente desse problema a Secretária de Economia
Criativa vem trabalhando para solucionar essa questão, já que é condição sine qua
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non para a implementação de políticas formular um conceito para economia criativa
e elencar os setores criativos existentes no país.
Para essa Secretaria os setores criativos são:

todos aqueles cujas atividades produtivas têm como
processo principal um ato criativo gerador de valor
simbólico, elemento central da formação do preço, e que
resulta em produção de riqueza cultural e econômica.
(BRASIL, 2011)
Através dessa delimitação tenta-se fechar a confusão feita por muitos sobre setores
culturais e setores criativos. Assim, a partir desse conceito, infere-se que o setor
cultural se encontra como um compêndio dentro de um conceito maior que o
engloba: o setor criativo.
Dessa maneira, seguindo plataforma semelhante a da UNESCO (Organização das
Nações Unidas para Educação, Ciência e a Cultural) a Secretaria adicionou aos
setores já trabalhados pelo MinC, ou seja, aqueles de natureza tipicamente
culturais, outros setores de base cultural, como viés de aplicabilidade cultural.
Dessa forma, o governo brasileiro adotou os setores discriminados no quadro
abaixo .
QUADRO 1 –SETORES CRIATIVOS (MinC)
CATEGORIAS CULTURAIS
No campo do Patrimônio

No campo das Expressões Culturais

No campo das Artes de Espetáculo

No campo do Audiovisual/do livro, da
Leitura e da Literatura
No campo das Criações Culturais e
Funcionais

SETORES
a) Patrimônio Imaterial
b) Patrimônio Imaterial
c) Arquivos
d) Museus
e) Artesanato
f) Culturas Populares
g) Culturas indígenas
h) Culturas Afro-brasileiras
i) Artes Visuais
j) Arte Digital
k) Dança
l) Música
m) Circo
n) Teatro
o) Cinema e vídeo
p) Publicações e mídias impressas
q) Moda
r) Design
s) Arquitetura

Fonte: Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações 2011 a 2014
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O conceito de economia criativa, de acordo com a mesma fonte foi definido:
a partir das dinâmicas culturais, sociais e econômicas
construídas a partir do ciclo de criação, produção,
distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de bens
e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados
pela prevalência de sua dimensão simbólica. (BRASIL,
2011)
Contudo, podemos observar que a delimitação realizada pelo Ministério da Cultura
não consideram alguns setores entendidos como criativos em outros países, como é
o caso dos setores ligados a tecnologia, telecomunicação, pesquisa e
desenvolvimento e publicidade, todos eles produzindo e trabalhando com um alto
grau de conhecimento e criatividade, que é o elemento principal da formação do
valor dos seus produtos, serviços e bens. Esse problema pode ser explicado devido a
posição institucional da Secretaria da Economia Criativa, dentro do Ministério da
Cultura. Dessa maneira, devido a transversalidade do tema, essa restrição pode
prejudicar o escopo de políticas públicas na área.
A partir dos conceitos da Secretaria da Economia Criativa (SEC), faremos uma
análise do setor criativo no estado do Rio Grande do Norte, utilizando dados do
IBGE, gerados a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE
2.0). Destacamos os setores criativos nucleares, contemplados pela SEC, para
observar o seu peso dentro do estado e a sua respectiva variação no intervalo de
seis anos, de 2006 a 2011. Dessa maneira, para esse artigo consideramos os
seguintes setores criativos para do Rio Grande do Norte: 1) Edição de livros, jornais,
revistas e outras atividades de edição; 2) Edição integrada à impressão de livros,
jornais, revistas e outras publicações; 3) Atividades cinematográficas, produção de
vídeos e de programas de televisão; 4) Atividades de gravação de som e de edição
de música; 5) Atividades de televisão; 6) Atividades de rádio; 7) Serviços de
arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas; 8) Design e decoração
de interiores; 9) Atividades fotográficas e similares; 10) Atividades artísticas,
criativas e de espetáculos; 11) Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental.
Vale lembrar que devido a dificuldade em casar as informações das duas fontes não
foi contabilizado o número de empresas e outras organizações do artesanato, por
não conter esse dado na fonte utilizada e o mesmo ser caracterizado por um alto
grau de informalidade. O mesmo procedimento metodológico foi realizado com o
setor de moda por não conseguirmos, através do IBGE, separá-la da indústria têxtil
tradicional, bastante presente no estado.
Porém, como os dois setores supracitados possuem relativa importância no estado,
e a partir da divisão das ocupações obtidas do Censo Demográfico do IBGE ser
possível separar essas duas ocupações, realizamos um quadro síntese com o peso
dessas duas ocupações no ano de 2010, como forma de ilustrar suas relevâncias.
Tais dificuldades corroboram o problema da ausência de dados e informações
específicas do setor criativo encontrado por diversos pesquisadores (REIS) e
reconhecida até mesmo pela SEC. Segundo essa Secretaria “atualmente no Brasil, os
dados levantados sobre economia criativa nacional são insuficientes no sentido de
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permitir uma compreensão ampla das suas características e potenciais”. A
superação desse problema é encarado como o primeiro desafio a ser transposto
pela SEC. Infelizmente, após dois anos de sua criação, a secretaria ainda não dispôs
para consulta nenhuma fonte de dados e informações estatística, cabendo a outras
instituições e aos próprios pesquisadores desenvolverem suas próprias
metodologias a partir de bases insuficientes e não condizente com a realidade dessa
nova economia, dificultando, portanto, comparações mais concretas.

2. Desempenho do Setor Criativo no estado do Rio Grande do Norte
O Estado do Rio Grande do Norte historicamente se caracterizou por ter uma
economia baseada nos setores tradicionais intensivos em mão de obra barata e
recursos naturais, sendo dessa forma os setores da economia criativa pouco
representativos, principalmente aqueles ligados a tecnologia. Contudo, é inegável
as potencialidades que existe no estado para o desenvolvimento dos setores
criativos, o turismo, por exemplo, bastante representativo no Rio Grande do Norte,
pode ser um vetor fundamental para essa finalidade. De acordo com o estudo da
Organização Mundial do Turismo, existem sete serviços característicos do turismo
que se insere nos setores criativos, como podemos observar na tabela abaixo. Outra
característica presente no estado é a sua riqueza cultural que pode ser matéria
prima para diversos negócios criativos.
Quadro 2 – Relação entre atividades característicos do turismo e setor
criativo correspondente
Atividades e Produtos característicos do

Setor criativo

turismo

correspondente

1. Serviços Culturais
1.1 Representações Artísticas
1.1.1 Serviços de exploração de casas de
espetáculos

Artes de Espetáculo

1.1.2 Serviços relacionados com atores
1.2 Museus e outros serviços culturais
1.2.1 Serviços relacionados com museus,
exceto lugares e edifícios históricos
1.2.2 Serviços de conservação de lugares e
edifícios históricos

Patrimônio

1.2.3 Serviços relacionados com jardins

Cultural/Natural

botânicos e zoológicos
1.2.4 Serviços relacionados com reservas
naturais, incluindo serviços de conservação
de faunas
2. Outros serviços relacionados ao lazer
2.1 Serviços relacionados com carnavais

Expressões
Culturais/Artes de
Espetáculo

Fonte: elaboração própria a partir de informações do IBGE:Economia do Turismo Uma Perspectiva Macroeconômica 2003-2009 e do Plano da Secretaria da Economia
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Criativa

No que diz respeito ao número de empresas e outras organizações dos setores
criativos elencados nesse trabalho observamos uma tímida presença dentro da
economia potiguar, corroborando nosso argumento inicial. O número dessa rubrica
não chega a novecentas unidades em 2011, melhor ano da análise; seu percentual
dentro da totalidade das empresas e outras organizações atingem sua melhor
marca em 2010 quando representou 1,65%.
Quanto ao pessoal ocupado total os números parecem ainda mais tímidos. Em todo
o estado o setor criativo empregou pouco mais do que cinco mil pessoas (5.179) em
2011, e a participação dos trabalhadores desse setor representa apenas 0,89% do
total no mesmo período.
Quando analisamos a variação no período de seis anos, com início em 2006,
podemos observar uma tendência peculiar. No ano de 2010 há um salto na taxa de
crescimento do setor, tanto no que diz respeito ao número de empresas e outras
organizações quanto no número de pessoas ocupadas. Podemos supor que o setor
acompanhou o crescimento do resto da economia nacional, a qual teve o maior
crescimento dos últimos vinte e sete anos, atingindo a marca de 7,5%. Outra
hipótese é que 2010 intercala o período que foram escolhidas as cidades sedes para
a Copa do Mundo (2009) e o início do PAC 2 (2011), portanto um ano de otimismo
para os investidores. Contudo a confirmação dessas hipóteses não é objeto desse
trabalho, cabendo aqui apenas a avaliação descritiva do desempenho do setor
criativo no estado do Rio Grande do Norte.

TABELA 1- Número de empresas (unidades e percentual) – Setores Criativos RN
Número de empresas e outras organizações

Número de empresas e outras organizações

(Unidades)

(Percentual)

CLASSIFICAÇÃO
CNAE 2.0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

25

35

35

41

47

48

0,06

0,08

0,07

0,08

0,09

0,09

70

60

79

70

79

65

0,16

0,13

0,17

0,14

0,15

0,12

Edição de livros,
jornais, revistas e
outras atividades
de edição
Edição integrada à
impressão de
livros, jornais,
revistas e outras
publicações
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Atividades
cinematográficas,
produção de vídeos

38

46

42

48

53

54

0,09

0,1

0,09

0,1

0,1

0,1

17

16

16

20

25

26

0,04

0,04

0,03

0,04

0,05

0,05

53

52

59

56

58

55

0,12

0,12

0,12

0,11

0,11

0,1

7

8

9

10

7

10

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,02

185

180

254

270

329

329

0,43

0,4

0,54

0,54

0,62

0,61

5

5

5

7

6

16

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,03

61

66

70

72

91

86

0,14

0,15

0,15

0,15

0,17

0,16

136

133

152

151

174

172

0,31

0,3

0,32

0,3

0,33

0,32

10

8

10

9

6

8

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

607

609

731

754

875

869

1,4

1,37

1,54

1,51

1,65

1,61

e de programas de
televisão
Atividades de
gravação de som e
de edição de
música
Atividades de
rádio
Atividades de
televisão
Serviços de
arquitetura e
engenharia e
atividades técnicas
relacionadas
Design e
decoração de
interiores
Atividades
fotográficas e
similares
Atividades
artísticas, criativas
e de espetáculos
Atividades ligadas
ao patrimônio
cultural e
ambiental
TOTAL

Fonte: IBGE: Cadastro de empresas
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TABELA 2- Pessoal ocupado (pessoas e percentual) – Setores Criativos RN

CLASSIFICAÇÃO

Pessoal ocupado total (Pessoas)

Pessoal ocupado total (Percentual)

CNAE 2.0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

155

172

155

220

214

205

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

0,03

661

767

823

724

869

699

0,14

0,16

0,16

0,13

0,15

0,12

121

157

158

172

224

239

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

25

27

27

32

36

35

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

482

545

634

548

561

532

0,1

0,11

0,12

0,1

0,1

0,09

393

352

372

411

373

375

0,09

0,07

0,07

0,08

0,06

0,06

726

737

951

1.14

1.81

2.12

7

4

4

0,16

0,15

0,18

0,21

0,31

0,35

8

7

11

17

15

36

0

0

0

0

0

0,01

202

194

214

233

252

271

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

508

653

581

568

600

619

0,11

0,13

0,11

0,1

0,1

0,1

Edição de livros,
jornais, revistas e
outras atividades
de edição
Edição integrada
à impressão de
livros, jornais,
revistas e outras
publicações
Atividades
cinematográficas,
produção de
vídeos e de
programas de
televisão
Atividades de
gravação de som e
de edição de
música
Atividades de
rádio
Atividades de
televisão
Serviços de
arquitetura e
engenharia e
atividades
técnicas
relacionadas
Design e
decoração de
interiores
Atividades
fotográficas e
similares
Atividades
artísticas, criativas
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e de espetáculos

Atividades ligadas
ao patrimônio
cultural e

15

21

23

34

8

44

0

0

0

0,01

0

0,01

3296

3632

3949

4106

4966

5179

0,71

0,73

0,75

0,75

0,85

0,86

ambiental
TOTAL

Fonte: IBGE: Cadastro de empresas

Gráfico 1 – Taxa de crescimento do Setor Criativo – RN (%a.a)

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do IBGE: cadastro de empresas.

Quanto ao setor de moda e artesanato, como falamos anteriormente, houve
dificuldade em destacá-los especificamente, fazendo com que, metodologicamente,
fosse mais prudente retirá-los da análise anterior, e assim, evitar qualquer tipo de
super dimensionamento. Porém, para termos uma idéia do peso que tais setores
apresentam dentro da economia do estado conseguimos, através do IBGE: Censo
Demográfico 2010, separar as categorias sócio ocupacionais de artesãos e
desenhistas de produtos e vestuário. Assim, nessa segunda categoria além de
captarmos o núcleo criativo dentro do setor da moda também foi absorvido o
mesmo dentro da indústria tradicional.
Analisando o quadro abaixo podemos perceber o peso que o artesanato possui
dentro da economia potiguar, sendo responsável por 0,34% do conjunto da mão de
obra no estado. O cruzamento desses dados corrobora a idéia de alta precariedade
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dos dados e informações do setor, já que não há a especificação de empresas na
área, porém muitas pessoas trabalhando no ofício. Quanto aos desenhistas de
produtos e vestuários, observa-se que ainda é uma ocupação bastante tímida,
mesmo com toda a história da indústria têxtil dentro do território potiguar. Inferese que o setor têxtil não conseguiu agregar valor aos seus produtos e continua
trabalhando nos seus formatos tradicionais.

Conclusões
A economia criativa se apresenta como uma alternativa atraente para as regiões em
desenvolvimento, devido, principalmente, a sua essência caracterizada pela cultura,
conhecimento e inovação. As possibilidades de desenvolvimento dessas áreas
devem ser ligadas a uma mudança de olhar, focando na sua cultura, tradição e
história na tentativa de construir e desenvolver projetos de crescente valor
agregado e inclusão social. Para que isso se realize é fundamental o investimento
em educação e cultura, pontos primordiais para o trabalho da Secretaria da
Economia Criativa. O estágio em que se encontra a economia brasileira urge por
melhoras nessas áreas, pois são elas que impedem o desenvolvimento sustentável
do país, caracterizado por crescimentos “vôos de galinha”, ou seja, aquele que
nunca decola.
O Rio Grande do Norte é um exemplo desse problema. Estado com um dos piores
índices educacionais, os seus setores criativos ainda são bastante tímidos e o seu
desempenho obedece a estímulos externos. Há no Rio Grande do Norte uma grande
dificuldade em aproveitar sua história econômica e cultural para gerar produtos e
serviços condizentes com essa nova economia. Observamos também um gargalo no
setor turístico, bastante representativo no estado, em diversificar suas estratégias.
O velho turismo de sol e mar predomina na região em que esquece seu potencial
cultural para gerar novos produtos e serviços turísticos. Sair da dependência
climática e aumentar o período de estadia dos que visitam o estado pode ser uma
estratégia de curto e médio prazo, em que o desenvolvimento dos setores criativos
característicos do turismo pode ser uma resposta inteligente. Essa poderia ser a
fagulha para o despertar dos políticos e empresários, o crescimento dos outros
setores criativos e um fortalecimento da economia criativa no estado do Rio Grande
do Norte.
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Resumo
Considerando-se a importância da gerência e da criatividade nas organizações, esta
pesquisa teve como objetivo investigar os estilos de pensar e criar em gerentes
considerando seu gênero, idade e tipo de empresa que trabalham. A amostra foi
composta por 38 gerentes (23 M, 15 F), com idades variando de 30 a 53 anos, trabalhando
em nove pequenas empresas do setor de serviços e de uma indústria de isolantes da
Região Metropolitana de Campinas. Os gerentes foram contatados pelo setor de Recursos
Humanos das respectivas empresas e convidados para participar no estudo. Como
instrumento de pesquisa foi utilizado a Escala Estilos de Pensar e Criar. A Análise de
Variância Univariada indicou diferença significativa (p≤0,05) entre os gêneros somente
para o Estilo Relacional-Divergente. Conclui-se que as mulheres gerentes tendem a ouvir
mais as idéias do grupo antes de tomar decisões, possuindo melhores habilidades para
relacionar-se com os subordinados, apresentando, portanto, um estilo criativo eficaz para
exercer liderança.

Palavras-chaves:
gerência, liderança, gênero, criatividade, estilos

Abstract
Considering the importance of management and creativity in organizations, this
research aimed to investigate managers’ styles of thinking and creating, according to
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their gender, age and type of company. The sample consisted of 38 managers (23
males and 15 females), ages between 30-53 years, who worked in nine small
companies in the services sector and a large industry of insulation from the
Metropolitan Region of Campinas. Managers were contacted by the Human
Resources department of the respective companies and invited to participate in this
study. The research instrument was the scale Thinking and Creating Styles. The
Analysis of Variance indicated a significant difference (p≤0.05) between genders only
for the Relational-Divergent style. In conclusion, women managers demonstrated to
be more willing to listen to the groups’ ideas before making decisions, to have better
skills in relating to their subordinates, thus demonstrating a creative style conducive
to efficient leadership.

Key-words
management, leadership, gender, creativity, styles

Introdução
As transformações tecnológicas se refletem no ambiente de trabalho mais
complexo e dinâmico, e por sua vez, exigem adaptações por parte de seus
funcionários. Dentre os profissionais que mais vêm sentindo os efeitos dessas
influências ambientais encontram-se os gerentes, pois além dos papéis já
exercidos por eles, as organizações estão lhes atribuindo o papel de liderança
(Hales, 2005; Kotter, 2000; Kubo, 2001).
Dentre as expectativas quanto ao papel de líder dos gerentes podem ser
mencionadas, por exemplo, a motivação, a flexibilidade, a criatividade e a
criação de climas organizacionais adequados ao desenvolvimento de pessoas e
de equipes (Bertero, 2007). Segundo Davenport (2001) a aquisição destas
habilidades por parte do gerente se deve em decorrência do modelo de
administração atual que extrapola não só o de supervisionar o trabalho, como
ocorria anteriormente, mas como também o de realizá-lo.
Apesar dos termos gerente e líder serem confundidos entre si, estes conceitos
são distintos. Gerente, conforme Farey (1993), descreve uma posição na
estrutura da organização e trata-se de alguém investido de autoridade formal,
ao passo que líder retrata uma atitude pessoal, uma competência. Por outro
lado, Kotter (2000) refere que gerenciar está associado às tarefas tais como
planejar, elaborar orçamentos, organizar pessoas, controlar e resolver
problemas enquanto que liderar está relacionado a criação de uma visão do
futuro, a capacidade de influenciar pessoas para aceitar idéias novas e
implementá-las, bem como inspirar indivíduos a criar novas formas de
trabalho. Para Bergamini (2002), no entanto, liderar e administrar são
predisposições ao desempenho de papéis diferentes, embora
complementares, acrescentando que a organização pode contar com gerentes
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que administram, assim como pode ter gerentes que desempenham
eficazmente seu papel como líderes.
Liderança é um termo complexo e a sua conceituação vem sendo discutida nas
últimas décadas. Duas grandes correntes de pensamento debatem a
conceituação de liderança, sendo a primeira referente aos traços psicológicos
que compõem o perfil de um líder e a segunda relacionada ao contexto no
qual ocorre a liderança (Wagneer & Hollenbeck, 2002; Zaccaro, 2007). Na
primeira posição, destacam-se as características psicológicas necessárias para
um líder, demonstrando assim a importância de traços cognitivos, criativos,
emocionais e sociais que devem estar presentes na liderança. O líder é visto
como inspirador do grupo para atingir uma visão determinada, possuindo
características que influenciam e o distinguem dos seus subordinados
(Kirkpatrick & Locke, 1991; Chin, 2010). Em uma segunda posição, a liderança é
entendida como dependendo da situação na qual está inserida, da equipe
subordinada, da estrutura organizacional e das situações a serem resolvidas. A
interação entre estas duas posições parece ser a mais adequada, considerando
assim a liderança eficaz como dependendo não só das características do líder,
mas também do contexto no qual está inserido (Fiedler, 1967; Vrom & Jago,
2007).
Embora a liderança seja definida segundo padrões masculinos, há autores que vêm
notando uma tendência das mulheres apresentarem certa vantagem no estilo de liderar
nos dias atuais. Eagly e Carli (2003), por exemplo, referem que as mulheres tendem a ser
colaborativas, compartilham poder e têm mais habilidades nas relações interpessoais,
comportamentos estes que se aproximam ao modo transformacional e democrático de
liderança, que vem sendo desejáveis por parte de várias organizações.

A criatividade é definida por Livingstone, Debra e Barr (1997) como um
processo de ajuste entre fatores organizacionais e individuais que resulta na
geração de idéias e produtos novos e úteis. Assim sendo, a criatividade pode
ser entendida como sendo uma interação entre processos cognitivos,
características de personalidade e elementos ambientais, compreendidos de
forma mais ampla, como abrangendo aspectos educacionais, sociais e culturais
(Wechsler, 2008).
A criatividade é condição essencial para que exista inovação, pois permite que
conhecimentos em áreas específicas sejam utilizados de forma incomum,
rompendo paradigmas e trazendo impacto econômico e social para um
determinado setor ou campo de ação (Wechsler, 2011). Para tanto, o clima
criativo nas organizações desponta como sendo elemento essencial para o
estímulo e cultivo de idéias novas (Alencar & Fleith, 2003). Assim sendo,
pessoas criativas que trabalham em equipes e em organizações que favoreçam
um clima criativo para o aparecimento de novas idéias poderão alcançar
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inovações que permitam a melhoria e a qualidade de vida individual, grupal ou
de toda a sociedade (Ekvall, 1991; Isaksen, Lauer, Ekvall & Britz, 2001).
Lawer III (2001) salienta a necessidade das organizações propiciarem um
ambiente de criatividade que leve à geração e ao compartilhamento do
conhecimento, e, consequentemente, favoreçam o desenvolvimento de
pessoas e da organização, uma vez que no ambiente de trabalho é necessário
que as pessoas demonstrem suas habilidades para resolver problemas. Neste
sentido, Wechsler (2009) enfatiza que atenção deve ser dada aos estilos de
pensar e criar dos funcionários, sobretudo, do líder, pois a noção de estilos
apresenta-se como essencial para o entendimento das diferentes expressões
criativas.
Por estilos entendem-se as maneiras preferenciais de pensar e se comportar
frente a determinadas situações (Wechsler, 1999). A noção de estilos de
pensar e o seu impacto na produção de uma organização foi investigada por
Kirton (1987, 2006) que observou que existia um estilo com uma orientação
totalmente adaptativa ao passo que outro estilo demonstrava uma preferência
marcada pela inovação, sendo o primeiro denominado "Estilo Adaptativo" e o
segundo "Estilo Inovador". Por sua vez, Puccio, Murdock e Mance (2007)
fizeram uma proposta de quatro estilos cognitivos na resolução de problemas
que incluíam o estilo Clarificador, Imaginativo, Pragmático e o Implementador.
Nas pesquisas brasileiras realizadas por Wechsler (2006), foram encontrados
cinco estilos relacionados com a produção criativa na vida real, denominados
como:
Cauteloso-Reflexivo,
Inconformista-Inovador,
Lógico-Objetivo,
Emocional-Intuitivo e Relacional-Divergente. A composição de equipes eficazes
dependeria da combinação ou complementação destes estilos, fornecendo
importantes informações sobre a liderança, como afirmou Wechsler, (2009a).
Em ambientes organizacionais, os estilos têm sido estudados quanto ao seu impacto nas
gerências, liderança, ou tipo de função exercida. No estudo de revisão de quarenta anos
da literatura internacional sobre estilos nas organizações, Armstrong, Cools e SadlerSmith (2011), notaram que existia uma tendência entre os gerentes seniores a ser mais
intuitivos e menos analíticos do que os gerentes de nível médio ou inferior. Em outro
estudo brasileiro (Mundim & Wechsler, 2007) constatou-se que os gerentes de grandes
empresas demonstraram ter estilos de criar mais ousados e inconformistas, além de
utilizarem mais a intuição do que seus subordinados, sendo este última característica mais
predominante entre as mulheres. Já no estudo de Martins (2009) com gerentes e
subgerentes de micro e pequenas empresas foi verificado que tanto os gerentes quanto
os subgerentes de ambos os gêneros apresentaram maior predomínio do estilo de pensar
lógico-objetivo. Por sua vez, em pesquisas com profissionais que exerciam diferentes
funções em uma indústria farmacêutica na região do Nordeste (Nakano et.al, 2011)
também foi observado que o estilo Lógico-Objetivo podia distinguir, significativamente,
aqueles que trabalhavam na área fiscal daqueles que atuavam na área de vendas.
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A compreensão dos estilos de pensar e criar pode nos dar importantes
informações sobre a atuação de gerentes organizacionais e suas formas de
exercer liderança. Assim sendo, existe a necessidade de mais estudos que
possam contemplar a influência e a interação de diferentes tipos de variáveis
nos estilos de pensar e criar a fim de clarificar melhor o seu impacto na
atuação de um gerente ou um líder.
Objetivos
Este estudo teve como objetivo investigar os estilos de pensar e criar em
gerentes inseridos em dois contextos organizacionais, analisando o impacto do
gênero e da idade nas suas expressões.
Metodologia
Participantes

Os participantes foram 38 gerentes, sendo 23 homens e 15 mulheres, com
faixa etária entre 30 a 53 anos de idade (Média= 40,87, DP=7,57). Dentre estes
indivíduos, 30 eram oriundos de nove pequenas empresas do setor de serviços
(14 F, 16 M) e 8 de uma indústria de isolantes térmicos da Região
Metropolitana de Campinas (1F, 8 M).
Instrumento
Foi utilizada a Escala de Estilos de Pensar e Criar (Wechsler, 2006), aprovada
pelo Conselho Federal de Psicologia. Esta escala é composta por 100 itens,
com frases positivas e negativas, que devem ser respondidas no formato Likert
com 6 pontos (discordo totalmente, discordo, discordo parcialmente,
concordo parcialmente, concordo, concordo totalmente).
A validade da estrutura interna desta escala foi observada através da análise
fatorial com 1.752 indivíduos, que apontou a existência de cinco estilos de
pensar e criar, explicando 36% da variância. A composição destes estilos foi a
seguinte: 1) Estilo Cauteloso-Reflexivo (CR) caracterizando indivíduos que
apresentam preferência por prudência, reflexão e ordem; 2) Estilo
Inconformista-Transformador (IT) que caracteriza aquele que questiona regras
de pensar e agir e gosta de resolver problemas de maneira incomum; 3) Estilo
Lógico-Objetivo (LO) que se caracteriza pelo pensamento lógico, racional e
pragmático; opta por situações práticas e evita qualquer grau de improvisação;
4) Estilo Emocional-Intuitivo (EI) que caracteriza-se pelo predomínio das
emoções e das intuições em suas ações e, por fim, 5) Estilo RelacionalDivergente (RD) que caracteriza a pessoa flexível que busca obter vários
pontos de vista, antes de tomar decisões e tem facilidade para liderar grupos,
pois procura atender as opiniões de seus membros.
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Procedimento
Após permissão do Comitê de Ética, foi feito contato com o setor de Recursos
Humanos das empresas envolvidas apresentando-lhes o Termo de
Consentimento Institucional com os objetivos da pesquisa.
Os psicólogos responsáveis pelos setores de Recursos Humanos de cada
empresa convidaram aos gerentes das empresas, oferecendo-lhes a
possibilidade de uma devolutiva grupal sobre seus resultados. Na indústria de
isolantes térmicos o instrumento foi entregue individualmente e devolvido
preenchido fora do ambiente de trabalho no prazo de uma semana enquanto
que nas empresas do ramo de serviços a escala foi aplicada por uma das
pesquisadoras nos próprios locais de trabalho.
Os efeitos de gênero e tipo de empresa nos estilos definidos foram
investigados através da Análise Univariada da Variância (ANOVA). A idade foi
definida como co-variável nestes modelos. Os resultados padronizados foram
utilizados por comparação (Média=100, DP=15), devido ao fato dos estilos
possuírem números diferentes de itens.
Resultados
Os resultados obtidos pelos gerentes nos estilos de pensar e criar, de acordo
com o seu gênero e o local de trabalho são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Médias e desvios padrões dos estilos de pensar e criar segundo o
gênero e a empresa
Feminino
Industrial

Serviços

Indus

Fator

Média

DP

Média

DP

Média

CR

102,00

0

101,50

14,04

110,14

IT

100,00

0

95,14

15,23

83,86

LO

113,00

0

109,57

9,64

106,43

EI

108,00

0

95,36

15,64

103,14

RD

118,00

0

97,64

13,35

90,86

Como pode ser observado na Tabela 1, as mulheres apresentaram diferentes
perfis de médias nos estilos, dependendo do tipo de empresa que
trabalhavam. Na indústria, as médias mais altas foram para o Estilo RelacionalDivergente, seguido pelo Estilo Lógico-Objetivo. No setor de serviços, a média
mais alta foi obtida no Estilo Lógico-Objetivo. Deve-se ser sinalizado que o
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desvio padrão na área industrial é zero pois somente havia uma mulher
gerente neste setor.
Quanto aos homens, também houve diferenças nos perfis de acordo com o
local trabalhado. Na indústria, os homens apresentaram um estilo
preponderante Cauteloso-Reflexivo. Já no setor de serviços, houve maiores
resultados para o Estilo Lógico-Objetivo.
A fim de investigar se existiam diferenças significativas nos estilos dos gerentes
organizacionais foi realizado a Análise Univariada da Variância, (ANOVA)
considerando os efeitos de gênero e tipo de empresa, tendo a idade como covariável. O resultado é apresentado na Tabela 2.
Tabela 2. Análise de Variância para os estilos de pensar e criar segundo gênero e tipo de empresa
Gênero
Fator

Empresa

SQ

Gl

F

SQ

gl

F

CR

93,420

1

0,706

25,662

1

0,194

IT

338,159

1

1,653

1,930

1

0,009

LO

34,471

1

0,358

0,176

1

0,002

EI

3,225

1

0,017

225,344

1

1,188

RD

996,071

1

6,327*

384,841

1

2,444

*p≤0,02

Nota-se na Tabela 2 que houve somente diferença significativa no Estilo
Relacional-Divergente para o efeito de gênero (F=6,327, p≤0,01). As mulheres
obtiveram maior pontuação, o que sugere que elas demonstraram ser mais
relacionais do que os homens. Na Figura 1 estas médias por gênero estão
apresentadas para melhor visualização. No que refere ao tipo de empresa ou a
interação entre gênero e empresa não ocorreram diferenças significativas
neste estilo ou em qualquer
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outro.

Conclusões
Os resultados obtidos demonstraram que existiram diferenças significativas somente no
Estilo Relacional Divergente. As mulheres demonstraram possuir resultados superiores
aos homens, avaliando-se itens que mediam características tais como preocupação com o
outro e pensamento divergente.
Sobre o tipo de empresa, apesar dos gerentes da indústria de isolantes térmicos terem
obtido médias mais altas na maioria dos fatores, não houve diferença significativa entre
as empresas. Embora existam competências esperadas tanto para a função de líder como
para a função de gerente, neste estudo não foram consideradas informações sobre os
valores da empresa nem sobre a auto-percepção dos participantes, ou dos seus colegas,
sobre a criatividade do gerente. Estudos futuros poderão adicionar estas variáveis para
melhor compreensão da atuação criativa, ou não, dos gerentes envolvidos, a fim de colher
melhores subsídios sobre o seu potencial para liderança.

Outra limitação do estudo foi a utilização de amostras pequenas nos dois
setores envolvidos. Seria interessante a inclusão de maior quantidade de
participantes, inclusive de outras regiões brasileiras, em futuras pesquisas.
Além disso, a utilização de empresas de ramos de atividades similares ou
diferentes permitiria obter comparações entre os estilos de pensar e criar de
gerentes em uma maior diversidade de contextos.
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Destaca-se a necessidade de mais estudos sobre o mesmo tema, uma vez que
a maioria da literatura acerca de estilos cognitivos e criatividade são
internacionais. Assim sendo, é importante a realização de pesquisas
contemplando outras variáveis tais como, características de personalidade,
avaliação de desempenho, medidas de criatividade e inovação em
organizações de diferentes setores e tamanhos. Conclui-se sobre a importância
do tema, no sentido de indicar que a compreensão dos estilos é essencial para
se entender de que existem diversas formas de exercer liderança.
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Resumo
A indústria criativa tem impulsionado e fortalecido o crescimento de diversos
setores econômicos estimulando dessa forma a economia mundial. Atrelado a esse
desenvolvimento está o turismo e o setor de serviços que favorecem de forma
estratégica o crescimento da economia local. Assim sendo, o presente trabalho irá
se debruçar sobre a oferta de um serviço de saúde mental e corporal que alia
estrategicamente criatividade e saúde dentro da rede do sistema hoteleiro da Praia
da Pipa, em Tibau do Sul, no estado do Rio Grande do Norte. O Programa Bem Estar,
oportuniza e fortalece o turismo na referida praia, de uma forma inovadora e
criativa. O cliente além de desfrutar das belezas naturais apresentadas no conjunto
de praias que integram o cenário da cidade de Tibau do Sul, poderá ainda aderir em
seu pacote de consumo ao tratamento terapêutico baseado na Metodologia
Quádrupla e na medicina vibracional. Os programas são elaborados de acordo com
a expectativa de cada pessoa (turista/cliente), somados aos estudos do perfil
astrosófico, reorganização interior, harmonização dos centros de energia, diversas
técnicas de massagens, entre outros. Diante do exposto, propomos através de
análise documental e entrevistas semiestruturadas realizadas com os responsáveis
do empreendimento turístico, debater a caracterização da indústria criativa e a sua
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aplicabilidade ao presente estudo de caso, bem como conhecer as representações
dos mesmos responsáveis privados sobre o contributo dos poderes públicos para o
fomento da economia criativa na cidade Tibau do Sul e na área metropolitana de
Natal.

Palavras chave
Economia Criativa, desenvolvimento, criatividade, inovação, turismo, Praia da Pipa.

Abstract
The creative industry has urged and strengthened the growth of various economic
sectors, thereby stimulating the global economy. The development of tourism and
the service sector, those which favor a strategic growth of the local economy is
linked to this. Therefore, this study will focus into the offering of a mental health
service and body, which combines, strategically, creativity and the concerning about
people welfare within the hotels network system in Pipa Beach, Tibau do Sul,
situated in Rio Grande do Norte, Brazil. The “Bem Estar” Program, provides
opportunities and strengthen tourism in that beach, in an innovative and creative
way. The customers besides enjoying the natural beauty presented on a set of
beaches which compose Tibau do Sul’s landscape, can still join, in their consumer
package, therapeutic treatment based on the Quadruple Methodology and
vibrational medicine. The programs are designed according to every person’s
expectation (tourist / customer), added to the astrosophical profile studies, inner
reorganization, the harmonizing of the energy centers, various massage techniques,
among others. Therefore, we propose by using documentary analysis and semistructured interviews made to the touristic enterprise owners above, discussing the
characterization of the creative industry and its applicability to this case, as well as
know from the private owners’ representations about the contribution which comes
from public government to the development of the creative economy in Tibau do
Sul and in the metropolitan area of Natal.

Key words
Creative economy, development, creativity, innovation, tourism, Pipa Beach.

Introdução
No cenário mundial atual, o Setor Cultural através das indústrias culturais e das
indústrias criativas vem ganhando força e espaço na chamada Economia Criativa. O
conceito de “indústria criativa” vem ganhando igualmente espaço e estruturando a
economia de vários países, cidades globais, megalópoles, regiões metropolitanas,
bem como diversos centros urbanos. “Na expressão ‘indústrias criativas’, a palavra
importante é ‘criação’" (MARTEL, 2012: p. 83,). Segundo Botelho (2011) cidades
criativas, classe criativa, economia criativa e indústrias criativas refletem o
momento no qual existe a difusão da crença na importância da inovação como
motor fundamental do desenvolvimento social e econômico, ligado diretamente com
a satisfação das sociedades, grupos e indivíduos nessa emergente economia global
baseada no conhecimento. Para Caiado (2010) a “Economia Criativa é o ciclo que
engloba a criação, produção e distribuição de produtos e serviços que usam a
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criatividade, o ativo intelectual e o conhecimento como principais recursos
produtivos”. Logo é perceptível a importância da economia criativa dentro das
novas mudanças, essenciais para uma evidente melhoria econômica,
as experiências de sucesso internacional mostram que as
cidades que implementaram políticas consistentes de
estímulo à Economia Criativa conseguiram transformar-se,
quando não reinventar-se, mudando suas dinâmicas
econômicas e seus laços não só internos, mas também com
a economia global. (CAIADO, 2010: p. 147)
Apesar de semelhantes os conceito se diferem e são distintos, mesmo possuindo em
comum a criatividade como ponto culminante nos processos. Segundo o estudo
realizado pela BOP CONSULTING (2010) as indústrias criativas não funcionam
isoladamente, elas estão no centro de uma rede com outros setores industriais e são
uma fonte de inovação para a economia global, principalmente por meio do
desenho, do fortalecimento das marcas e da publicidade. E ainda “desempenham
um papel importante na regeneração urbana e na coesão da comunidade. Esta rede,
mais ampla, e conhecida como a economia criativa”. (BOP CONSULTING, 2010: p.
10). Landry (2011: p. 10) explora, por seu lado, o conceito de cidade criativa:
o conceito de “cidade criativa” foi considerado o de um
lugar onde os artistas desempenhavam um papel central e
onde a imaginação definia os traços e o espírito da cidade.
Ao longo do tempo, as indústrias criativas, do design à
música, das artes do espetáculo às visuais, ocuparam o
centro da cena dos debates, por seu papel como eixo
econômico, criador de identidade urbana ou fator de
geração de turismo e imagem. Em seguida, a presença de
uma grande “classe criativa”, que inclui as acima citadas,
assim como a comunidade de pesquisa e os nômades do
conhecimento, foi vista como um indicador básico de
cidade criativa. (LANDRY, 2010: p. 10)
A cidade criativa é, portanto, uma mensagem clara para estimular a abertura
mental, a imaginação e a participação pública. Isso tem um impacto enorme na
cultura organizacional (LANDRY, 2011: p.13). A criatividade vem promovendo
inserção de novos conceitos, ideias dentro da sociedade, assim como gerando
retornos favoráveis e positivos. É preciso recordar que a mudança no cenário social
ocorre por mudanças aceitas pela própria sociedade.
A sociedade está mudando porque queremos. Além disso,
a mudança não acontece de maneira caótica nem
misteriosa, ela se dá de modo bastante coerente e
racional. Se a lógica por trás dos acontecimentos não é
patente, é porque a transformação ainda está em
andamento. Nos últimos tempos, porém, vários fios
aparentemente soltos começaram a se ligar. O padrão
latente, a força por trás da mudança, pode finalmente ser
divisado (FLORIDA. 2011, p. 4).
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No Brasil, a economia criativa vem ganhando uma base sólida nos últimos anos,
alicerçada e norteada por pontos de descentralização dos setores da economia
criativa brasileira a exemplo: Inovação, Diversidade cultural, Sustentabilidade e
Inclusão Social, segundo o Plano da Secretaria da Economia Criativa (BRASIL, 2012).
Tais princípios norteadores proporcionam a ampliação dos setores criativos,
fortalecendo a indústria criativa brasileira. A ideia de criatividade vem ganhando
nitidez no processo de mudança social e de desenvolvimento (FURTADO, 2008). É
tendencioso que o Brasil seja disseminado pela ideia da criatividade. É preciso que o
país caminhe com as mudanças globais que mostram fortalecimento econômico,
social e cultural.
As transformações nas formas de produção, consumo e
convivência social nas sociedades modernas têm no
conhecimento e na criatividade sua base dinamizadora.
Por isso, atributos de conhecimento e criatividade
constituem
fator
de
altíssima
relevância
no
desenvolvimento social, econômico e político de um país
(LEITÃO, 2011: p. 8).
De acordo com Leitão (2011) as tecnologias sociais produzidas pela imensa
criatividade brasileira tornaram-se realidades irrefutáveis, mesmo ainda precisando
de forma clara do apoio do Estado brasileiro para vicejarem. Em diversos países na
esfera global, como a Austrália, a Turquia, a China, a criatividade vem sendo
apoiada por políticas públicas e sendo tratada como o insumo por excelência da
inovação. Notório uma vez que “as indústrias criativas são, crescentemente, vistas
como força motriz do futuro da economia mundial e já constituem o cerne das
estratégias de desenvolvimento regional em várias cidades importantes do
mundo...” (BACELAR, 2011: p.105). Ocorre assim, segundo Bolaño (2011) mudanças
na estrutura do capitalismo, em nível global, e uma crescente culturalização da
economia, com avanço do trabalho intelectual, mudanças concomitantes nos
padrões de consumo, estetização geral da produção e do mundo.
Concorda-se com Caiado (2010) quando traz que a capacidade da Economia Criativa
de produzir novos produtos e serviços “transborda” para atividades inovadoras em
outras empresas e organizações dentro e fora do setor, criando encadeamentos nas
cadeias produtivas, potencializando inovações em outros setores.
O impulso criativo gerado pela diversidade cultural, e
implícito no fenômeno da mundialização, é um fator
primordial quando se tratar de analisar a situação atual
das culturas do mundo. Não há dúvida de que a
diversidade cultural só pode se preservar se suas raízes se
nutrem constantemente com respostas inovadoras a um
entorno em rápida evolução (UNESCO, 2011, p. 132).
As definições e conceitos que embasam o tratamento das indústrias culturais podem
ser úteis para avançar na determinação do conceito operacional de indústria
criativa. (Saravia, 2011: p. 88). De acordo com Charles Landry (2008) a criatividade
desafia muitas coisas, as pessoas criativas e as instituições estão dispostas a
reescrever procedimentos ou princípios imaginando cenários futuros, condições,
invenções, aplicações, adaptações e processos.
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Creativity challenges not just what is a problem, but many
things which are now thought of as adequate or even
good. Creative people and institutions are willing to
rewrite procedures or principies and so to imagine future
scenarios, conditions, inventions, applications, adaptations
and processes (LANDRY, 2008: pp. 13-14).
Segundo Seixas e Costa (2009) a criatividade contém seguramente algo de novo, de
inovador — e de valorizável, deve haver um reconhecimento social e da
legitimação/valorização social da criatividade (só se «é» criativo se se for
reconhecido como criativo). Para Florida “A criatividade é multifacetada e está
intimamente ligada à experiência” (2011: p. 33), colocando mesmo que a atual
economia é, em sua essência, uma economia criativa (2011: p. 44).
O desejo de criar coisas que transcendam a dimensão
pragmática, que são bonitas, que comuniquem através da
música, do teatro, do entretenimento e das artes visuais,
ou comuniquem uma posição social através do estilo e da
moda é tão antiga quanto a humanidade. Sempre
existiram e sempre existirão pessoas com a imaginação e o
talento necessários para consegui-lo. (BOP CONSULTING,
2010: p. 9)

Objetivos
Geral: Analisar como a criatividade tem impulsionado e fortalecido o crescimento da
indústria criativa hoteleira na Praia da Pipa, estimulando o desenvolvimento
econômico, social e cultural da cidade.

Específicos


Apresentar os embasamentos teóricos que fundamentam os conceitos de
indústria criativa e economia criativa;



Entender a relação entre a economia criativa e o turismo.

Metodologia
Entende-se que o estudo de caso é um método de pesquisa que utiliza, geralmente,
dados qualitativos, coletados a partir de eventos reais, com o objetivo de explicar,
explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto.
Caracteriza-se por ser um estudo detalhado e exaustivo de poucos, ou mesmo de um
único objeto, fornecendo conhecimentos profundos (EISENHARDT, 1989; YIN, 2009).
A luz desse prisma o presente estudo fundamenta-se na realização de análise
documental; entrevistas semiestruturadas realizadas com os responsáveis do
empreendimento turístico Ecovila Spa da Alma, Jean Claude e Amaríles Oliveira para
debater a caracterização da indústria criativa e a sua aplicabilidade ao presente
estudo de caso. Assim sendo as entrevistas fundamentaram as coletas de dados que
foram analisadas qualitativamente.
Gil (1994) classifica a pesquisa, quanto ao objetivo, em três categorias básicas:
exploratória, explicativa e descritiva. Pesquisas exploratórias visam compreender
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um fenômeno ainda pouco estudado ou aspectos específicos de uma teoria ampla.
Pesquisas explicativas, identificar os fatores que determinam ou contribuem para a
ocorrência dos fenômenos, explicando suas causas. E, finalmente, a descritiva,
descrever determinada população ou fenômeno. Todavia, no estudo, outrora citado,
estrutura-se nas etapas baseadas nas ideias gerais de Ellram (1996): 1.
Delineamento da pesquisa; 2. Desenho da pesquisa; 3. Preparação e Coleta dos
dados; 4. Análise dos casos e entre os casos e Relato Documental.

Figura 1. Atividades para o delineamento da pesquisa (Ellram, 1996).

No delineamento da pesquisa, procrou-se o recorte da área, definição do Estudo de
Caso e área de pesquisa, no estudo do empreendimento Ecovila Spa da Alma
enquanto indústria criativa na Praia de Pipa, revisando conceitos como Economia
Criativa e Cidade Criativa para a compreensão do objeto de análise.
Preparação dos pontos de orientação para a fundamentação teórica do Estudo de
Caso sobre a Praia da Pipa, Economia Criativa, Indústria Criativas, entre outros
conceitos que precisam estar fundamentados para a compreensão do objeto
analisado, conforme referido anteriormente.
Foram organizados todos os questionamentos num planejamento para triagem das
ideias a ser trabalhadas/ perguntadas. Em seguida foi realizada as apresentações
formais dos pesquisadores ao responsável pela Pousada Ecovilla Spa da Alma com
carta de apresentação e um breve resumo da pesquisa, bem como os questionários
com as perguntas a serem respondidas por Jean Claude Progin (administrador) e
Amaríles Oliveira (mestre em psiquiatria / terapeuta). Foram realizadas pesquisas
em sites sobre o empreendimento, e busca em outras fontes secundárias, com o
objetivo de captar o máximo de informações possíveis sobre o estabelecimento. As
entrevistas foram agendadas previamente no local de funcionamento da empresa e
sem tempo definido de duração, sendo concluídas via “email”. Após fechamento dos
dados, todo o material coletado foi organizado em uma base de dados.
Os dados foram analisados e confrontados (triangulação). Algumas dúvidas, ou
mesmo novos questionamentos no momento da elaboração do documento do
estudo, foram solucionados contatando os entrevistados. Os resultados foram
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apresentados para facilitar a verificação das proposições e responder à questão de
pesquisa. O relato final foi realizado, criando-se o registro documental, e o presente
artigo.

1.1. Do objeto e do lugar
A Praia da Pipa, situada a 75 km ao sul do aeroporto internacional de Natal, no
município de Tibau do Sul, estado do Rio Grande do Norte, vem nas últimas três
décadas apresentando mudanças significativas e positivas em seu cenário
econômico. A escolha de Pipa como lugar de estudo se deu pela praia ser
apresentada comoum dos atrativos turísticos do Nordeste Brasileiro, frequentada
por turistas do mundo todo, atraídos pelas belezas naturais, gastronomia e pela
hospitalidade. Entretanto, além das paisagens naturais, Pipa e Tibau do Sul
comportam em seus equipamentos da oferta turística, atualmente segundo a
Secretaria Municipal de Turismo, mais de cinquenta bares e restaurantes e ainda
conta com prováveis cento e trinta opções de hospedagens, distribuídas em hotéis e
pousadas de pequeno, médio e grande porte. Os serviços ofertados com a demanda
turística fomentam e sustentam a economia local de uma forma criativa e
inovadora. “A criatividade é um frenesim. Todo mundo participa do jogo criativo. A
criatividade se tornou um mantra de nossa era, dotada quase exclusivamente de
virtudes. Cidades, regiões e nações se declaram criativas” (LANDRY, 2011: p.7).
Pipa encontra-se protegida por dunas e falésias, as praias de areia fofa e água
transparente são habitadas por golfinhos e tartarugas marinhas, que se misturam
harmonicamente aos surfistas e praticantes de kitesurf. A luminosidade deste lugar
é outro aspecto notável, a par de suas atividades econômicas noturnas. Recordando
as palavras de Caiado (2011: p.11) “O desenvolvimento das atividades econômicas é
uma condição fundamental para promover a melhoria das condições de vida da
população e ampliar o aproveitamento das potencialidades locais”.
A elevada procura da Praia de Pipa com seus recursos naturais levou a que se
analisassem os aspectos criativos da indústria hoteleira, e em particular, o
empreendimento Ecovila Spa da Alma, enquanto indústria criativa. Os seus
empreendedores conseguiram unir num só lugar de hospedagens: conforto, saúde e
natureza, dentro de um município com destaque internacional. Em entrevista com o
administrador do empreendimento Ecovila Spa da Alma, Jean Claude Progin, a
unicidade do lugar para a oferta dos serviços. Nesse sentido é perceptível a relação
com Seixas e Costa (2009: p. 4),
A noção de competitividade territorial, em particular, foi
encarada como a capacidade que um espaço tem para
oferecer qualidade de vida e bem-estar aos seus
«cidadãos», permitindo-lhe assim sustentar, justamente,
actividades
e
dinâmicas
de
desenvolvimento
diferenciadoras face aos outros territórios (fixando
residentes, criando emprego, garantindo amenidades e
qualidade de vida, assegurando em simultâneo a
sustentabilidade dos recursos e ainda garantindo vínculos
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socioculturais tais como a participação cívica e a
identidade cultural).
De acordo com pesquisas realizadas no Brasil e o Informe Mundial da UNESCO
(2011) o turismo consegue uma combinação de iniciativas de geração de lucro com
a promoção do diálogo intercultural. Após décadas do chamado “turismo de
massas”, se está vivenciando uma renovação do turismo em busca de autenticidade,
motivado pelo desejo de descobrir a outras pessoas em seu entorno natural, social e
cultural. “Os resultados desta nova tendência do turismo têm sido até agora muito
diversificados, já que o turismo também pode fazer mais exóticas as diferenças
culturais, ao reduzir as expressões e práticas culturais a “espetáculos folclóricos”.
(Informe Mundial de la UNESCO, 2011: p. 132). A criatividade é multidimensional e
se apresenta de diversas formas que se potencializam. É um erro pensar, como
muitos, que ela se limita à criação de inventos espalhafatosos, novos produtos ou
novas empresas (FLORIDA, 2011: p.5).
O consumo cultural hoje em dia corresponde a um público
cada vez mais amplo e abarca uma variedade cada vez
maior de expressões e experiências culturais. O artesanato
e o turismo – o primeiro dando forma artística a objetos
decorativos ou domésticos, e o segundo facilitando o
acesso a distintas culturas em seus entornos naturais –
ilustram a tensão existente entre a autenticidade e a
comercialização, que é um elemento central no que diz
respeito a preservação e promoção da diversidade cultural.
(UNESCO, 2011: p. 132)
Nessa perspectiva o empreendimento Ecovila Spa da Alma, proporciona serviços de
restauração, apresentando a hospedagem uma estrutura arquitetônica, com os
chalés sobre pilotis (construídos sobre colunas, sem uso integral do solo),
ornamentados de forma rústica com traços da cultura local. A sustentabilidade e
preservação ambiental são dois dos princípios básicos respeitados por este
empreendimento. De acordo com Jean Claude Progin, as condições do espaço em
meio à natureza, somadas ao trabalho baseado na Metodologia Quádrupla e na
medicina vibracional, agem sobre os aspectos; físico, vital, emocional e mental. Os
Programas ofertados pelo empreendimento – SPA da Alma – são elaborados de
acordo com a expectativa de cada pessoa, vinculadas aos estudos do perfil
Astrosófico, reorganização interior, harmonização dos centros de energia, diversas
técnicas de massagens, banhos terapêuticos e atendimentos estéticos, todos feitos
com alto nível profissional, possibilitam que, em equilíbrio, o homem estimule seu
ser e o poder de criar. O Programa Bem Estar oportuniza dentro do Ecovila Spa da
Alma, atendimentos com terapeutas altamente qualificados em técnicas de
massagem, Ayurvédica, Pilates, Watsu (shiatisu na água), atendimento de estética
facial e atividades físicas diárias.
“La nueva modemidad nos reclama innovación, creatividad, predisposición ai
cambio, polivalencia, flexibilidad, tolerancia, curiosidad intelectual, intercambio,
imaginación, conocimientos varios. Y asumir la trasgresión” (BORJA, p.19, 2009).
Apesar de existir as mudanças e preservação no espaço natural, permanecem no
empreendimento as raízes culturais trazidas com os empreendedores ambos
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brasileiros naturais do Estado de São Paulo. Para Eagleton (2005: p. 51) é “difícil
escapar à conclusão de que a palavra ‘cultura’ é ao mesmo tempo ampla demais e
restrita demais para que seja de muita utilidade”. Daí que se possa caracterizar a
cultura como um “complexo de valores, costumes, crenças e práticas que constituem
o modo de vida de um grupo específico” (EAGLETON, 2005: p. 54). Em suas multiplas
manifestações culturais, as artes são responsáveis pela criação não somente de
riqueza, mas também de trabalho. (BOTELHO, 2011: p. 80). Por outro lado, como
refere Botelho
as condições de vida e de trabalho alternativos embutidos
na proposta das indústrias criativas representam a forma
mais adequada e rentável economicamente falando para a
atual etapa do neoliberalismo, pois favorecem a
flexibilidade que exige o mercado de trabalho (BOTELHO,
2011: p. 85).
Para Vivant (2012: p. 11) “Na nova economia dita cognitiva, em que as ferramentas
de produção e a matéria-prima são a informação e o conhecimento, a criatividade
constitui uma vantagem comparativa para empresas, indivíduos e territórios”.
Vivant traz que o uso do termo "criativo" faz referência a um campo semântico
utilizado continuamente no mundo da arte para designar modos de produção e de
inovação. “A valorização do indivíduo criativo remete, assim, aos representantes do
trabalho artístico e do artista” (VIVANT, 2012: p. 20).
A força da cidade está ligada a sua dimensão criativa,
revelada por seu dinamismo cultural e artístico, único
capaz de fazer frente aos efeitos de desinvestimento
causados pelo declínio industrial. As grandes cidades
sempre foram espaços de manifestação da singularidade e
da criatividade (VIVANT, 2012: p. 10).
Na perspectiva da transformação do espaço território para a continuidade dos
novos espaços, é sabido que “a ciência urbana deve ser capaz de penetrar através
da aparência ou forma para descobrir as forças que produzem espaço”
(GOTTDIENER, 2010: p. 207). A produção social do espaço, especificada pela
articulação dialética entre ação e estrutura, difere da perspectiva convencional num
sentido fundamental, qualitativamente único. “A teoria convencional vê o ambiente
construído como o resultado de milhares de decisões de demanda tomadas por
grandes quantidades de atores urbanos separados: comerciantes, banqueiros,
proprietários de casa própria e semelhantes” (GOTTDIENER, 2010: p. 226). Em Cruz
(2011: p.20), vê-se “o espaço enquanto objeto de apropriação coletiva, e não
enquanto estrutura neutra ou relação causal entre a morfologia espacial e a
estrutura das posições sociais”. Aferindo-se assim, “a concepção do espaço
enquanto representação relacional, múltipla, aberta e em processamento contínuo”
(CRUZ, 2011: p.20).
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Conclusões
A economia criativa tem sido o motor no ressurgimento de diversas cidades que com
a chegada de novos polos econômicos tiveram seus setores abalados por diversas
crises e/ou fragilidades econômicas. O caso estudado na Praia da Pipa tem sido
referencial local. O Brasil precisa cada vez mais fomentar criatividade para
fortalecer os diversos segmentos econômicos. Como fala Bloomberg (p. 16, 2011)
“Há 200 anos, bastava confiar nas vantagens naturais para construir grandes
cidades.” Entretanto a competitividade tem desmoronado impérios, por isso não é
preciso apenas ter o capital como investimento. É preciso gestão política e
criatividade para haver inovação e transformação de tal forma que possa atingir o
espaço local, nacional e até global. Mudanças chegaram e como fala Florida (2011:
p.17),
As profundas e duradouras transformações da nossa era
não são tecnológicas, mas sociais e culturais. Não é fácil
percebê-las, pois são consequência do acúmulo de
pequenas mudanças graduais no dia a dia. Essas
transformações foram se desenvolvendo ao longo de
décadas, mas só agora estão vindo à tona.
Tais transformações estão sujeitas a afetar diversos setores, principalmente os mais
fragilizados. “Nas indústrias criativas, que não são fábricas de automóveis nem
distribuidoras de ervilhas, é preciso desconfiar dos "creative peopIe", (MARTEL,
2012). Assim o enquadramento dentro dos novos horizontes que a economia
mundial e meios de trabalha não pode ser visto como irrelevante. Entendo como
Rotem (2011: p. 140) “As cidades devem se esforçar para inspirar todas as pessoas
ainda mais, seguindo um valor social humanista, que se baseia na energia positiva
da criatividade”. É essencial a compreensão de fato de que,
Uma cidade criativa deveria ser um lugar não apenas para
garantir o sustento nas indústrias criativas, para usufruir
das artes ou para viver em um loft com arquitetura
criativa, mas também um local que ofereça espaço para
várias atividades, possibilitando assim liberdade de
escolha: o que fazer, com quem, como e por quê. Essa
liberdade é o que as “pessoas criativas” querem. E deve ser
expandida, para se tornar parte da vida das pessoas.
(ROTEM, 2011: p. 147).
É fato que muitos dos profissionais criativos não querem estar amarrados ou
subordinados a um empregador, todavia “a independência é a regra não escrita, e
mesmo quando essa independência é comprada contratualmente, é necessário
salvar as aparências”. (MARTEL, 2012: p. 83). Existe a necessidade da intervenção e
apoio do setor público de uma forma maior na Praia da Pipa. “A governança urbana
mostra-se elemento particularmente estimulante para a inclusão de diferentes
actores na sociopolítica urbana”. (SEIXAS e COSTA, 2009: p.14). Tibau do Sul-RN é
alvo do setor criativo, e a cidade precisa de articulações que direcionem o Produto
Interno Bruto a essa “nova” forma de entender a economia. É preciso acordar e
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observar o “potencial da governança urbana como veículo catalisador da
criatividade [...]”. (SEIXA e COSTA, 2009: p. 15).
O Ecovila Spa da Alma é descrito pelos seus empreendedores como um ambiente
acolhedor, que visa um espaço no qual o turista pode encontrar gente interessante
para conversar, tempo para pensar, espaço para relaxar, praia para caminhar e um
espaço natural para respirar e sentir os benefícios do bem estar. Entretanto, é
preciso tomar os devidos cuidados para não perder a qualidade em prol da
criatividade. Ambas devem andar em paralelo. Borja adverte (p. 21, 2009) “La
ciudad futura se está desarrollando en vastos espacios urbanizados sin calidad de
ciudad”. As novas abordagens em torno das cidades criativas apenas as vieram
evidenciar e trazer para o centro da análise e do discurso acadêmico, mas também
da prática política (SEIXAS e COSTA, 2011: p. 70).
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Resumo
O debate a respeito de uma nova concepção para o planejamento das cidades tem se acirrado
a cada ano, isto em função da necessidade de reaver o atual modelo caótico de gestão do
espaço urbano e as suas interações. O objetivo deste trabalho é expor, em linhas gerais, uma
abordagem a respeito do planejamento municipal voltada para a dinâmica das relações entre o
meio ambiente, o transporte e a socieconomia nos centros urbanos. Apresenta uma
argumentação sobre a viabilidade da indução de modelos urbanos de produção agrícola como
um programa estratégico para harmonização dos espaços urbanos, a chamada agricultura
urbana e periurbana.

Palavras Chave
planejamento urbano, meio ambiente, socieconomia.

Abstract
The debate regarding a new conception for the planning of the cities if has incited to each
year, this in function of the necessity to recover the current chaotic model of management of
the urban space and its interactions. The objective of this work is to display, in general lines, a
boarding regarding the municipal planning directed toward the dynamics of the relations
between the environment, the transport and the socioeconomic in the urban centers. It
presents an argument on the viability of the induction of urban models of agricultural
production as a strategically program for harmonization of the urban spaces, the call urban
and periurbana agriculture.

Words Key
urban planning, environment, socieconomy.
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Introdução
A partir da chamada “Revolução Verde” em todos os governos foi intensificado o discurso
sobre a importância da produção de alimentos para solucionar o problema da fome no
país. A partir de então foram criadas e implementadas até a atualidade, as políticas
voltadas para a produção agrícola, sempre embasada na eficiência produtiva. Para garantir
a eficiência produtiva, ficou estabelecido um aparato tecnológico e industrial para a
fabricação de máquinas e implementos, fertilizantes, agrotóxicos, sementes, genética
animal, ração, veículos, etc. Contudo esta evolução tecnológica não atendeu a maior parte
das famílias rurais, muito em função do alto custo de acesso a essas tecnologias.
O resultado foi que várias famílias se viram excluídas desse novo cenário de produção
rural, e acabaram migrando para os centros urbanos a fim de compor a grande massa de
operários da indústria. Esta transição do camponês para o operário gerou forte impacto na
organização dos espaços urbanos, tais como: formação das periferias sobre as áreas de
preservação permanente, seja nas margens dos córregos ou morros; expansão da cidade
sobre áreas antes denominadas rurais; caracterização de comércios específicos em função
da cultura de origem, a exemplo os chamados mercadões; estabelecimento das redes de
trânsito e transportes; etc. Podemos então, a partir do exposto, afirmar que o urbano
também é rural.
A partir da década de 80 houve uma intensificação do fluxo contrário, o urbano tentar
voltar para o meio rural. Esta colocação se justifica pelo crescimento das manifestações de
ocupação a terra, liderada principalmente pelos movimentos de trabalhadores sem terra e
sindicatos dos trabalhadores rurais, que reivindicavam o cumprimento da Constituição
Federal que em seu art. 5º, parágrafo XXIII, preconiza que a propriedade rural deve
atender a sua função social. Em momentos de crise econômica no setor urbano
comumente acontece a intensificação da “fuga” dos operários egressos da indústria para o
meio rural. A partir do advento que aqui chamamos de fuga operária para o meio rural,
podemos afirmar que o rural também é urbano.
Somada à necessidade de aumentar a produção nacional de alimentos para uma
população que cresce numa escala exponencial, está a necessidade de implementar
modelos produtivos que contemplem um planejamento ambiental que satisfaça, de forma
eficaz, o bem estar social e a conservação dos recursos naturais para o médio e longo
prazo. O foco do planejamento deve ser econômico, social e ambiental.
Como um ponto estratégico para esse planejamento urbano, podemos incluir a formação
do modelo urbano e periurbano de agricultura, aqui chamado de ocupação não
convencional, ou seja, modelo ainda não oficializado pela maior parte das políticas
públicas e que acontece nos maciços urbanos e periurbanos. É uma alternativa produtiva
viável para os espaços ociosos das metrópoles, o que justifica a sua inclusão nas políticas
públicas sob a alegação da sua viabilidade econômica, social e ambiental na ocupação do
espaço urbano.
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Objetivos
Demonstrar a viabilidade social, econômica e ambiental na consolidação de sistemas de
produção agricola nos espaços ociosos dos centros urbanos e nas áreas de influência das
metrópoles.

Metodologia
No esforço de compreensão do fenômeno, foram realizadas visitas de campo e
caminhadas transversais com o objetivo de aproximar, ver como as práticas são
realizadas. Destaque especial foi dado a seis experiências da agricultura urbana que
ocorrem na cidade de Sete Lagoas-MG. O trabalho de campo contemplou 100% da
população da agricultura urbana ocupadas nas áreas denominadas: Horta Vapabuçu; Horta
Nova Cidade; Horta JK; Horta Cidade de Deus; Horta São Paulo; Horta do Barreiro.

1. O Plano Diretor Como Ferramenta para o Planejamento Municipal
O Estatuto da Cidade estabelece que a propriedade precisa cumprir uma função social, ou seja,
a terra deve servir para o benefício da coletividade, e não apenas aos interesses de seu
proprietário.
A função social deve ser definida no Plano Diretor. Isso quer dizer que o Plano deve definir
qual é a melhor forma de usar cada pedaço do município, de forma a garantir os espaços de
uso coletivo para todos, ou seja, os locais de circulação, os equipamentos públicos como as
escolas, asilos, creches, casas de saúde, etc., e as áreas de proteção ambiental. Poderá de fato
garantir terra adequada para todas as atividades econômicas e classes sociais, principalmente
para a população de baixa renda (Resolução nº 34/2005).
O Estatuto da Cidade diz que quando a propriedade não está cumprindo a sua função social o
Plano Diretor deve pressionar para que cumpra, através de instrumentos urbanísticos. Para
que se cumpra a sua função social o Plano Diretor deverá:
a) definir quando um imóvel é considerado subutilizado, não edificado e não utilizado, de
acordo com sua função social. Por exemplo, uma propriedade localizada no centro da
cidade, com infra-estrutura, dotado de equipamentos e serviços públicos como
transportes, escolas, água, dentre outros, que não possui construções e não está
sendo utilizada, normalmente não está cumprindo sua função social, pois está
desocupada em um região onde seria desejável ocupar e adensar. Por outro lado, uma
propriedade localizada em uma região de proteção ambiental, ocupada por vegetação
densa e significativa, e que não possui construções está cumprindo sua função social
se não estiverem densamente ocupados, se conseguirem preservar ou manter seu
meio ambiente com qualidade, para que todos os municípios de uma região possam
usufruir desse manancial.
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b) para não virar apenas uma lista de boas intenções, o Plano tem que dizer qual é a
função social de cada área, delimitar isso no mapa da cidade e aplicar os instrumentos
para induzir o proprietário a cumprir sua função social . Esses instrumentos são: o
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; IPTU progressivo no tempo; e
desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Podem existir outros,
desde que atendam aos objetivos do Plano e sejam decididos por todos quais devem
existir no município. Citamos: direito de preempção, outorga onerosa de construir,
operações urbanas consorciadas, transferência do direito de construir.

2. O ZEIS
As Zonas Especiais de Interesse Social são as áreas da cidade que são destinadas pelo Plano
Diretor para abrigar moradia popular, reservar terrenos ou prédios vazios para moradia
popular em áreas onde já existe boa infra-estrutura . Uma área subutilizada num aglomerado
urbano poderá ser uma ZEIS facilitar a regularização de áreas ocupadas. Quando uma área
ocupada vira ZEIS, seus moradores conseguem regularizar sua moradia de forma mais rápida, e
também fica mais fácil lutar por melhorias para aquela região.
Para a consolidação das Zonas Especiais de Interesse Social o Plano Diretor estabelecer
algumas premissas:


Definição de critérios para a demarcação das áreas de ZEIS;



Definir o padrão tido como baixa renda;



Prever a elaboração dos programas e planos de urbanização de cada ZEIS garantindo a
participação popular. Os planos e programas devem contemplar o respeito a
recuperação e a conservação do meio ambiente;



Estabelecer as prioridades urbanísticas;



Definir a participação população na gestão das áreas.

A implementação do ZEIS somada a uma gestão efetiva poderá proporcionar uma significativa
melhoria no conforto ambiental dos maciços urbanos a partir da diversificação do espaço
urbanístico com a consolidação de parques, jardins, áreas de lazer e cultura, e viabilização dos
nichos alternativos de comércio e consumo.

3. Os Principais Temas da Gestão Ambiental Municipal
A Constituição Federal de 1988 torna obrigatório, em seu artigo 182, que cada cidade com
mais de 20000 habitantes tenha um Plano Diretor aprovado pela Câmara Municipal, que seja
seu instrumento de política de desenvolvimento e de expansão urbana. Esses planos devem
apresentar-se coerentes e sinérgicos com os planos de gestão ambiental, pois é impossível
considerarem-se as perspectivas e propostas para uma área urbana abstraindo-se de suas
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variáveis ambientais. Em especial, o planejamento que leva em conta o meio ambiente deverá
detectar os pontos de vulnerabilidade e as áreas de riscos ambientais para o assentamento da
população e dos empreendimentos, as áreas vocacionais para atividades que, por sua vez,
podem determinar distintos graus de adensamento, as descontinuidades no tecido urbano, os
eixos de expansão e de restrições devidas a fatores ambientais como, por exemplo, cursos
d’água ou direções predominantes dos ventos, entre tantos outros (Philipp Jr. 1999).
Os resultados do planejamento, para serem efetivos, devem por sua vez serem apresentados
para o conhecimento da população e por ela aprovados e apropriados, para tornar mais fácil
sua implantação, naturalmente através dos foros apropriados e que determinem sua
seqüência e acompanhamento, seja fiscalizando as posturas e condutas dos empreendedores,
seja zelando para que a população não se assente em locais ou de maneiras inadequadas.
As cidades ou áreas de assentamento espontâneo, sem planejamento ou diretrizes traçadas,
são frequentemente cheias de dificuldades no que concerne à execução de políticas e planos
ambientais; surge daí a preemência de, sempre que possível, ter elaborados o Plano Diretor de
Desenvolvimento as diretrizes ambientais. Muitos locais, no Brasil e em outros paises do
mundo têm utilizado uma variante de tal processo que é a elaboração de sua agenda 21 local,
com resultados extremamente positivos. Entretanto, nem o Brasil e nem os Estados, têm a
sua.
Em qualquer dos casos, a divulgação e legitimação dos resultados são fundamentais, tanto nos
casos em que o município utilize sua capacidade disponível para elaborar esse planejamento
ambiental, quanto nos casos em que os mesmos sejam contratados ou parcialmente
terceirizados.
No caso específico dos complexos metropolitanos é crescente a preocupação do
planejamento, a definição de áreas verdes voltadas para harmonização do espaço urbano e
melhoria da qualidade ambiental.

4. Áreas Verdes: Criação e Manutenção
Philipp Jr. (1999) afirma que os conjuntos urbanos necessitam de descontinuidade de
ocupação a fim de que os espaços sociais não se vejam comprometidos em sua função
primordial que é a de ser o lugar de viver do homem e das comunidades, o que significa:
dormir, trabalhar, ter momentos de lazer, relacionar-se.
A estas descontinuidades Philipp Jr. (1999) denomina áreas verdes ou azuis quando se tratar
de corpos d’água e que se dividem em grandes e pequenas.
As grandes:


os parques municipais ou similares que devem cumprir as funções: de pulmão quanto
a circulação atmosférica e à iluminação urbana; de preservação de uma parte
significativa da paisagem natural original ou recomposta e com valor estético ou
científico; a de espaço para educação ambiental e convívio; e recreação e lazer.
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As pequenas:


áreas verdes representadas pelos jardins, praças ou parques lineares ao longo de
fundos de vales urbanizados.

Considerando-se as necessidades de ser colocado em linha este processo de gestão, com a
perspectiva da sustentabilidade dos assentamentos humanos, faz-se urgente enfrentar os
dilemas da modernização do processo de planejamento urbano e ambiental, e das estratégias
de gestão ambiental para a aplicação de instrumentos preventivos, de controle, e mitigação de
impactos ambientais nos espaços urbanos mais eficientes e com maior eficácia nos resultados
(Máglio, 1999).

5. Espaço Urbano e Meio Ambiente
Ribeiro et al (1995) expõe o termo “gestão urbana ecologizada” ao referir-se sobre a
introdução da dimensão ambiental em cada uma e em todas as unidades da administração
local. Ressalta a importância em descentralizar verticalmente a questão ambiental no nível
municipal para o nível das administrações regionais, quarteirões, unidades de vizinhança e até
mesmo o nível doméstico.
No que cabe a argumentação do estudo em questão, Ribeiro (1995) enfatiza o argumento
específico sobre o transporte, a circulação e o trânsito. Afirma que os transportes são os
principais fatores de poluição sonora e atmosférica, e sinaliza uma possível medida para
mitigação.
Ainda sobre a poluição sonora, segundo Ribeiro (1995), podemos afirmar que trás um
incômodo cotidiano e danos à saúde, e gerada principalmente por atividades noturnas,
industriais, comerciais, e pelo transporte coletivo e individual.
Pons e Reynés (1991) afirmam que qualquer tipo de movimentação urbana acontece por uma
forma de transporte, contudo a questão principal é a análise dos efeitos desse transporte no
espaço. Ela poderá dar-se de forma plena, quando atender os padrões satisfatórios de
qualidade ambiental, ou de forma precária quando comprometer a qualidade do espaço e suas
relações. A disponibilidade dos transportes é proporcional à infra-estrutura distribuída ao
longo do território – espaço –, uma deficiência no planejamento desta infra-estrutura
acarretaria a concentração de problemas ambientais urbanos tais como:


desconforto decorrente da poluição atmosférica por CO;



saturação dos espaços urbanos devido à concentração da atividades humanas no
entorno da infra-estrutura de transporte;



centralização dos recursos públicos e privados em uma determinada área geográfica,
provocando um desequilíbrio espacial entre a oferta e a demanda;



falta de infra-estrutura alternativa ao modelo histórico predominante;
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incentivo à especulação imobiliária;



possibilidade na formação de cartéis dos grupos dominantes no transporte de
passageiros;



dificuldade na mobilidade de pessoas e cargas devido a saturação dos espaços;



centralização das atividades econômicas o que ocasiona o caos no sistema de trânsito;



concentração de problemas sociais tais como roubos, latrocínios, comércio de drogas;



formação de mercados informais;



desconforto pela intensificação da poluição sonora;



redução das Zonas Especiais de Interesses Sociais (ZEIS);



aumento do conflito entre os elementos de trânsito;



depreciação do patrimônio público e privado;



concentração dos problemas de saneamento e habitação;



favorecimento da ocupação ilegal e de risco nas áreas periféricas;



descaracterização parcial ou total do espaço;



aumento dos acidentes de trânsito;



impermeabilização do solo;



aumento do lixo sólido;



diminuição da circulação de ar pelo efeito “quebra ventos”;



interferência direta na flora e fauna da região;



aumento da dependência por energia.

Outras conseqüências decorrentes da falta ou do planejamento superficial dos transportes
poderiam ser adicionadas às já citadas, contudo, a preocupação principal surge pela indicação
de um cenário futuro ainda mais insalubre que o atual. A dinâmica econômica aponta para
uma relação exponencial do uso dos espaços urbanos – Coeteris Paribus – sob a situação do
aumento das disponibilidades (produção) em função do aumento da demanda de uma
população, que outrora, estava marginalizada no sistema. Em outras palavras podemos afirmar
que a necessidade de transportes, seja individual, coletivo ou de cargas aumentará (Sanches
Junior, 2008). Levantamento da ANTP/BNDES (2007) mostra que à medida que acontece o
aumento da renda familiar há também o aumento da demanda linear diária em km da
necessidade de transporte público e individual.
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Na observação levantada pelo Ministério das Cidades (2006) descreve a realidade da transição
na movimentação da população do espaço rural para o espaço urbano, o que levou ao
adensamento populacional nos centros urbanos em detrimento à ocupação no meio rural.
Ressalta ainda que a evasão da população rural se deu e se dá, em função da precária
estrutura agrária.
A realidade acima apresentada explica a aptidão agrícola de parte da massa populacional
alocada nos aglomerados urbanos e sinaliza um cenário a ser incentivado pelo poder público e
iniciativa privada, para a formação de um novo modelo de áreas verdes e Zonas Especiais de
Interesse Social, sob a justificativa da melhoria do transporte, da mobilidade urbana, da
qualidade ambiental e desenvolvimento socieconômico: o incentivo à formação da agricultura
urbana e periurbana.

6. Agricultura nas Cidade
A agricultura em espaços urbanos acontece no mundo desde o surgimento das primeiras
cidades. A partir da década de 1990, os benefícios destas práticas na melhoria da qualidade de
vida da população e do ambiente urbano chamam a atenção de organizações da sociedade
civil e de governos no Brasil, que passam a incentivar a sua organização e multiplicação.
A agricultura urbana integra a produção agroecológica de alimentos, plantas medicinais e
ornamentais, manejo de áreas de cerrado e mata, criação de pequenos animais,
beneficiamento e comercialização solidária.

6.1. Os Espaços Urbanos
Lotes, lajes, quintais, escolas, centros de saúde, canteiros centrais e debaixo de redes elétricas
(Figura 1). Esses são alguns locais onde a agricultura praticada nas cidades (Figura 2). A
inovação e criatividade das pessoas mostram que é possível aproveitar os recursos e a mão-deobra disponível para ocupar produtivamente diferentes tipos de espaços. A adaptação do
conhecimento de origem rural ao contexto urbano, especialmente pelas mulheres, mantém
vivas como conservação de sementes, a diversificação de cultivos, o manejo e uso de plantas
medicinais.
As iniciativas de agricultura na cidade ampliam o acesso a alimentos frescos e saudáveis e
geram oportunidade de trabalho e renda. Os quintais e hortas comunitárias ajudam a manter
um espaço de convivência social e o contato com a natureza, contribui para a saúde das
pessoas. O uso agrícola de espaços urbanos proporciona uma melhoria considerável ao
ambiente local, seja pela diminuição da quantidade de lixo produzido, manutenção das áreas
verdes, aumento da biodiversidade urbana, recuperação de áreas de risco ou embelezamento
da cidade, além de favorecer para:


descentralizar as relações comerciais favorecendo assim a melhoria do fluxo de
transporte individual, coletivo e de cargas nos centros urbanos;
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harmonização paisagística na arquitetura das cidades;



ocupação racional das áreas ociosas, impedindo a ocupação como abrigo para o uso de
drogas e de meliantes;



viabilização da finalidade social da propriedade, chamando o alerta sobre o problema
da especulação imobiliária;



povoamento de áreas remotas;



descentralização dos investimentos públicos voltados para o saneamento e habitação;



possibilidade da formação de mercados alternativos de produção agrecológica nas
cidades;



alternativa de renda para a população sob risco social;



formação de espaço para a prática em educação ambiental;



formação de espaço para conscientização sobre saúde e segurança alimentar;



formação de espaços para a prática de terapias ocupacional, principalmente com os
portadores de necessidades especiais e idosos;



formação de espaços para a produção de alimentos saudáveis para creches, hospitais e
asilos;



favorecimento para o transporte alternativo tais como “a pé” e bicicletas, por
aproximar o produtor do consumidor;



favorecimento para boas práticas nas relações sociais;



melhoria do trânsito nos bairros;



formação de emprego e renda.
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Figura 1: área da linha de distribuição de energia elétrica preparada para instalação de horta
comunitária no bairro Felipe Cláudio em Pedro Leopoldo- MG. Fonte: o autor.

Figura 2: área da linha de distribuição elétrica da Companhia Energética de MG (Cemig) com
horta instalada ao longo de 3km, formando um mercado vivo ao lado do consumidor, no bairro
Vapabuçú em Sete Lagoas – MG. Fonte: o autor.

A ocupação dos espaços urbanos com esse tipo de agricultura traz benefícios
quantitativos e qualitativos para a população dos bairros, principalmente ao que
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diz respeito às questões de ambiência e economia solidária. Passa a ser um
importante instrumento de gestão pública e organização social.
7. Agricultura e Sustentabilidade
A palavra sustentabilidade é, hoje, de uso corrente entre aqueles que lidam com
o desenvolvimento. No contexto da agricultura, a sustentabilidade diz respeito,
basicamente, à capacidade de garantir a permanência da produtividade, ao
mesmo tempo em que se mantém a base de recursos. O Comitê de
Aconselhamento Técnico do Grupo Consultivo de Pesquisa Agrícola
Internacional (Technical Advisory Commitee of the Consultative Group on
International Agricultural Research - TAC/CGIAR, 1990), afirma que:
“Agricultura sustentável é o manejo bem sucedido de recursos para a agricultura, de
modo a satisfazer as necessidades humanas em transformação, mantendo ou
melhorando, ao mesmo tempo, a qualidade do ambiente e conservando os recursos
naturais”.
Em toda atividade de produção agropecuária são estabelecidas relações ecológicas
semelhantes às que ocorrem nos ecossistemas não manipulados pelo homem (como as matas
nativas “intocadas”, por exemplo). Ocorre que a intervenção do homem pela atividade
econômica, como é o caso da agricultura, leva à simplificação do ecossistema pela redução do
número e do volume de espécies animais e vegetais, comprometendo a biodiversidade
(diversidade de espécies e formas de vida) e a estabilidade do meio ambiente (Amâncio, 1999).
Com isso, o ecossistema fica mais suscetível ao aparecimento de surtos de pragas e doenças
que não ocorriam anteriormente. Portanto, é fundamental que o homem conheça e
compreenda as relações ecológicas (que propiciam a reprodução das diferentes formas de vida
existentes na natureza) para que possa praticar a agricultura com maior consciência e
racionalidade. Em outras palavras, ele transforma o ecossistema em agroecossistema e precisa
conhecê-lo e manejá-lo bem para produzir melhor, com menor impacto ambiental e social,
maior sustentabilidade e menor dependência de insumos externos.
Como definido anteriormente, a agricultura sustentável é o manejo bem sucedido dos
recursos, de modo a satisfazer as necessidades humanas em transformação, mantendo ou
melhorando, ao mesmo tempo, a qualidade do ambiente e conservando os recursos naturais.
Moura Filho et al. (1994) entende que, para tanto, a agricultura precisa ser:


ecologicamente correta, o que significa que a qualidade dos recursos naturais é mantida e
a vitalidade do agroecossistema - incluindo os seres humanos, as lavouras, os animais e até
os microrganismos do solo - é melhorada. Isso é mais eficazmente garantido quando o solo
é manejado e quando a saúde das lavouras, dos animais e das pessoas é mantida através
de processos biológicos (auto-regulação). Os recursos locais são usados de modo a
minimizar as perdas de nutrientes, biomassa, energia e a evitar a poluição. A ênfase recai
sobre o uso de recursos renováveis;
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economicamente viável, o que significa que os agricultores podem produzir o bastante
para garantir sua auto-suficiência com uma renda que garanta a remuneração do trabalho
e cubra os custos envolvidos no processo produtivo. A viabilidade econômica é medida
não apenas em termos do produto agrícola direto (colheita), mas também em termos de
funções, tais como a conservação dos recursos naturais e a minimização dos riscos
ambientais;



socialmente justa, o que significa que os recursos e o poder são distribuídos de modo a
assegurar que as necessidades básicas de todos os membros da sociedade sejam atendidas
e que sejam respeitados os direitos dos agricultores em relação ao uso da terra e ao
acesso ao capital, assistência técnica e oportunidades de mercado . Todas as pessoas
devem ter a oportunidade de participar na tomada de decisões, tanto na atividade rural
quanto na sociedade como um todo;



humana, o que significa que todas as formas de vida (vegetal, animal, humana) são
respeitadas. Deve ser reconhecida a dignidade fundamental de todos os seres humanos e
as relações e instituições devem incorporar valores humanos básicos, tais como confiança,
honestidade, auto-respeito, cooperação e compaixão. A integridade cultural e espiritual da
sociedade é, assim, preservada, cuidada e nutrida;



adaptável, o que significa que as comunidades rurais são capazes de se ajustar às
condições da agricultura que sempre estão em transformação: há crescimento
populacional, mudanças nas políticas governamentais, nas demandas de mercado, etc. Isso
envolve não apenas o desenvolvimento de tecnologias novas e apropriadas, como também
inovações em termos sociais e culturais.

Esses diferentes critérios de sustentabilidade podem entrar em conflito e podem ser vistos sob
diferentes pontos de vista: o do agricultor, o da comunidade, o da nação e o do mundo. Podem
haver conflitos entre as necessidades do presente e as do futuro e entre satisfazerem-se
necessidades imediatas e conservar-se a base de recursos. O agricultor pode buscar melhorar
sua renda através do aumento dos preços dos produtos agrícolas e o governo pode priorizar a
produção de alimentos suficientes a preços que estejam ao alcance da população urbana.
Assim, as escolhas devem estar sendo feitas continuamente, numa busca de equilíbrio entre
interesses conflitantes. É necessário, portanto, instituições eficazes e também políticas bem
deliberadas em todos os níveis - do vilarejo ao global - para assegurar o desenvolvimento
sustentável.
No desenvolvimento agrícola, costuma-se dar prioridade ao aumento da produção, mas há um
limite máximo para a produtividade dos ecossistemas. Se esse limite é ultrapassado, o
ecossistema vai se degradar e pode, eventualmente, entrar em colapso, reduzindo-se o
número de pessoas que podem sobreviver com base nos recursos restantes. Isso implica que,
quando se alcançam os limites da oferta de um determinado recurso, algo precisa ser feito
para atender a demanda. Por exemplo, busca de fontes de renda alternativas, emigração,
redução dos níveis de consumo e controle populacional. A produção e o consumo devem ser
equilibrados em um nível ecologicamente sustentável. Ainda que a sustentabilidade deva ser
vista como um conceito dinâmico que permite suprir as necessidades em transformação de
uma crescente população global (TAC/CGIAR, 1990), os princípios ecológicos básicos nos
obrigam a reconhecer que a produtividade agrícola é finita e encontra limites.
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De maneira ampla, os objetivos que se pretende alcançar com uma agricultura sustentável
seriam: promover a saúde de agricultores e consumidores; manter a estabilidade do meio
ambiente mediante a incorporação dos processos naturais como os ciclos de nutrientes, a
fixação de nitrogênio e o controle de pragas pelos seus predadores naturais; assegurar os
lucros dos agricultores no longo prazo e produzir para responder às necessidades atuais das
sociedades, levando-se em conta também as gerações futuras. Diante da questão de que esses
objetivos são generalizantes e difusos, é importante considerar os planos em que a
sustentabilidade agrícola pode ser alcançada. Lowrance, citado por Guivant (1992), apresenta
um modelo da sustentabilidade agrícola como sistema, que abrange quatro subsistemas,
destacando-se em cada um deles um conjunto diferente de fatores:


a sustentabilidade agronômica: que pode ser entendida como a capacidade que tem a
menor unidade agrícola de produzir indefinidamente, respeitando os ciclos naturais e o
equilíbrio dos agroecossistemas;



a sustentabilidade microeconômica: no nível da propriedade rural, denota a capacidade
do agricultor de substituir a destinação de certas áreas, segundo estejam respondendo ou
não às necessidades produtivas;



a sustentabilidade ecológica: no nível de uma região maior que a propriedade rural,
refere-se à interação de florestas, fauna, flora, cursos d’água, agroecossistemas e áreas
não cultivadas;



a sustentabilidade macroeconômica: refere-se aos planos nacionais e internacionais, em
que se determinam políticas das quais dependem a capacidade dos sistemas de alimentar
as populações, respeitando a eqüidade entre gerações e dentro de uma geração.

Em cada um desses planos, diversas técnicas agrícolas podem ser utilizadas, como o manejo
integrado de pragas, a rotação de cultura, sistemas agroflorestais, biofertilização, etc.
Algumas podem ser adotadas isoladamente, entretanto, para Guivant (1992), a unidade
agrícola, assim, não ficará precisamente caracterizada como sustentável. A idéia chave é que a
agricultura sustentável constitua-se num sistema integrado de diversas técnicas, sem que haja
necessidade de que todas elas sejam sempre englobadas para caracterizar esses sistemas.

8. Conclusões
A indução da prática da agricultura urbana e periurbana nos espaços urbanos poderão
complementar de forma efetiva e eficiente os Planos Diretores dos municípios, sob a alegação
de uma proposta responsável e de viabilidade econômica, social e ambiental para as cidades.
Caberá ao poder público e a iniciativa privada o fomento da proposta produtiva e do rearranjo
espacial dos maciços urbanos. Contudo faz-se necessário o estabelecimento de diretrizes que
regulamentem e disponibilizem linhas de crédito subsidiados, assistência técnica, acesso à
tecnologia apropriada ao modelo de produção urbano e periurbano; caberá também
melhorias da infra-estrutura de transporte para a referência local, seja a rodoviária, ciclovias,
sobre trilhos ou “a pé”.
As experiências de agricultura urbana, orientadas pelos princípios da agroecologia, trazem
novas possibilidades para transformar a vida das pessoas e das comunidades locais. O
fortalecimento da organização dos agricultores urbanos, uma maior articulação com outras
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1343

organizações da sociedade civil e a sua capacidade de intervenção política são caminhos para a
construção de cidades mais saudáveis, produtivas e solidárias. É um modelo de agricultura
sustentável em meio aos aglomerados urbanos, com a proposta, para ser inserida no
planejamento do Plano Diretor Municipal, visando uma alternativa viável para a formação das
áreas verdes e Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) nas cidades.
A partir da comprovação da viabilidade do modelo de ocupação agrária urbana e periurbana,
faz-se necessário o direcionamento de políticas públicas para a sua absorção. A indicação é
que a Agricultura Urbana e Periurbana sejam formalizadas pela Política Nacional de Reforma
Agrária, para que os agricultores urbanos sejam enquadrados em um grupo específico, e em
conseqüência, sejam contemplados com os programas da reforma agrária, agricultura familiar
e mercados institucionais.
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Resumo
A gastronomia contemporânea de Florianópolis faz parte do vasto legado cultural. As delícias
gastronômicas estão ligadas à sua colonização, cultura, educação e modo de vida. Com o
movimento da humanidade, pode-se afirmar que na gastronomia algumas artes culinárias têm
se perpetuado através dos tempos, outras não se adaptaram às novas eras, sendo, portanto,
esquecidas, e outras ainda, foram aprimoradas com o uso de novos ingredientes e tecnologias.
Novos profissionais fazem uma releitura da gastronomia regional, propondo uma cozinha
contemporânea com os elementos do próprio território Catarinense. Nesta nova economia
criativa da gastronomia de Florianópolis não basta inovar. Foi necessário surpreender,
encantar e conquistar os clientes com a culinária local rica em frutos do mar acompanhados de
pirão de mandioca. Recebeu destaque ao título de “Capital da Ostra”, pelo diferencial na
maricultura impactante da economia nacional. Vinhos, doces e queijos finos, boutarga, assim
como um foi-gras de primeira qualidade são produzidas nas regiões vizinhas, dentro do
próprio Estado de Santa Catarina. A cidade pretende contribuir para a Rede Mundial de
Cidades Criativas da UNESCO com a proposta de ação do Observatório da Gastronomia, o qual
tem como um de seus objetivos a globalização de informações relacionadas à cadeia produtiva
da gastronomia, envolvendo identidade na produção, pesquisas e difusão de ações do setor
público, privado, a sociedade civil, as universidades e as organizações multilaterais. Também
objetiva garantir maior conscientização e organização de Guias e Festivais gastronômicos
temáticos, bem como a consolidação das Vias Gastronômicas.

Palavras chave
Cultura, gastronomía, frutos do mar, cadeia produtiva, economia criativa

Abstract
The contemporary cuisine of Florianópolis is part of the vast cultural legacy. The gastronomic
delights are linked to its colonization, culture, education and lifestyle . More, if we consider the
movement of mankind, it can be stated that in some food culinary arts have been perpetuated
over time, other have not be adapted to new eras, being, therefore, forgotten, and still others
were enhanced with the use of new ingredients and technologies. New professionals make a
reinterpretation of the regional cuisine, offering a contemporary cuisine with elements of the
Catarinense territory. In this new creative economy of gastronomy of Florianópolis not just
innovate is enough. It took surprise, delight and win customers with local cuisine rich in
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1345

seafood accompanied by rice and manioc mush. Featured received the title of "Capital of the
Oyster," at differential mariculture impacting the national economy. Wines, cheeses and
sweets fine boutarga as well a first quality foie-gras are produced in neighboring regions,
inside the State of Santa Catarina. The city plans contribute to the World Network of UNESCO
Creative Cities with the proposed action of the Observatory of Food, which has as one of its
objectives globalization of information related to the food production chain, involving the
production identity, research and dissemination of actions of the public and private sectors,
civil society, universities and multilateral organizations. Also aims to ensure greater awareness
and organizing of guides and Festivals of gastronomic theme, as well as the consolidation of
Gastronomic routes.

Keywords
Culture, gastronomy, seafood chain, creative economy

Introdução
Florianópolis deseja integrar a Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco com o objetivo de
gerar visibilidade internacional e incrementar o setor turístico-gastronômico local, com a
qualificação dos estabelecimentos existentes e o estímulo à criação de novos
empreendimentos no ramo de gastronomia, contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico e cultural da região.
As razões que justificariam a presença de Florianópolis nessa Rede estão apresentadas neste
documento e baseiam-se, principalmente, no potencial econômico, histórico e cultural da
cidade, que contribui para que Florianópolis seja uma referência internacional em gastronomia
e turismo.
A gastronomia de Florianópolis caracteriza-se pela harmonia entre tradição e diversidade: os
restaurantes locais valorizam e preservam expressões culturais como os modos de fazer, os
ingredientes da região e outros costumes, ao mesmo tempo em que novos chefs formados em
escolas de gastronomia promovem a releitura da gastronomia regional, propondo uma cozinha
contemporânea com elementos do Estado de Santa Catarina. O resultado vai além da
inovação, pois surpreende, encanta e conquista os comensais.
Este projeto, sob a coordenação da Associação FloripAmanhã, conta com apoio nesta pesquisa
de organizações governamentais, privadas e acadêmicas. Destacamos a proposta de ação
“Observatório da Gastronomia”, que tem entre seus objetivos a disseminação de informações
sobre a cadeia produtiva de gastronomia, organização de guias e festivais gastronômicos
temáticos, consolidação das rotas e vias gastronômicas da cidade, transferência de tecnologias
de gestão e estímulo ao intercâmbio de experiências.

Objetivos





Inventariar a cultura e oferta gastronômica característica de Florianópolis
Disseminar informações sobre a cadeia produtiva da gastronomia
Contribuir para a economia do turismo gastronômico
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Metodologia
A escolha do tema decorreu da necessidade de um aprofundamento maior sobre a questão da
utilização das manifestações culturais e gastronômicas como atração turística do município.
Esta temática que vem sendo apresentado na literatura sobre turismo e gastronomia, como
forma de incrementar a oferta turística e gastronômica, deve ser encarada como um dos
principais produtos a serem oferecidos, ou seja, como um valor agregado do turismo cultural,
que deve ser considerado importante enquanto resgate do saber de um povo.
Já há consenso quanto à necessidade de harmonizar o crescimento da atividade turística com
o aproveitamento racional da natureza, aliada ao patrimônio histórico e cultural pertencente à
comunidade. No caso desse trabalho, somente foi possível obter maiores referências sobre o
tema a partir de uma pesquisa in loco, uma vez que a bibliografia é escassa.
Neste sentido, foi desenvolvida uma pesquisa dentro de uma perspectiva histórica, cultural e
comercial. Em virtude do aspecto multidisciplinar do turismo, foi utilizada a História, para, de
acordo com Paul Veyne, “fazer compreender as tramas” do processo de colonização e
desenvolvimento cultural da Ilha de Santa Catarina. Também foram utilizadas outras
referências, das áreas de gastronomía, nutrição, antropologia e sociologia para complementar
as análises realizadas de forma interdisciplinar.
A metodologia escolhida dentro da perspectiva qualitativa foi a etnográfica, com respaldo
teórico da Antropologia, para a coleta e análise de alguns dados. A etnografia, até bem pouco
tempo, era utilizada exclusivamente por antropólogos, tendo como princípio, obter por meio
da convivência com os indivíduos pesquisados, o significado de suas ações e procedimentos.
Hoje, entretanto, é possível, sem ser antropólogo, utilizar os conhecimentos da Antropologia e
realizar estudos com abordagem etnográfica. Nesses casos o pesquisador deve realizar, no
campo, a observação direta do fenômeno pesquisado. Na pesquisa de natureza antropológica
é importante reunir o máximo de dados, porém o pesquisador não pode “tudo ver, tudo ouvir,
tudo fixar, daí a utilidade de um guia de uma baliza, papel habitualmente exercido pela
pergunta e pela hipótese”.
Através dem um recorte na história do povoamento e da colonização açoriana, e ainda do
desenvolvimento sócio-cultural, identificou-se a gastronomia típica da cidade e a história da
cultura que a determina como “gastronomia contemporânea de influencia açoriana”. E a partir
de uma análise interpretativa, coerente com o passado histórico e, foram levantadas as
mudanças estruturais e a herança cultural legada pelos habitantes da Ilha.
As heranças gastronômicas da ilha, que se dizem de base açoriana, na realidade são misturas
que os lusos adaptaram a seus hábitos alimentares na época da colonização. Na Ilha de Santa
Catarina, muitos dos hábitos alimentares trazidos pelos açorianos foram modificados, não só
pelo clima, mas devido à ausência de produtos básicos da sua alimentação original, somandose a isso o processo de aculturação. A gastronomia indígena, somada à dos lusitanos e à dos
vicentistas, resultou em uma nova cultura alimentar que foi assumida pelos colonizadores
açorianos. Com sua criatividade amalgamaram-na, agregando-a às referências do preparo de
seus pratos típicos.
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1. Gastronomia em Florianópolis
A gastronomia reconhecida como “típica” de Florianópolis é resultado da combinação das
influências portuguesa e indígena. Os principais elementos dessa gastronomia são frutos do
mar (peixes, siri, ostras, mariscos e camarão), frutas, alguns cereais e a farinha de mandioca.
As influências recebidas de outras culturas (européias, africanas e de demais origens), bem
como os costumes alimentares de diferentes regiões do Brasil que somaram aos hábitos locais,
adicionam à gastronomia florianopolitana novas possibilidades e interpretações.
Particularmente após o acelerado crescimento da cidade nos últimos quinze anos, a
gastronomia de Florianópolis tornou-se rica e diversificada. Nos últimos dez anos, houve um
incremento de 38% no número de restaurantes na capital catarinense. Compete destacar a
importância do segmento gastronômico de Florianópolis, não só por seus expressivos números
de empresas e empregos, mas também por sua decisiva contribuição para o segmento
turístico local. A expressividade desse segmento é também destaque com relação a sua
representatividade econômica.
Hoje, além da oferta de culinária baseada em frutos do mar, a cidade conta com diversos
restaurantes “temáticos”, especializados em gastronomia típica portuguesa, mexicana,
italiana, árabe, francesa, japonesa, chinesa, nordestina, mineira e assim por diante. Esse
contexto levou à necessidade de se identificar a real gastronomia “típica” da cidade, com o
objetivo de valorizá-la e de torná-la um diferencial no marketing voltado ao turismo e
gastronomia.
Vários restaurantes da cidade dedicam-se a preservar as raízes gastronômicas históricas de
Florianópolis, influenciadas diretamente pelos primeiros colonos açorianos e pelos hábitos
indígenas. Essa gastronomia, ainda muito apreciada na ilha e no litoral de Santa Catarina, é
praticada especialmente nos restaurantes das localidades Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa,
Pântano do Sul, Ribeirão da Ilha, Armação e Santo Antônio de Lisboa. A utilização de grande
quantidade de temperos verdes, limão e a mistura do salgado com o doce conferem à
gastronomia local um sabor único e característico. A seguir, apresentamos uma sugestão de
cardápio tradicional, para ilustrar a gastronomia tipicamente florianopolitana encontrada em
restaurantes locais:
Para abrir o apetite: Caipirinha de limão com cachaça artesanal; Casquinha de siri e caldo de
peixe.
Pratos principais: Sequência de frutos do mar (espécie de menu degustação) - ostras naturais,
ao bafo e gratinadas, camarões fritos e à milanesa, mariscos, casquinha de siri e duas postas
do peixe do dia ao molho de camarão, acompanhados de arroz, pirão, farofa e salada.
Produtos e bebidas típicas da gastronomia de Florianópolis
BEBIDAS: Caldo de cana, Cachaça artesanal (usada também no preparo da caipirinha)
TEMPEROS E CONDIMENTOS: Canela, Cravo, Cominho, Colorau, Alfavaca, Alho, Salsa ou
salsina, Cebola verde (cebolinha) e de cabeça, Tomate cereja ou miúdo, Limão verde e
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laranjinha ou limão vermelho ou limão de molho, Vinagre, Manjericão, Folhas de louro,
Orégano, Coentro, Hortelã, Pimenta, Sal, Banha de porco.
FRUTAS: (Consumidas in natura, em temperos, molhos e doces)
Banana, Pitanga, Goiaba branca e vermelha, Melancia, Mamão, Bergamota, Abacate, Limão,
Laranja
DOCES: Beiju, Cuscuz, Broa, Mussi ou Geléia, Rosca de polvilho
FARINHA DE MANDIOCA: Pirão, Farofa
FRUTOS DO MAR: Camarão, Peixes, Siri, Mariscos, Ostras
OSTRAS: Preparadas nas mais diversas formas, as ostras costumam ser servidas também ao
natural, temperadas apenas com limão. Também podem ser preparadas ao bafo, gratinadas, à
milanesa, ao vinagrete, defumadas, ao alho e óleo, ao espumante, ao mel e cachaça, no
escondidinho de ostra com camarão, no crepe, no pastel, no risoto, no estrogonofe, em suflê,
na moqueca, em sopas, massas, ao molho de coco e em bebidas com pimenta, Martini ou
cachaça.
Ostra Gratinada
Ingredientes: 3 dúzias de ostras, 1 cebola média picada finamente, 2 colheres sopa de
manteiga, 100 ml de vinho branco seco, 1 colher sopa de farinha de trigo, 450 gr de creme de
leite, 100 ml da água onde as ostras foram aferventadas, queijo parmesão ralado, sal e
pimenta do reino a gosto.
Afervente as ostras até que as cascas abram. Refogue a cebola na manteiga e, quando dourar,
junte o vinho, deixando-o evaporar. Acrescente a farinha, o creme de leite e a água, mexendo
sempre, até deixar o creme liso. Finalize com o sal e a pimenta. Coloque uma colher desse
creme em cada ostra e salpique com queijo parmesão. Leve ao forno para gratinar.

2. Gastronomia regional – Santa Catarina
Florianópolis é beneficiada pela diversificada cultura gastronômica de Santa Catarina.
Colonizado por imigrantes de diversas nacionalidades, especialmente européias (portugueses,
alemãos e italianos compõem a maioria), o Estado apresenta características diferenciadas da
gastronomia praticada em outras regiões do Brasil.
A produção estadual de alimentos também torna mais rica a gastronomia em Florianópolis,
que conta com uma oferta de produtos diversificados e, em alguns casos, exclusivos da região
Sul do país. O Estado é o maior exportador e o maior produtor brasileiro de frango e carne
suína e também se destaca na pecuária bovina, na pesca e na agricultura.
VINHOS FINOS DE ALTITUDE
O planalto catarinense, no Meio Oeste do Estado, caracteriza-se por grandes altitudes e
temperaturas médias baixas, criando condições especiais para a vinicultura de qualidade.
Santa Catarina produz em torno de 20 milhões de litros de vinho, sendo que aproximadamente
8% são vinhos finos e 92%, vinhos comuns. As primeiras variedades introduzidas
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comercialmente foram as Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay. Atualmente existem
produções de Pinot Noir, Sauvignon Blanc e Malbec, perfeitamente adaptadas ao clima local.
CERVEJA ARTESANAL
A forte presença germânica no Estado e a paixão dos catarinenses pela cerveja conferem a
Santa Catarina reconhecimento na produção de cervejas artesanais. Em Blumenau, no Vale do
Itajaí, é realizada anualmente a Oktoberfest, atraindo visitantes de todo o país. A cidade é
destaque no roteiro catarinense de cervejas artesanais, com as cervejarias Bierland e
Eisenbahn, que desenvolveram diferentes tipos de cervejas, incluindo as classificadas como
Premium.
AGRICULTURA
O principal produto agrícola de Santa Catarina é o milho, utilizado na alimentação humana e
como ração para a criação de suínos. Seguem-se a soja, o fumo, a mandioca, o feijão, o arroz, a
banana e a batata inglesa. O Estado é também importante produtor de alho, cebola, tomate,
trigo, milho, maçã, uva, aveia e cevada.
Em Florianópolis existem feiras, conhecidas como Sacolão, de Hortifrutigranjeiros em
diferentes pontos da cidade, com produto Direto do Campo vendidos por quilo: frutas,
verduras, legumes, mel, queijos, salame, vinho colonial e temperos. E a tradicional
Comercialização de hortifrutigranjeiros nas Centrais de Abastecimento do Estado de Santa
Catarina Ceasa/SC - Unidade São José. Nestes espaços são comercializados os produtos
orgânicos.
PINHÃO
O pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia), comum nas regiões serranas dos estados do Sul
do Brasil, produz sementes conhecidas como pinhão. Essas sementes são coletadas de março a
setembro e são um importante alimento típico de Santa Catarina. O pinhão é usado em muitos
pratos tradicionais regionais, como a sapecada – em que as sementes são assadas nas folhas
secas da araucária. A Festa Nacional do Pinhão, realizada anualmente em Lages, atrai milhares
de turistas à serra catarinense. O evento divulga a gastronomia típica da Região Serrana, tendo
como base o pinhão.

3. Eventos gastronômicos locais
Para promover a gastronomia local e fomentar os negócios desse setor, a Prefeitura e
diferentes instituições e associações de Florianópolis promovem, anualmente, diversos
eventos abertos à população. Destaque para Festa Nacional da Ostra e da Cultura Açoriana
(FENAOSTRA), Festival Nacional de Gastronomia “Brasil Sabor”, Festival Nacional “Bar em Bar”,
Berbigão do Boca, e Ricaldinho da Ilha.
Além da realização de eventos que atraem público e divulgam a gastronomia local, outras
ações contribuem para a divulgação, promoção e o fomento do setor gastronômico de
Florianópolis.
MÍDIA IMPRESSA - Publicações destacam restaurantes, bares e roteiros gastronômicos de
Florianópolis.
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TELEVISÃO - Diversos programas de televisão locais, da televisão a cabo e TV aberta,
enaltecem a gastronomia regional.

4. Projetos de promoção da gastronomia
Associações e instituições públicas e privadas relacionadas ao setor de turismo, gastronomia e
eventos unem esforços para promover o desenvolvimento desse nicho da economia local. A
seguir, alguns projetos realizados:
Projeto Fortalecimento de Bares e Restaurantes da Grande Florianópolis
O SEBRAE/SC e a ABRASEL/SC com o objetivo de aumentar a competitividade das empresas do
ramo de alimentação, contempla as seguintes ações neste projeto: realização do Festival Brasil
Sabor e da Cozinha Show durante o festival; realização do Festival Sabores de Coqueiros;
lançamento da edição anual do Livro Segredos dos Chefs e das duas edições anuais do Guia de
Restaurantes da ABRASEL/SC; promoção de encontro de negócios entre empresários;
capacitação empresarial (melhoria no atendimento e boas práticas); consultoria individual nas
empresas.
Vias Gastronômicas de Florianópolis
Coordenado pelo Núcleo de Gastronomia da ACIF, parceria com SEBRAE E ABRASEL tem por
finalidade combater a sazonalidade e fortalecer o setor na região. Os empresários
desenvolvem ações de estruturação e divulgação da via, qualificação de mão de obra, e
parceria com eventos.
Roteiros Gastronômicos
O projeto tem o objetivo de aumentar o fluxo de clientes e turistas em restaurantes locais de
culinária típica, fortalecer o turismo no durante o ano e qualificar os empreendedores locais.
Caminhos do Sabor “A união faz o destino”
O objetivo deste projeto foi contribuir para o aumento da competitividade de destinos
turísticos brasileiros a partir da estruturação e qualificação do setor de alimentação. O local
escolhido foi a região da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, pois, em 2008, a localidade foi
selecionada como um dos destinos indutores do desenvolvimento turístico regional, para
servir de modelo com vistas ao alcance das metas do Plano Nacional do Turismo - 2010 do
Ministério do Turismo.
Ao valorizar os serviços e produtos, receitas ou ingredientes cujas características se devam
essencialmente ao seu meio geográfico, incluídos aí fatores naturais (solo, clima) e humanos
(tradição, cultura) um destino está qualificando o que este projeto chama de "Comida do
Lugar", de forma a torná-la um diferencial competitivo em relação a outras localidades.
Neste material, apontou-se que Florianópolis é uma cidade turística bem explorada e que tem
na variedade gastronômica uma das suas boas condições de competitividade. Indentificou-se
que há percepção de alta qualidade em relação ao sabor do alimento, demonstrando que os
consumidores aprovam e apreciam o tipo de comida servida na cidade.
Plano Catarina 2010/2020 - Turismo, Qualidade e Diversidade
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Com este projeto, pretende-se aumentar o número de visitantes ao Estado de Santa Catarina,
criando condições para elevar o gasto médio do turista durante sua estadia. Para isso foram
reforçados atributos como a qualidade dos equipamentos turísticos oferecidos e ressaltada a
variedade de destinos catarinenses: são praias, montanhas, roteiros gastronômicos e
religiosos, esportes radicais, ecoturismo, observação de baleias, entre outras possibilidades.
Entre as estratégias de marketing do Plano Catarina está a promoção dos segmentos turísticos
do Estado: aventura, cultura, ecoturismo, entretenimento, esportes, negócios, eventos, sol e
praia, turismo de saúde, turismo rural e touring.

5. Políticas públicas
Além dos projetos desenvolvidos por instituições diversas, Florianópolis entende a importância
do papel do governo no estímulo à economia local e ao desenvolvimento do setor de turismo e
gastronomia. A seguir algumas políticas públicas que buscam fomentar empreendimentos e o
desenvolvimento do setor:
Ostras e mariscos na merenda escolar
A Prefeitura Municipal de Florianópolis incluiu a ostra no cardápio da merenda escolar da rede
municipal. Além de estimular a produção dos moluscos, a iniciativa auxilia no combate à
desnutrição e à obesidade infantil, uma vez que as ostras são alimentos muito saudáveis (são
fontes de proteína, minerais, vitamina B12 e outros nutrientes importantes) e de baixo teor
calórico.
Escola do Mar
Este projeto da Prefeitura Municipal de Florianópolis desenvolve atividades de Educação
Marinha e Costeira para crianças e adolescentes do ensino infantil, Fundamental e Médio da
rede municipal de ensino. O projeto aborda questões ambientais e de marinha, destacando a
Malacocultura. São oferecidos cursos de manipulação de alimentos e de técnicas culinárias
com frutos do mar para professores e merendeiras das escolas.
Arranjo Produtivo da Malacocultura da Grande Florianópolis
O Arranjo Produtivo da Malacocultura da Grande Florianópolis visa a desenvolver ações para
solucionar os gargalos da cadeia produtiva. Foram realizadas várias ações de fortalecimento do
setor, mecanização, capacitação em gestão, programa de certificação, missões técnicas, plano
de marketing, campanhas de divulgação do produto e participação em feiras.
Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM)
Os planos são ferramentas legais que organizam a área de produção onde serão implantados
cultivos marinhos regularizados e de maneira profissional. O planejamento envolve a
readequação legal de áreas existentes e a definição de novas áreas de produção.
Projeto Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos Bivalves
Pioneiro no Brasil, o projeto investiga a qualidade sanitária da água e dos moluscos nos locais
onde existem fazendas marinhas. Os resultados permitirão a classificação das áreas de cultivo
quanto à adequação à atividade. O projeto contempla ações que abrangem, além de
investigações das condições sanitárias das áreas de cultivo, o monitoramento de florações de
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algas nocivas e ações de educação sobre boas práticas sanitárias de manejo dos moluscos nas
etapas pós-colheita.
Indicação Geográfica da Ostra de Florianópolis
Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de estruturar, junto ao INPI (Instituto Nacional da
Propriedade Industrial), a Indicação Geográfica de Procedência (IGP), para que se possa
consolidar e proteger a marca "Ostras de Florianópolis". O objetivo final é utilizar essa marca
para fins de divulgação, assegurando aos consumidores a qualidade e o diferencial das ostras
produzidas em Florianópolis.
Projeto de Mecanização da Maricultura
Foram desenvolvidos protótipos de máquinas como parte do projeto de mecanização na
maricultura promovido pelo APL Ostras.
Projeto Sistema Contínuo de Mexilhão
O cultivo mecanizado de mexilhões deverá aumentar a produtividade das fazendas marinhas
em 50%, além de diminuir os custos de produção e facilitar o manejo. Atualmente está sendo
desenvolvido um processo mecanizado com equipamento especializado, sobre balsas.
Projeto Macroalgas
Este projeto realiza ações para avaliar a viabilidade de produção da alga kappa-phycus
alvarenzii, cujo principal subproduto é a carragena, no litoral catarinense.
Serviço de Inspeção Municipal
Integrando o Projeto Controle Higiênico-sanitário de Moluscos, o Serviço de Inspeção
Municipal é mais uma ferramenta para a comercialização legal de moluscos bivalves em
Florianópolis. O projeto visa a incentivar a adoção de procedimentos padronizados de limpeza
e manipulação dos moluscos.
Projeto de Desenvolvimento da Tecnologia do Cultivo de Vieiras
Busca desenvolver o cultivo da vieira Nodipecten nodosus em Santa Catarina. Dentre as ações
do projeto estão o desenvolvimento de estratégias de cultivo adaptadas às condições locais
visando à otimização da produtividade; a identificação e caracterização da influência de
fatores ambientais sobe o crescimento e sobrevivência; a definição de critérios para a seleção
de áreas adequadas ao cultivo e o apoio à ampliação da produção de sementes.
Outros projetos de iniciativa pública
Além das políticas públicas voltadas ao fomento do setor de Turismo, Gastronomia e
Maricultura, Florianópolis conta, ainda, com projetos de sustentabilidade ambiental que dão
suportea essas áreas. São diversas iniciativas voltadas à reciclagem de lixo seco, eletrônico e
óleo de cozinha, bem como à conscientização ambiental e redução do desperdício.

6. Capacitação e formação profissional
Florianópolis oferece cursos de capacitação profissional voltados ao setor de alimentação e
gastronomia em diferentes níveis: formação técnica de nível médio, capacitação profissional
para inserção no mercado de trabalho, aperfeiçoamento, graduação superior (bacharelado e
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1353

tecnólogo) e outros. Esses cursos são oferecidos por instituições públicas e particulares de
ensino ou voltadas ao fomento do desenvolvimento socioeconômico.
Algumas dessas instituições promovem intercâmbios de alunos e professores com outras
instituições de ensino nas áreas de Nutrição, Gastronomia, Hotelaria e Maricultura.
O Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições (NUPPRE) da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) é reconhecido internacionalmente por pesquisas sobre
Nutrição e Gastronomia desenvolvidas em estabelecimentos que produzem e comercializam
refeições.

7. Geração de emprego
Segundo dados do MTE, em 2010, o segmento de gastronomia totalizou em Florianópolis,
2.778 estabelecimentos formais, o equivalente 11,3% do total registrado em Santa Catarina.
No mesmo ano, o segmento respondia por 12.258 empregos formais em Florianópolis (22,3%
dos empregos registrados no Estado). A capital catarinense é a 1ª colocada estadual em
número de estabelecimentos e empresas do segmento gastronômico.
Considerando o período de 2006 a 2010, o número de empresas do segmento de gastronomia
apresentou um incremento acumulado de aproximadamente 11%, enquanto que em relação
ao estoque de empregos essa alta foi de 30%.

Conclusões

Nos últimos vinte anos o perfil da população da cidade de Florianópolis mudou com a
valorização da beleza natural, história, cultura local, geração de renda e circulação de bens.
Atualmente encontra-se uma população mais eclética, mais culta, com melhor poder aquisitivo
que demanda produtos e serviços com qualidade.

A expansão do mercado de restaurantes inteligentes dá espaço para as mais diversas
propostas com a base da culinária típica, aproveitando-se da globalização favorecida pela
colonização européia. As novas tecnologias oportunizaram o intercâmbio cultural, a
degustação de sabores exóticos e desconhecidos, a filosofia do gosto, as invenções criativas, a
associação da gastronomia com a ciência e a profissionalização do setor, em consonância com
os desejos de uma renovada sociedade.
As delícias gastronômicas de Florianópolis estão ligadas à sua cultura, educação e modo de
vida. A gastronomia contemporânea, como não pode deixar de ser, faz parte desse vasto
legado cultural. E, se considerada o movimento da humanidade em todos os sentidos, pode-se
afirmar que na gastronomia algumas artes culinárias têm se perpetuado através dos tempos,
outras não se adaptaram às novas eras, sendo, portanto, esquecidas, e outras ainda, foram
aprimoradas com o uso de novos ingredientes e tecnologias.
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Novos chefs formados nas escolas de gastronomia de renome fazem hoje uma releitura da
gastronomia regional, propondo uma cozinha contemporânea com os elementos do próprio
território Catarinense. Nesta nova economia criativa da gastronomia de Florianópolis não
basta inovar. Foi necessário surpreender, encantar e conquistar os clientes com a culinária
local rica em frutos do mar acompanhados de arroz e pirão de mandioca. Recebeu destaque
ao título de “Capital da Ostra”, pelo diferencial na maricultura impactante da economia
nacional. Vinhos, doces e queijos finos, boutarga, assim como um foi-gras de primeira
qualidade são produzidas nas regiões vizinhas de Florianópolis, dentro do próprio Estado de
Santa Catarina.

Tradição e diversidade caracterizam a gastronomia em Florianópolis. Os restaurantes
valorizam e preservam expressões culturais como saberes, sabores e modos de fazer, o uso de
ingredientes locais, formas de expressão, celebrações, festas, costumes e outras tradições.

Para atender as exigências de uma sociedade cada vez mais numerosa e excludente foi
necessário conciliar o crescimento econômico com mais equidade social e respeito ao meio
ambiente. Este contexto gerou projetos de sustentabilidade garantindo as mudanças no
padrão de produção e consumo para bens e serviços cada vez mais intensivos em
conhecimento e menos absorvedores de recursos naturais.
Não é mais o custo dos insumos, da matéria prima e da mão de obra que determinam o preço
de um produto. Bens e serviços possuem seu valor de mercado determinado pelo grau de
satisfação que proporcionam aos consumidores e turistas. O desenvolvimento gerou o
crescimento da economia local de forma sustentável garantindo o sucesso do Turismo
Gastronômico.

Com este título Florianópolis pretende gerar visibilidade e repercussão internacional,
incremento do pólo turístico-gastronômico qualificado com estímulo à criação de novos
empreendimentos relacionados com a gastronomia. Dentre as ações estão o incentivo à
formação especializada nos segmentos relacionados à gastronomia, a produção de novos
artefatos de suporte e agregação de valor a esta área, gerando novas possibilidades de
negócios por meio de intercâmbios. Este contexto contribuirá para o desenvolvimento da
indústria, comércio, turismo e economia na cidade e na região.

A cidade pode trazer e contribuir para a Rede Mundial de Cidades Criativas da UNESCO com a
proposta de ação do Observatório da Gastronomia, o qual tem como um de seus objetivos a
globalização de informações relacionadas à cadeia produtiva da gastronomia, envolvendo
identidade na produção, pesquisas e difusão de ações do setor público, privado, a sociedade
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civil, as universidades e as organizações multilaterais. Também objetiva garantir maior
conscientização e organização de Guias e Festivais gastronômicos temáticos, bem como a
consolidação das Rotas e Vias Gastronômicas da cidade.

Sua implementação possibilitará a transferência de tecnologias de gestão entre seus
associados. Incentivará o intercâmbio de experiências por meio de missões, cursos, workshops
e eventos internacionais entre as cidades da rede. Promover o compartilhamento de
ferramentas de pesquisa e metodologias de intervenção entre pesquisadores e profissionais
das cidades membros, estimulando a circulação do conhecimento das diferentes realidades.
Mobilizar a organização de uma Central de Negócios, voltada para a busca de inovações e
soluções conjuntas para o setor, com acompanhamento da oferta e da demanda, estimulando
o associativismo.
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Resumo
A noção de economia criativa tem provocado una nova leitura sobre a criatividade, os
conhecimentos e a cultura produzidos nas cidades, por agregar valor à comercialização
de bens e serviços, bem como permitir a geração de renda e a inserção de pessoas em
novos mercados de trabalho. Neste contexto surgem nas cidades, empresas ligadas a
economia criativa. Na cidade de Viçosa, que até a década de 1980 tinha sua economia
centrada no comércio e na Universidade Federal de Viçosa, observa-se esforços para
uma nova imagem econômica devido ao desenvolvimento de um território
considerado criativo dentro desta cidade. Este território que congrega alguns bairros
da cidade está sob a responsabilidade do Centro Tecnológico de Desenvolvimento
Regional de Viçosa (CENTEV). Diante disso, o objetivo foi caracterizar este território
criativo na cidade de Viçosa, buscando compreender a formação deste mercado
criativo na cidade pelo CENTEV. Foram feitas pesquisas documental e de campo com
empresas de Biotecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento e Software, Comunicação e
Telecom que atuaram no CENTEV. Como resultado identificou-se que há evidências de
que o território sob a governança do CENTEV está inserido no contexto da economia
criativa, sendo um espaço organizado, propulsor e indutor da criação de empresas que
projetam por meio deste território uma nova imagem econômica para a cidade. Assim,
é possível observar que o território estudado, por meio das ações articuladas entre o
CENTEV e as empresas, especialmente, nos segmentos de Biotecnologia e de Software,
permitem projetar a cidade de Viçosa como uma cidade criativa nestes segmentos.
1
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Abstract
The notion of creative economy has caused a new reading on the creativity, knowledge
and culture produced in cities, to add value to the marketing of goods and services, as
well as enable income generation and insertion of young people in labor markets. In
this context arise in cities, companies related to the creative economy. In the city of
Viçosa, which until the 1980s had its economy centered on trade and the Federal
University of Viçosa, there is a new effort to image due to the economic development
of a territory considered creative within this city. This territory that brings together
some neighborhoods of the city is under the responsibility of the Technical Center of
Regional Development of Viçosa (CENTEV). Thus, the objective was to characterize this
creative territory in the city of Viçosa, trying to understand the formation of this
creative market in the city by CENTEV. Were made documentary and field research
with biotech companies, Research and Development and Software, Communication
and Telecom acted in CENTEV. As a result it was identified that there is evidence that
the territory under the governance of CENTEV is placed in the context of the creative
economy, being an organized space, propulsion and inducing the creation of
companies that design through this territory a new image for the city economic. Thus,
it is possible to observe that the study area, through joint actions between CENTEV
and businesses, especially in the segments of biotechnology and software, allow you to
design the city of Viçosa as a creative city in these segments.

Key words
creative economy, creative territory, technological park, incubator of businesses.

Introdução
No cenário atual, em que a escassez de recursos de produção torna-se cada vez
mais evidente, percebe-se a necessidade de identificar novas formas de explorar
recursos e desenvolver atividades que atendam às expectativas do mercado de forma
sustentável.
Nos últimos vinte anos houve uma transferência de valores, em que a produção
baseada na manufatura e indústria deu lugar à produção que utiliza recursos infindos
para ofertar de bens e serviços criativos. Este novo setor denomina-se Economia
Criativa e lança mão de recursos como criatividade, cultura e conhecimento; que além
de ser não exauridos com uso, se renovam e aprimoram.
O adjetivo criativo aparece, ao longo da história, associado à nação, indústria e por
fim economia; para designar um novo setor que tem a particular função de interpretar
significados e por meio de recursos intangíveis transformá-los em bens e serviços.
A Economia Criativa se destaca por sua expressiva contribuição para o
desenvolvimento, que é confirmada por meio de diversos indicadores como PIB,
número de empresas e empregos diretos e indiretos, taxa de crescimento de número
de empresas criativas em relação às demais. Outro fator que confere importância ao
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setor é a preocupação de governos como o do Brasil em criar órgãos específicos que
visam o desenvolvimento e aprimoramento de políticas públicas voltadas para a área,
como a Secretaria de Economia Criativa do Brasil Brasileiro, criada em 2011.
A realização de encontros, fóruns e seminários permite que haja maior interação
dos envolvidos com este novo setor, entretanto os eventos e estudos produzidos
sobre o tema ainda são poucos consistentes. Destaca-se a preocupação do Brasil, que
ao criar a Secretaria de Economia Criativa, objetivou entender melhor esta área e criar
um conceito que atenda à expectativas de um país com as características e
particularidades do Brasil.

Objetivos


Identificar os negócios inseridos no contexto da Economia Criativa em Viçosa –
MG;



Caracterizar o CENTEV e suas ações no contexto da economia criativa;



Identificar os negócios inseridos no contexto da economia criativa no CENTEV;



Caracterizar a forma de organização dos negócios identificados;



Relacionar as ações do CENTEV para o desenvolvimento dos negócios inseridos
na economia criativa.

Metodologia
Para a classificação da pesquisa, adotou-se a metodologia de Vergara (2005) que
qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.
Quanto aos fins trata-se de uma pesquisa descritiva por que visa descrever
Economia Criativa.
Quanto aos meios pesquisa documental e de campo. Documental porque para seu
embasamento será realizada uma pesquisa sobre o seguinte assunto: Economia
Criativa; basicamente em livros e artigos; quanto aos livros foram consultados na
biblioteca setorial do Departamento de Administração da Universidade Federal de
Viçosa, e os artigos foram acessados via internet; conforme endereços eletrônicos
constantes no referencial. Pesquisa de Campo, pois foi realizada uma investigação
junto aos gestores de empresas graduadas cujos negócios estão inseridos no contexto
da Economia Criativa, sendo aplicadas entrevistas com roteiro estruturado. A escolha
dos gestores, é justificada pelo fato de serem eles os que melhor retratam a realidade
da empresa.
Para a caracterização dos negócios inseridos no contexto da Economia Criativa no
município de Viçosa foi utilizado o Mapeamento das Indústrias Criativas do Brasil –
Análise Especial Minas Gerias realizado pela da FIRJAN no ano de 2012, apresentado
no Anexo A.
Para a realização das entrevistas foram feitos contatos pessoalmente, por
telefone, email e facebook, no período de 20-03 a 05-04-13.
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Para facilitar a abordagem no momento da entrevista foi elaborado um
questionário e uma carta explicativa que o acompanhava, conforme apêndice A e B, e
um breve resumo do conceito de Economia Criativa e a relação das empresas
participantes do núcleo criativo. O responsável pela empresa era abordado e recebia
explicações sobre o motivo de realização da pesquisa e questionado sobre qual seria o
meio mais eficaz para responder à pesquisa.
Dentre as empresas pesquisadas doze foram contatadas incialmente por
telefone e quatro por meio do facebook, num total de dezesseis empresas. Entretanto,
houve insucesso na tentativa de contatar duas empresas por telefone. Nestes dois
casos o foram realizadas diversas ligações para os números de telefone das empresas,
mas não houve atendimento da chamada. Entretanto, é importante ressaltar que o
questionário acompanhado da carta explicativa foi enviavo por email, sem obter
resposta.
Dentre as empresas participantes da pesquisa, três fizeram quiseram
responder ao questionário pessoalmente e uma por telefone; sendo que as demais,
após abordagem inicial, solicitaram o envio do questionário e carta explicativa por
email. Das empresas que solicitaram realização da entrevista pessoalmente, uma não
enviou resposta. Quanto questionada justificou que foi por falta de tempo. Portanto
treze empresas responderam à pesquisa.
Para análise dos dados coletados nas entrevistas, foi utilizado o Excel, para
realizar a categorização e classificação das respostas, de acordo com as questões
propostas. A adoção desta ferramenta é justificada pela particularidade dos dados
pesquisados, sendo necessário somente sua contagem, cálculo de médias, máximos,
mínimos.

1. Teorização sobre Economia Criativa e a aplicação de sua noção no contexto
dos Territórios
A Economia Criativa tem como pilares cultura, conhecimento e criatividade.
Cultura e conhecimento por lançar mão de um conjunto de informações, princípios e
valores de uma determinada região e desenvolver produtos/ serviços por meio do
conhecimento dos moradores locais e também de especialistas. Dentre os três se
destaca a criatividade, aqui entendida como faculdade/habilidade de criar.
O adjetivo criativo foi relacionado primeiramente à nação, conforme Perucia et al.
(2009), quando na Austrália, em 1994, Paul Keating apresentou o relatório intitulado de
Creative Nation, enfatizando a importância do trabalho criativo dada sua contribuição
para a economia do país, por entender que o mesmo possuía grande potencial para
desenvolver produtos relacionados ao campo criativo que se destacavam se
comparados aos convencionais. Na Inglaterra, segundo Reis (2008) o termo aparece,
em 1997, ligado às indústrias que foram evidenciadas, em 13 setores, por meio de
levantamentos realizados a pedido de Tony Blair, que diante da competição da
economia mundial percebeu a necessidade de identificar que atividades melhor
atenderiam às demandas do mercado e possuíam maiores vantagens competitivas. No
reino Unido o termo indústria criativa denomina toda atividade que tem o seu dna, sua
origem, como ponto central a criatividade, por meio da qual produtos e serviços são
transformados em potencial de riqueza e sustentabilidade.
Convém lembrar que na Inglaterra o termo indústria tem um significado próximo
ao que chamamos de setor; conforme diz Emmendoerfer (2011) as atividades
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econômicas ligadas com a cultura aparecem atualmente com a denominação de
indústrias criativas e Bruno et al. (2011) que afirma que os resultados dos
procedimentos de busca indicam a similaridade entre as expressões economia criativa e
indústrias criativas.
As atividades relacionadas às ações criativas contribuem para o aumento de opção
de produtos alternativos para as pessoas, ampliando as possibilidades de decisões, o
que impacta diretamente no desenvolvimento do ambiente de negócio.
Para fins de realização deste trabalho todas as colocações relacionadas ao termo
indústrias criativas serão identificadas como também pertinentes à Economia Criativa,
uma vez que ao observar as ponderações dos autores sobre os dois termos, percebe-se
uma similaridade de conceitos sendo ainda possível identificar que economia criativa
pode ser entendida como uma forma de evolução do termo industrias criativas, ou seja,
uma forma mais abrangente de denominar o setor.
No Brasil Reis (2008), Brasil (2011) e Miguez (2007), tem a mesma opinião ao
apontarem que a economia criativa começa a se destacar a partir da realização, em
2004, de um painel dedicado exclusivamente a questão das industrias criativas sob a
ótica dos países em desenvolvimento realizada na 11ª Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento. Também merece destaque a realização, em 2005,
pelo governo brasileiro do Fórum Rumo ao Centro Internacional das Industrias
Criativas; onde foram discutidas questões relacionadas a modalidades de operação,
financiamento, estrutura organizacional e possíveis parcerias para a criação do Centro
Internacional de Industrias Criativas; por reconhecer a importância do setor para a
economia e desenvolvimento do país. Em 2006, uma pesquisa inédita da Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) destaca a importante participação
da Economia Criativa no PIB brasileiro e na movimentação de riqueza produzida, além
disso, o módulo Economia Criativa é inserido no Fórum Cultural Mundial do Rio de
Janeiro. Em 2007 ocorrem dois Seminários Internacionais no Ceará e São Paulo. No ano
de 2008 são editados os trabalhos Cadernos de Economia Criativa: Economia Criativa e
Desenvolvimento Local pelo SEBRAE de Vitória e Economia Criativa como estratégia de
desenvolvimento: uma visão dos países em desenvolvimento, pelo Itaú Cultural, de São
Paulo, que sistematizam experiências e possibilidades acerca do tema. Mais
recentemente, em 25 de fevereiro de 2011, a FIRJAN inaugurada a Federação Nacional
de Economia Criativa no Centro Cultural dos Correios de Recife-PE. Em 2012, com a
criação da Secretaria de Economia Criativa a cultura é confirmada como eixo
estratégico nas políticas públicas de desenvolvimento do país. Esta secretaria tem
como missão conduzir a formulação, implementação e monitoramento de políticas
públicas que visam o desenvolvimento e evidenciam o apoio e fomento aos
profissionais criativos. Por iniciativa do Brasil, está em desenvolvimento desde 2011 o
Plano Brasil Criativo que visa estimular a Economia Criativa por meio da conexão de
políticas e programas de diferentes áreas do governo que beneficiará a produção de
bens, serviços e tecnologias ligados ao setor.
Percebe-se que no Brasil e no mundo o tema deste estudo é recente, entretanto
recebe destaque dada sua importância para o desenvolvimento.
Neste sentido, a Economia Criativa tem como ponto central a criatividade, que
implica na capacidade de criar, inovar, transformar; um recurso muito valorizado
atualmente na realização das atividades relacionadas ao setor. A criatividade é
inerente ao ser humano; podendo ser utilizada de diversas formas, mas sempre como
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intuito realizar algo de forma extraordinária, diferente do que já foi realizado.
Interessante destacar que a criatividade é um recurso infinito.
A Economia Criativa surge de uma mudança, que aponta a transferência de uma
indústria focada na manufatura que transforma matéria prima em produtos para
serem consumidos para outra que utiliza o potencial de criação, a mente humana, para
desenvolver seus serviços. Este setor entendeu uma demanda diferenciada por parte
dos consumidores que tem poder de decisão, acesso facilitado às informações, opção
de escolha e desejo pelo novo.
Segundo o entendimento de Reis (2008) a Economia Criativa possui como
principais características valor agregado a intangibilidade; estrutura de rede que
beneficia cada participante; ampliação dos modelos de consumo existentes; promoção
de micros e pequenas empresas; participação novas tecnologias.
A partir da identificação da célula principal da economia criativa tem-se condições
de apontar algumas considerações sobre seu conceito.
Na opinião de Perucia et al. (2009) o termo industrias designa hoje os setores
nos quais a criatividade é uma dimensão essencial; e se destacam pela sua ênfase na
dimensão simbólica. Para Lawrence e Phillips (2009) apud Emmendoerfer et al. (2011)
é a interpretação subjetiva de um significado por parte do consumidor e
transformação de um bem em algo simbólico.
Economia Criativa é tudo aquilo que qualifica e diferencia pessoas,
empreendimentos, comunidades, que tem como valor os recursos
intangíveis que, além de cultura, conhecimento e criatividade,
englobam os a experiência, a diversidade cultural (Deheinzelin, 2011,
p.2).

Segundo Emmendoerfer et al. (2011) o conceito de indústria criativa salientar os
aspectos positivos da interação entre arte ou cultura, tecnologia e negócios. Para Reis
(2008) a economia criativa compreende setores e processos que têm como insumo a
criatividade, em especial a cultura, para gerar localmente e distribuir globalmente
bens e serviços com valor simbólico e econômico. A mesma autora complementa
dizendo ainda que é un termo usado para representar un aglomerado de actividades
que estão diretamente inseridas no processo industrial e têm criatividade como um
componente essência. Já para Perucia et al. (2009) indústrias criativas são formadas
por redes sociais complexas de consumo e de produção. E para finalizar chega-se
então à seguinte definição: os setores criativos são todos aqueles cujas “atividades
produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico,
elemento central da formação do preço, e que resulta em produção de riqueza cultural
e económica” (Brasil, 2011, p. 22).
Importante destacar outro termo relacionada à questão criativa, que merece
atenção por sua importância para o desenvolvimento, disseminação e consolidação;
Cidades Criativas.
Pode-se imaginar uma cidade onde há uma grande concentração de empresas que
desenvolvem atividades criativas. Não é um conceito errado entretanto incompleto.
Segundo Bradford (2004, p.1) apud Reis (2012, p.11) “cidades criativas são locais de
experimentação e inovação, nos quais novas ideias florescem e pessoas de todas as
áreas se unem para fazer de suas comunidades locais melhores para viver”. Na
opinião desta autora há três características importantes para a classificação de uma
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cidade como criativa, não bastando apenas ter uma grande concentraçãode atividades
voltadas para a criatividade.
Podemos entender que uma cidade criativa apresenta três
características essenciais: Inovação (entendida como a capacidade de
solucionar problemas e antecipar oportunidades, das mais diversas
ordens), Conexões (as mais variadas: entre pessoas e seu espaços,
identidades; entre a história urbana, o contexto presente e uma
estratégia futura, etc) e Cultura (pelo que apresenta de mais
intrinsicamente
simbólico, pela identidade, pelos valores
compartilhados, maas também cultura por seu impacto econômico e
pela geração de uma ambiente propício á eclosão da criatividade) (Reis,
2012, p. 76).

Neste contexto também se destaca o territorio criativo, percebido como un área
delimitada pertecente a una organização. Dentre os autores pesquisados não foi
identificado um cojunto de informações detalhado sobre o conceito do termo
territorio criativo; entretanto com base nas informações sobre economía criativa e
cidades criativas, pode-se concluir que o termo territorio criativo compreende um
espaço, lugar, local onde as atividades da Economia Criativa são desempenhadas.
Segundo Reis (2008) Território Criativo pode ser compreendido como uma área
inserida em uma cidade criativa, onde há articulação de espaços criativos de vocações
complementares, atuando de forma sistêmica.
Para melhor entender que atividades tratam esta economia, faz-se necessário
evidenciar o entendimento de alguns autores sobre seus componentes, apontando
serviços e produtos caracterizados como criativos.
Este mercado inclui atividades econômicas como: antiguidades,
arquitetura, arte, artesanato, artes performáticas, decoração, design,
design de moda, editoras, filme e vídeo, jogos de computador, música,
publicidade, serviços de software e computadores, TV e rádio
(Oakley,2004, apud Emmendoerfer,2011, p. 2).

E Perucia et al. (2009) complementa o pensamento acima citando as seguintes
atividades: teatro, cinema, publicidade, indústria editorial, museus, galerias e as
atividades vinculadas às tradições culturais.
As atividades componentes do setor criativo: Arquitetura & Engenharia,
Artes, Artes Cênicas, Biotecnologia, Design, Expressões Culturais, Filme
& Vídeo, Mercado Editorial, Moda, Música, Pesquisa &
Desenvolvimento, Publicidade, Software, Computação & Telecom;
entendidas pela instituição como segmentos criativos. (Firjan, 2008, p.
16).

Percebe-se com mais clareza a importância deste setor dada a dimensão atingida
pelas atividades por ele englobadas e impacto destas atividades na economia. Para o
Brasil (2011) é considerado como um dos setores mais dinâmicos da nova economia
mundial. E segundo Perucia et al. (2009) a importância econômica das indústrias
criativas é irrefutável, pois têm participação relevante no PIB mundial e crescem a
taxas superiores àquelas do conjunto da economia. E Reis (2008) concorda dizendo
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que as indústrias criativas economicamente valiosas por si mesmas, pois catalisam e
fornecem valores intangíveis a outras formas de organização de processos, relações e
dinâmicas econômicas de setores diversos.
Pode-se destacar ainda que a grande variedade a ações envolvidas neste contexto
permite que diversas pessoas sejam envolvidas no desempenho de tais atividades; o
que admite identificar um benefício de gerar emprego e oportunidade. Para Bruno et
al. (2011) a economia criativa é multidimensional e pode contribuir para o
desenvolvimento econômico, social, cultural e urbano de diversas formas. E de
acordo com Perucia et al. (2009) o fenômeno das indústrias criativas deve também
ser associado à uma transformação de valores sociais e culturais, que ocorreu no final
do século 20.
No cenário atual onde o consumidor possui gostos diversos e insaciáveis, empresas
que tem como principal ativo a criatividade tem mais chances de captar o desejo de
seus clientes e atendê-los da melhor forma.
Considerando o aspecto do
desenvolvimento sustentável, o setor se destaca por desenvolver atividades que
exploram a criatividade - um recurso que tende a aumentar com o uso e para DCMS
(2005) apud Perucia et al. (2009) tais atividades se originam da criatividade,
competências e talento, com potencial para a criação de trabalho e riqueza por meio
da geração e exploração de propriedade intelectual.
A criatividade tem papel importante se relacionada à cultura e o
desenvolvimento social e é ingrediente chave para a criação de
empregos, inovação e negócios, contribuindo para a inclusão social, a
diversidade cultural e a sustentabilidade (Unctad, 2010, apud Bruno et
al., 2011, p.3).

A Economia Criativa se apresenta como oportunidade de resgatar o cidadão ao
permitir que seja inserido no mercado de consumo ao ofertar serviços que atendam
suas expectativas; e o consumidor, Reis (2008), ao possibilitar sua inclusão no
mercado de trabalho. Sendo esta uma característica marcante do setor que resgata a
identidade de uma comunidade, ao permitir que sejam desenvolvidas atividades
relacionadas à cultura local explorando o potencial existente e utilizando a mão de
obra dos próprios moradores, que além de conhecer a melhor forma de realizada tais
atividades, contribui para que os costumes e hábitos locais sejam mantidos e confiram
ao produto/serviço criativo a identidade do local que faz único. Firjan (2008)
corrobora ao entender que a Economia Criativa no Brasil se dá em forma de cadeia,
dividida em um núcleo que concentra as atividades principais, em seguida por
atividades relacionadas que são responsáveis fornecer diretamente bens e serviços ao
núcleo e por fim as atividades de apoio que tem o papel de ofertar bens e serviços
indiretamente. Esta ponderação enfatiza a importância da Economia Criativa, pois
engloba uma quantidade enorme de atividades e por conseqüências envolve mão de
obra em grande número.
Contrariando críticas, a economia criativa não é apenas um apanhado
de setores embalados em uma nova categoria, mas o emblema de um
novo ciclo econômico, que surge como resposta a problemas globais
renitentes, que motiva e embasa novos modelos de negócios, processos
organizacionais e institucionais e relações entre os agentes econômicos
e sociais (Reis, 2008, p.45).
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A Economia Criativa conforme definiram os autores acima citados, é um setor de
grande importância para a economia de um país, não somente por ter como insumo
um recurso infinito e inesgotável, mas principalmente por sua característica inovadora
que reúne pessoas em prol de um objetivo comum e confere desenvolvimento ao local
onde seus negócios estão inseridos.
Segundo o Brasil (2011) 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.
A Economia Criativa do Brasil é norteada segundo Brasil (2011) por princípios
como: inovação, inclusão social, sustentabilidade e diversidade cultural. Já Unctad
(2010) apud Brasil (2011) destaca que a economia criativa engloba a criatividade,
cultura, economia e tecnologia em um mundo contemporâneo dominado por imagens,
sons, textos e símbolos.
De acordo com a opinião de Reis (2008) a economia criativa abrange um amplo
espectro, da economia solidária ligada ao artesanato às novas mídias e tecnologias,
cuja seleção segue as especificidades, talentos e vantagens competitivas de cada
região.
Essa nova economia vem crescendo, graças à sociedade do
conhecimento e às novas tecnologias. É a dimensão simbólica da
produção humana (presente das artes do circo ao conteúdo dos games)
que passa a ser elemento fundamental na definição do preço desses
novos bens e serviços, construindo novas solidariedades, novas éticas e
estéticas, reunindo, enfim, comunidades e indivíduos, desta feita, a
partir de redes e coletivos (Brasil, 2011, p. 13).
A Economia Criativa é uma das principais estratégias de
desenvolvimento para o século XXI e, neste contexto, o Brasil tem um
papel estratégico ao ampliar o conceito, incorporando as dimensões do
desenvolvimento, inclusão social, uso de saberes e fazeres tradicionais
(Deheinzelin, 2006, p.1).

A Economia Criativa é uma área onde as oportunidades estão só começando e de
acordo com as tendências mundiais é o grande motor do desenvolvimento do século
21. Segundo informações de diversos órgãos no mundo o faturamento deste setor só
perde para as industrias de petróleo e de armamentos, além de remunerar muito bem.
Entre 2000 e 2005 os produtos e serviços criativos mundiais cresceram
a uma taxa média anual de 8,7%, o que, conforme a UNCTAD,
representa duas vezes mais que o crescimento de manufaturas e quatro
vezes mais que o da indústria. Em 2007 se somarmos o faturamento
desde setor nos Estados Unidos e Europa chega-se a um valor que
represente algo em torno de 61,4% do mercado mundial (Reis, 2008, p.
39).

No Brasil o setor passou a receber maior destaque após a criação da Secretaria de
Economia Criativa pelo Brasil. Segundo dados da Firjan e Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE) em 2010 foram exportados cerca de 1.222 milhões de
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bens e 6.321 milhões de serviços criativos; num de 63.373 empresas brasileira que
possuem em média de 13,7 empregados com uma remuneração média de R$
2.293,64. O faturamento das empresas inseridas no contexto da Economia Criativa foi
de 104,37 bilhões, o que representa 2,84% do PIB Brasileiro, sendo que número de
empresas apresenta um crescimento de 6,13% ao ano nos últimos 5 anos. Em termos
de emprego o numero de ocupações formais em atividades realizadas no núcleo da
organização a participação mão de obra das empresas inseridas no contexto criativo
representa 1,96% do total empregado; quando consideram-se as atividades
relacionadas ao setor a representatividade chega a 8,54% .
Diversos fatores confirmam a Economia Criativa com mola propulsora da
economia brasileira; sua participação expressiva no PIB do país e na geração de
emprego e renda demonstram sua importância para a sustentação do Brasil com uma
das economias mais importantes do mundo e também explica o cuidado do governo
ao criar uma secretaria especifica para desenvolver políticas publicas que visam
nortear e amparar as ações do setor; que valoriza a cultura o conhecimento e a
criatividade do povo e lança mão do capital intelectual para desenvolver seus
bens/serviços, valorizar a mão de obra e contribuir para o desenvolvimento.

2. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E ANÁLISE DE DADOS: Caracterização dos
negócios inseridos na Economia Criativa em Viçosa
O Mapeamento das Indústrias Criativas do Brasil, em anexo, apresentado faz um
panorama geral de todas as empresas inseridas na cadeia criativa no contexto
nacional. Entretanto este trabalho pretende estudar apenas as empresas situadas na
cidade de Viçosa – MG e dentre estas as que fazem parte do núcleo criativos e foram
graduadas pelo Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa (CENTEV).
Para caracterização do CENTEV foram utilizadas informações constantes em seu
site: http://www.centev.ufv.br. O CENTEV é um órgão da Universidade Federal de
Viçosa (UFV), vinculado diretamente à sua reitoria, criado pela Resolução 12/2001 no
dia 8 de agosto de 2001. Inspirado no Centro de Desenvolvimento Tecnológico da
Universidade de Brasília, a criação do CENTEV possibilitou melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis na UFV para o incentivo ao empreendedorismo e a promoção do
desenvolvimento local e regional.
O CENTEV é composto pela Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, Central
de Empresas Juniores, Parque Tecnológico de Viçosa e Núcleo de Desenvolvimento
Social e Educacional. O funcionamento do CENTEV é viabilizado pela UFV, com apoio
da Prefeitura Municipal de Viçosa (PMV) e da Secretaria Estadual de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (SECTES), esta localizado na Avenida
Oraida Mendes de Castro, s/n – Silvestre na cidade de Viçosa – Minas Gerais.
Desde a sua criação o CENTEV procura atrair investimentos e empreendimentos
inovadores, apoiar a criação, consolidação e desenvolvimento de empresas de
base tecnológica e de empresas juniores, viabilizar parcerias, pesquisas, estágios e
outras formas de capacitação, além de identificar e organizar produtos e processos de
modo a propiciar o desenvolvimento regional e as inovações tecnológicas. Ações do
CENTEV que beneficiam empresas incubadas:
Serviços oferecidos:
 Orientação para a gestão do negócio;
 Orientação para elaboração de Plano de Negócios Busca de Editais de Fomento;
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Auxílio na elaboração de projetos (pesquisa, desenvolvimento e inovação);
Atividades de capacitação e treinamento;
Consultorias e assessorias específicas em tecnologias de gestão;
Troca de informações com parceiros;
Suporte às atividades administrativas das empresas;
Assessorias (jurídica, financeira, marketing, comunicação, secretariado, contábil);
Acompanhamento do desempenho das empresas;
Orientação para o acesso aos laboratórios, linhas de pesquisa e banco de dados da
UFV;
Orientações sobre direitos de propriedade intelectual e legalização do produto (CPPI);
Estrutura compartilhada de infraestrutura (secretária, sala de reuniões e treinamento).

Consultorias e assessorias específicas em tecnologias de gestão:
 Estudo da Viabilidade Técnica, Econômica, Comercial e Impactos ambientais e Sociais
da Tecnologia;
 Sistema de Gestão da Qualidade inclui Programa 5’S, Manual da Qualidade, Gestão por
Processos, Boas Práticas de Fabricação;
 Gestão do Desenvolvimento de Novos Produtos com aplicação das ferramentas
Desdobramento da Função Qualidade e outras;
 Planejamento Estratégico;
 Plano de Negócios Estendido.

2. EMPRESAS GRADUADAS INSERIDAS NO CONTEXTO DA ECONOMIA
CRIATIVA EM VIÇOSA
Para identificação das empresas graduadas de negócios inseridos no contexto da
Economia Criativa baseou-se nas informações constantes em seu site:
http://www.centev.ufv.br. Uma empresa graduada é uma organização que passa pelo
processo de incubação e que alcança desenvolvimento suficiente para ser habilitada a
sair da incubadora. Algumas instituições usam o termo "empresa liberada". A empresa
graduada pode continuar mantendo vínculo com a incubadora na condição de
empresa associada.
A classificação das empresas participantes deste estudo foi realizada com base no
Mapeamento das Indústrias Criativas do Brasil – Análise Especial Minas Gerias
realizado pela da Firjan no ano de 2012 e no resumo de atividades da empresa
graduada para identificar quais empresas exercem atividades do segmento de
Economia Criativa, mais especificamente atividades do núcleo criativo. Foi solicitado
ao CENTEV a relação das empresas graduadas e respectivos telefone, email e
endereço; que apontou um total de 32 empresas graduadas; sendo identificadas
dezesseis empresas que desenvolvem atividades do núcleo criativo. De posse destas
informações foi realizada uma conferência dos dados para posterior contato. Para
manter o sigilo das informações o nome das mesmas não será revelado. Das dezesseis
empresas graduadas que fazem parte do núcleo criativo identificadas, três não
responderam o questionário não demonstrando interesse em participar da pesquisa;
portanto treze receberam e responderam ao questionário, aqui definidas como
empresas graduadas pesquisadas, conforme tabela abaixo:
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Tabela 01 - Empresas Graduadas da Pesquisadas.
Nome

Atividade Principal*

1 EC Arqutetura

Arqutetura

2 EC Biotec 1

Biotecnologia

3 EC Biotec 2

Biotecnologia

4 EC Biotec 3

Biotecnologia

5 EC P & D

Pesquisa & Desenvolvimento

6 EC Publicidade

Publicidade

7 EC SCT 1

Software, Comunic. e Telecon

8 EC SCT 2

Software, Comunic. e Telecon

9 EC SCT 3

Software, Comunic. e Telecon

10 EC SCT 4

Software, Comunic. e Telecon

11 EC SCT 5

Software, Comunic. e Telecon

12 EC SCT 6

Software, Comunic. e Telecon

13 EC SCT 7

Software, Comunic. e Telecon

14 EC SCT 8

Software, Comunic. e Telecon

15 EC SCT 9

Software, Comunic. e Telecon

16 EC SCT 10

Software, Comunic. e Telecon

Fonte: Elaborado pela autora para fins deste estudo* Dados da Firjan (2012)

As treze empresas graduadas pesquisadas desenvolvem atividades nas áreas de:
Biotecnologia, Software, Comunicação e Telecon e Pesquisa e Desenvolvimento. Ressaltase que o objetivo da pesquisa não é a atividade das empresas e por esse motivo nenhuma
análise será realizada, inclusive para manter o sigilo em relação ao nome das empresas.
Quanto ao período de existência, o tempo médio de atividade das empresas graduadas
pesquisadas é de 10,5 anos, sendo a mais recente com quatro e a mais antiga com quinze
anos de existência. Isso demonstra que, num geral, as empresas tendem a permanecer
ativas no mercado depois do período crítico de dois anos, que em média algumas
empresas, por diversos motivos, falem.
Das empresas entrevistadas, 81% das empresas responderam ao questionário, o que
confere credibilidade à pesquisa. Em termos de formalidade e informalidade, todas as
empresas entrevistadas são legalmente formalizadas.
A figura 01 demonstra o faturamento médio mensal, o que representa a importante
participação das empresas graduadas do CENTEV inseridas no contexto da Economia
Criativa na economia do município, pois 31% delas apresenta um faturamento médio
mensal de R$ 30.000,00 a R$ 60.000,00 e 23% estão acima de R$ 90.0001,00.
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Figura 01 - Faturamento Médio Mensal.

Fonte: Elaborado pela autora para fins deste estudo.

A importante participação destas empresas pode ser confirmada por meio de seu
faturamento uma vez que estando situadas no município, todos os impostos
arrecadados são revestidos em benefício do mesmo e sua população.
Conforme a Figura 02, a maioria das empresas possue até cinco funcionários,
entretanto 15% empresas possuem mais de 31 funcionários; o que demonstra a
capacidade de empregar das empresas inseridas neste segmento.
Figura 02 - Número de Funcionários da empresa.

Fonte: Elaborado pela autora para fins deste estudo.
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Apesar de demandar por mão de obra altamente qualificada, e na maioria das vezes
muito específica para uma determinada função, estas empresas contribuem também ao gerar
emprego; captar e reter no município uma parcela dos egressos da universidade e faculdades.

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA DOS NEGÓCIOS
Para descrição do sistema de gestão financeira das empresas graduadas pesquisadas
foram observados dados do gestor financeiro e principais ferramentas utilizadas para
realização das atividades no departamento.
Tratanto especificamente do gestor financeiro das empresas pesquisadas, quanto ao
sexo, a maioria dos gestores é do sexo masculino representada por 77% contra 23% de
respresentantes do sexo feminino. Ao considerar a realidade das empresas participantes da
pesquisa esta maior particpação do sexo masculino pode ser explicada pelo fato dos gestores
serem na maioria das vezes também o proprietário do negócio e ainda pelo perfil da profissão
realacionada à atividade desempenhada pela empresa.
Quanto ao nível de especialização dos gestores financeiros, 77% possuem pós graduação
e 23% ensimo superior. Este dado demonstra a preocupação das empresas com a capacitação
para atuar no mercado; o as diferencia, pois a formação do gestor permite uma otimização na
realização das atividades do setor bem como desenvolvimento e crescimetno da empresa
como um todo. Considerando também o fato de que estas empresas foram incubadas, sendo
fruto de estudos e pesquisas realizadas em uma universidade; em termos de empresas
graduadas é normal que o nível de formação seja elevado, dada a realidade das empresas.
Figura 03 - Remuneração do gestor financeiro.

Fonte: Elaborado pela autora para fins deste estudo.

Em termos de remuração, a figura três aponta que 59% dos gestores possui
remuneração média entre R$ 1.200,00 a R$ 3.600,00 e 33% acima de R$ 5.800,00. Esta
informação é considerada importante uma vez que os gestores por atuarem e residirem na
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cidade também consomem nela. Outro fator importante é que o valor da remuneração
torna-se um atrativo para reter a mão de obra qualificada vinda da univerdadade e das
faculdades.
Ainda considerando informações sobre o gestor financeiro, o número médio de
funcionários do departamento financeiro é dois anos e um mês, sendo que o menor
número de funcionários por empresa é um e o maior é sete. Considerando o período de
atuação o tempo médio na função é de seis anos e sete meses aproximadamente, em que o
funcionário mais novo tem cinco meses na função e o mais antigo tem quinze anos. Podese concluir, comparando o tempo médio de existência das empresas com o tempo médio
desempenhando atividades no setor financeiro, que a maioria dos gestores financeiros
possue considerável experiência por acompanharem a empresa, na maioria dos casos
desde sua criação. Isso contribui muito para o bom desempenho das atividades do setor
bem como para o crescimento geral da empresa, dada a especialização do gestor em sua
função. Interessante ressaltar, conforme depoimentos no momento da entrevista, que em
grande parte das empresas o profissional responsável pelas finanças, também desempenha
atividades em outras áreas estratégicas, sendo também o proprietário; o que retrata a
realidade das pequenas e médias empresas.

4. ANÁLISE DA ECONOMIA CRIATIVA COM BASE EM DADOS DA FIRJAN E
DESTE ESTUDO
Os três segmentos criativos participantes da pequisa, no ano de 2011
compreendiam um total de 78 empregados; com crescimento de 8,64% em relação ao
número de funcionarios ano de 2010, conforme tabela abaixo:
Tabela 02 - Número de empregados do núcleo criativo, por segmento em Viçosa – MG
Segmentos

2010

2011

Biotecnologia

13

18

Pesquisa & Desenvolvimento

8

11

Software, Comp. e Telecon

57

66

Total

78

95

Fonte: Elaborado pela autora para fins deste estudo com base em dados da Firjan 2011.

A Biotecnologia destacou-se apresentando um crescimento de 38,65%.
Tabela 03 - Remuneração Média do núcleo criativo, por segmento em Viçosa – MG.
Segmentos

2010

2011

Biotecnologia

R$ 2.780,05

R$ 2.644,93

P&D

R$ 5.893,08

R$ 5.248,11

Software, Comp. e Telecon

R$ 2.244,26

R$ 2.212,12

Fonte: Elaborado pela autora para fins deste estudo com base em dados da FIRJAN 2011
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A remuneração dos segmentos criativos, apesar de apresentar una leve redução
em relação ao ano anterior, ainda apresenta valores consideraveis.
As considerações sobre a comparação de remuneração média mensal com base
em dados da Firjan (2011) e este estudo comtemplaram apenas as empresas de
Biotecnologia e Software, Comunicação e Telecon, conforme dados serão
apresentados na tabale abaixo.
Tabela 04 - Remuneração Média Mensal

Segmento
Biotecnologia
Software, Comunicação e Telecon

Graduadas
Centev*
Cidade**
R$
2.880,00 R$
2.644,93
R$
4.425,00 R$
3.350,15

Fonte: Elaborado pela autora para fins deste estudo. * Dados desta pesquisa (2013) ** Dados
da FIRJAN (2011)

A Tabela 04 trata da remuneração média mensal dos profissionais dos segmentos
de Biotecnologia e Software, Comunicaçãoe Telecon. Houve um aumento significativo
de 8,89% e 32,08% respectivamente no segmento de Biotecnologia e Software,
Comunicação e Telecon; demonstando a valorização da mão de obra e confirmação de
importância da atividade desenvolvida pelo segmentos na cidade, confirmada pela
Firjan que em seus estudos aponta o constante aumento do valor de remuneração dos
profissionais destes segmentos.
Segundo dados da Firjan (2011) em Viçosa existian dezoito profissionais em
empresas da área de Biotecnologia e 66 na área de Software, Comunicação e Telecon.
Esta pesquisa revelou que há paticipação expressiva da empresas graduadas do
CENTEV, pois das empresas existentes na cidade, em termos de número de
profissionais, 16,67% são do segmento de Biotecnologia e 13,64%, de Software,
Comunicação e Telecon.
Considerando o número de empresas em relação à sua localização percebe-se a
realidade das empresas graduadas que ao atingirem o nível de maturidade, deixam as
dependências do CENTEV e se instalam na em outro local da cidade. Das empresas
graduadas identificadas nesta pesquisa apenas três, ou seja 18,75%, estão instaladas
no CENTEV; sendo que as treze restantes estão instaladas em diversos pontos da
cidade.
Sob a luz do conceito de Território Criativo que tem por pilares inovação, conexões
e cultura, para inovação neste caso específico, o CENTEV pode ser considerado um
território criativo, senão um excelente centro de criação, um berço da Economia
Criativa na Cidade, uma vez que as empresas graduadas passaram por um processo de
incubação onde receberam todo suporte necessário para seu desenvolvimento,
crescimento e maturação e somente após estas etapas concluídas, saíram do território
do CENTEV para desenvolver suas atividades em outro local.
Anteriormente foram apresentadas ações do CENTEV em prol das empresas
incubadas, cabe ressaltar que estas mesmas ações beneficiaram as empresas hoje
graduadas, o que confirma o CENTEV como território criativo, conforme citado acima.
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Conclusões
A Economia Criativa é um segmento em voga no contexto da Economia Brasileira e
Mundial, pois realça sua importância pelo destaque que confere ao ser humano ao
valorizar sua cultura e a criatividade; e por contribuir para o desenvolvimento do local
em que sua atividades são realizadas.
Ao lançar luz sob a cidade de Viçosa, com base em dados de estudos realizados
pela Firjan (2012) num mapeamento especial de Minas Gerais, o quanto a cidade é
potencialmente criativa; pois houve crescimento de empresas inseridas no segmento,
tanto em número de faturamento quanto na contratação de mão de obra e
remuneração.
A cidade de Viçosa consta no Mapeamento da cadeia produtiva do Brasil –
Mapeamento Especial em Minas Gerais realizado pela Firjan em 2012, fato que a
confirma como cidade criativa. Foram identificados quatorze segmentos criativos na
cidade. Portanto, é possível considerar o CENTEV como um territorio criativo, pois
compreende um espaço destinado à criação de empresas, que em sua maioria
desenvolvem atividades do núcelo criativo. Este estudo identificou 32 empresas
graduadas pelo CENTEV e dentre estas 50% desenvolvem atividades do núcleo criativo.
Este estudo aponta a necessidade de ações que façam conhecer melhor o
segmento da Economia Criativa em Viçosa, sua contribuição para o desenvolvimento
da cidade; e ainda ofereçam meios de estruturação deste núcleo criativo. É necessário
implementar ações que estimulem a participação de seus componentes bem como a
busca de incentivos para seu crescimento e solidificação na cidade; espelhadas nas
ações do CENTEV e seus parceiros. Assim, as evidencias observadas na seção anterior,
revelam que o território sob a governança do CENTEV está inserido no contexto da
economia criativa, sendo um espaço organizado, propulsor e indutor da criação de
empresas que projetam por meio deste território uma nova imagem econômica para a
cidade. Portanto, é possível observar que o território estudado, por meio das ações
articuladas entre o CENTEV e as empresas, especialmente, nos segmentos de
Biotecnologia e de Software, permitem projetar a cidade de Viçosa como uma cidade
criativa nestes segmentos.
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CONTROLE DE VISITAÇÃO NOS ATRATIVOS DE
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PERSPECTIVAS
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Resumo
Na primeira década do século XXI, Belo Horizonte se destacou pelo
desenvolvimento do setor terciário da economia. Nesse contexto, o turismo
também se desenvolveu – principalmente na área de eventos, com a realização de
congressos, convenções, feiras e exposições. Com a chegada de megaeventos como
a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, cresce
ainda mais a demanda pelo turismo e a preocupação com as melhores formas de
gestão da atividade. Nesse sentido, é imprescindível a reunião, tratamento e
publicação de dados estatísticos com o intuito de servirem como base para estudos
e planejamento do setor. Este trabalho pretende diagnosticar a situação atual do
levantamento de dados referentes aos visitantes nos principais atrativos turísticos
de Belo Horizonte. Para isso foram identificados os atrativos, levantados os modelos
de controle de visitação já existentes e analisadas as formas de consolidação desses
dados. Ao final foi possível ter uma visão panorâmica desse processo e refletir sobre
novas ações e estudos que podem se realizar no sentido aperfeiçoar a coleta de
dados turísticos do município aprimorando cada vez mais a atividade.

Palavras chave
Diagnóstico, Belo Horizonte, Turismo, Sistemas de Informações Turísticos, Controle
de Visitantes, Perfil da Demanda.

Abstract
During the first decade of the 21st century, Belo Horizonte became recognized by its
development on the tertiary economic sector. Within this context, Tourism has also
developed – mainly in the area regarding events, as congresses, conventions, fairs,
and expositions. As the megaevents also come to town, such as the 2014 FIFA
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World Cup and the 2016 Olympic and Paralympic Games, the Tourism demand and
the worries with having a better activity management grow. So, it is necessary the
reunion, treatment, and publication of statistic data aiming to serve as a base to
studies and planning on the sector. This paper wants to diagnose the current
situation of the data collection regarding the visitors at the main tourist attractions
in Belo Horizonte. To do so, the tourist attractions were identified, the current
visitation control systems were collected, and the ways of data consolidation were
analyzed. At the end, it was possible to have a broad view of the process and think
about new actions and studies that can be carried out as to perfect the tourism data
collection in the city, ever improving the activity.

Key words
Diagnose, Belo Horizonte, Tourism, Tourist Information Systems, Visitors Controls,
Demand Profile.

Introdução
O Turismo é uma atividade híbrida que envolve a participação de uma cadeia
variada de serviços e profissionais. Seus impactos influenciam não somente os
participantes diretos – os viajantes – mas também os espaços onde ocorre. Por esse
motivo, pode ser estudado do ponto de vista econômico, como uma atividade de
importação e exportação, que promove divisas entre países e regiões (OMT, 2003).
Mas também, segundo (González & Ruiz, 2006), não deve ser considerado apenas
sob esse aspecto, pois, à medida que se desenvolve em escala local, tem implicações
diretas sobre a vida das pessoas e nos territórios em que acontece.
Na primeira década do século XXI, Belo Horizonte se destacou pelo desenvolvimento
do setor terciário da economia. De acordo com dados do IBGE (2013), este setor é
responsável por mais de 80% do PIB da capital. Alguns dos investimentos recentes
nesse setor são a implantação do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, do Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento do Google para a América Latina e do centro de
convenções Expominas. O turismo também se desenvolveu na área de eventos, com
a realização de congressos, convenções, feiras, eventos técnico-científicos e
exposições.
A pesquisa do Turismo Formal em Minas Gerais realizada em 2012 (Setur-MG,
2012), aponta que o setor de alimentação e transportes em Belo Horizonte cresceu
cerca de 40% de 2006 a 2011. Isso sinaliza o aumento do consumo relacionado aos
serviços de bares, restaurantes e transportes turísticos na capital nos últimos anos.
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A mesma pesquisa também sinaliza um crescimento no setor de entretenimento
confirmando o sucesso que a capital vem experimentando no setor artísticocultural. Em 2004 Belo Horizonte obteve 7,2 pontos no fechamento do ICMS Cultural
e 25,2 pontos em 2010, apresentando um crescimento de 350% em 6 anos. Com a
atração de espetáculos internacionais – como o caso do Cirque Du Soleil, Elton John
e Paul Mccartney em 2013 – e por políticas públicas como a Lei de Incentivo a
Cultura e a Lei do ICMS Cultural, a capital mineira se consolida como um novo pólo
nacional de cultura (IEPHA - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais, 2013).
O crescimento do número de visitantes pode despertar a atenção para organização
da infraestrutura do município – não só para atender a esses alóctones – mas
também para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Nesse sentido, é
essencial que o planejamento de Belo Horizonte seja pensado de forma eficiente e
pronto para dar respostas às necessidades de ambos os grupos. A partir dessa
reflexão, a gestão do Turismo também demanda ações planejadas e embasadas em
informações fidedignas que facilitarão enxergar um panorama da situação atual
para a elaboração de projetos que otimizem a atividade.
Essa necessidade se torna ainda mais renitente com a vinda dos grandes eventos
esportivos como a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016. Com os olhos do mundo voltados para o Brasil, o mercado de
investimentos – principalmente na área do Turismo – é aquecido.
No ano de 2007 o Governo Federal, através do Ministério do Turismo, elaborou um
documento orientador para implementação do Programa de Regionalização do
Turismo – Roteiros do Brasil. O objetivo do documento era nortear as regiões do
país com o intuito de posicioná-las com relação ao seu desenvolvimento e traçar
diretrizes estratégicas para melhoria da atividade turística. Composto por treze
cadernos, o Módulo Operacional 6 trata do Sistema de Informações Turísticas do
Programa (Ministério do Turismo do Brasil, 2007).
Este caderno tem como finalidade destacar a importância da produção de dados e
informações sobre o Turismo. Além disso, ressalta a relevância da comunicação e
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diálogo entre os setores públicos, privados e a comunidade de um modo geral
(Ministério do Turismo do Brasil, 2007, p. 14).
A publicação ressalta a importância do desenvolvimento de Sistemas de Informação
para o desenvolvimento do Turismo. Além disso, suas premissas vão ao encontro da
necessidade de articulação entre os setores públicos, privado, comunidade e
instituições parceiras.
O Guia Turístico da Belotur (Empresa de Turismo de Belo Horizonte) apresenta a
ideia de 6 roteiros turísticos na capital, todos com grande destaque ao Turismo
Cultural. Dentro desses roteiros, a mesma publicação descreve aproximadamente 60
atrativos turísticos diferentes. Entre eles há uma diversidade de museus, praças,
parques, igrejas e espaços de compra como feiras e mercados.
A Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (Setur-MG) e a Belotur se uniram
em uma parceria entre suas unidades de pesquisa em Junho de 2012 e discutiram
sobre a criação de um Observatório de Turismo para a capital mineira. Desse
encontro, um dos entraves identificados para a compilação de dados foi a
dificuldade de informações, em ambas instituições, referentes aos visitantes nos
atrativos. Surge, então, a possibilidade de uma sistematização do controle de
visitação nos atrativos da cidade.
Segundo Bissoli (1999) um sistema de informações turísticas ideal deve, entre outros
pontos, produzir informações relevantes e confiáveis, em tempo hábil e a custo
condizente. Além disso, espera-se que ele também atenda aos requisitos
operacionais, gerenciais e possibilite tomadas de decisão integrando-se à estrutura
da organização e auxiliando na coordenação entre as diferentes unidades
organizacionais por ele interligadas.

Objetivos
A falta de informações sobre a rotina ou o uso de sistemas com as características
acima, desperta o interesse para este estudo que se propõe a responder a seguinte
problemática: qual a situação do controle de visitação nos atrativos de Belo
Horizonte?
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A fim de responder a esta pergunta, esse trabalho tem como objetivo geral
compreender a situação atual do levantamento de dados referentes aos visitantes
nos principais atrativos turísticos de Belo Horizonte e Inhotim (Brumadinho).
Especificamente, o estudo também pretende identificar os principais atrativos
turísticos do município – incluindo Inhotim em Brumadinho, região metropolitana;
levantar os modelos de controle de visitação já existentes nos atrativos; e analisar as
formas de consolidação desses dados.

Metodologia
A pesquisa teve como público-alvo 23 atrativos de Belo Horizonte e Inhotim em
Brumadinho – listados abaixo:
Os 24 Atrativos Pesquisados
1.

Arena Independência

2.

Casa do Baile - Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura e Design

3.

Casa Fiat de Cultura

4.

Centro de Cultura de Belo Horizonte (CCBH) / Centro de Referência da Moda (CRMODA)

5.

Cidade Administrativa

6.

Espaço TIM UFMG do Conhecimento

7.

Fundação Clóvis Salgado – Palácio das Artes

8.

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (Jardim Zoológico e Jardim Botânico e Aquário)

9.

Igrejinha São Francisco de Assis

10. Inhotim (Brumadinho)
11. Memorial Minas Gerais Vale
12. Mercado Central Abastecimento e Serviços
13. Mirante do Mangabeiras
14. Museu das Minas e do Metal
15. Museu de Arte da Pampulha – MAP
16. Museu de Ciências Naturais PUC Minas
17. Museu de Artes e Ofícios
18. Museu Histórico Abílio Barreto
19. Museu Inimá de Paula
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20. Palácio da Liberdade
21. Parque da Serra do Curral
22. Parque das Mangabeiras
23. Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo
24. Parque Municipal Américo Renné Giannetti
Tabela 1 – Os 24 Atrativos Pesquisados
Elaboração Própria

Esses atrativos foram selecionados com base na Pesquisa de Demanda Turística da
Setur de 2012. Esta pesquisa evidenciou que os visitantes de Belo Horizonte
consideram como alguns dos principais atrativos/representantes da cidade: a região
da Pampulha (22%), os espaços de compras (9%) e os parques (8%) (Setur-MG,
2012).
Apesar de não aparecerem nas primeiras ocorrências como atrativos que
representam Belo Horizonte, os museus das Minas e do Metal, de Arte da
Pampulha, de Ciências Naturais PUC Minas, de Artes e Ofícios, Histórico Abílio
Barreto e Inimá de Paula foram considerados por reforçarem o caráter cultural já
mencionado. Além disso, outros atrativos foram escolhidos como objeto de trabalho
por possuírem certa rotina de levantamento de dados reconhecida pelas unidades
de pesquisa da Belotur e da Setur – MG, como é o caso de Inhotim e o Espaço TIM
UFMG do Conhecimento.
A metodologia utilizada na pesquisa foi de origem quanti-qualitativa e foi levada a
cabo com a aplicação de questionários. Tal metodologia é considerada adequada
por englobar tanto métodos quantitativos como qualitativos e por aproveitar os
dados coletados de forma abrangente facilitando a interpretação. O Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia a define como:
Método que associa análise estatística à investigação dos significados das
relações humanas, privilegiando a melhor compreensão do tema a ser
estudado, facilitando assim a interpretação dos dados obtidos. (Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 2011)

Na primeira etapa da pesquisa, um ofício foi enviado em nome da Setur e da
Belotur, solicitando aos gestores dos atrativos que respondessem ao questionário
online. Ao utilizar esse método, esperava-se maior agilidade nas respostas. Contudo,
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dos atrativos listados, apenas 10 responderam no prazo estabelecido, atrasando
assim o processo de pesquisa e diagnóstico. Diante dessa situação, contou-se com o
apoio da Belotur, que aplicou o restante dos questionários in loco. A coleta das
informações através de questionários foi realizada entre junho e dezembro de 2012.
De janeiro a março de 2013, foi elaborado um relatório com os resultados
consolidados.
Os questionários aplicados abordaram temas como: formas de controle de visitação
utilizadas, forma de consolidação dos dados, entraves para se realizar o controle de
visitação, eficiência da metodologia, importância de se elaborar uma metodologia,
dentre outras questões pertinentes ao perfil do objeto de estudo. Ao concluir a
pesquisa, os dados foram tabulados em planilhas no software MS Excel e foram
gerados gráficos para facilitar a análise e o diagnóstico.

1. A Sociedade da Informação
Para compreender a importância desse estudo, faz-se necessária uma
fundamentação teórica e conceitual sobre informação, sistemas de informação e a
sua relação com o turismo.
Apesar da Ciência da Informação ser um campo ainda incipiente, observa-se um
crescimento desenfreado no volume de informações produzidas (Araújo, Tenório e
Farias, 2003 apud (Floriani, 2007). Tal aumento pode ser associado principalmente
ao advento de novas tecnologias no período pós-guerra e do seu aumento gradativo
na era pós-industrial.
Segundo Floriani (2007) essa explosão informacional caracteriza uma nova fase
conhecida como sociedade da informação. Nessa era, grandes volumes de
informação fluem a grandes velocidades e passam assumir “valores sociais e
econômicos fundamentais” (Takahashi, 2000 apud (Floriani, 2007).
Essa mudança de paradigma e os novos valores assumidos pela informação
reforçam a necessidade de diferenciar seu conceito do conceito de dados e de
conhecimento.
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De acordo com Rabaça (1978), ‘dado’ é uma mensagem sem avaliação enquanto
‘informação’ é o dado trabalhado para determinado fim. Já ‘conhecimento’ é mais
complexo e consiste num conjunto de dados e análises para um uso futuro. Na
tabela abaixo, Davenport (1998) faz uma comparação entre os termos e destaca
suas características inerentes.

Dados

Informação

Conhecimento

Simples observação sobre o

Dados dotados de relevância

Informação valiosa da mente

estado do mundo

e propósito

humana

Facilmente estruturado

Requer unidade de análise

Inclui

reflexão,

síntese,

contexto
Facilmente

obtido

por

Exige consenso em relação ao

máquinas

significado

Frequentemente

Exige

quantificado

mediação humana

necessariamente

Facilmente tranferível

a

De difícil estruturação

De

difícil

capitura

em

máquinas
De difícil tranferância

Tabela 2 – Dados, informação e conhecimento
Fonte: Adaptado de Davenport (1998)

A diferenciação entre os termos também é relevante para que as organizações
saibam utilizá-los de forma adequada, que eles possam atender às suas expectativas
e sejam úteis no processo de tomada de decisão.

1.1. Sistemas de Informação Turísticos
Um sistema de informações “é um conjunto de componentes inter-relacionados que
coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem informações para o
suporte, a tomada de decisão, a coordenação e o controle de um processo”. Para
Bissoli (1999) ele deve ainda produzir informações confiáveis em tempo hábil,
possibilitar tomadas de decisão e ser integrado à estrutura das organizações.
Os sistemas de informação turísticos são importantes para a análise global e atual
das atividades, para o planejamento e para previsão de situações problema –
permitindo assim a elaboração de soluções eficientes para o setor.
Os primeiros sistemas de informação turísticos surgiram a partir da década de 1980,
principalmente para atender a ações de empresas turísticas como companhias
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aéreas e locadoras de veículos (Ramos, 2007). Esse artigo vai se ater aos sistemas
que são utilizados na gestão dos destinos turísticos, aos que contribuem no processo
de tomada de decisão e àqueles que permitem a relação entre o destino turísticos
(atrativos) e os visitantes.
Os DMS (Destination Magement Systems) são sistemas utilizados para que
organizações façam a gestão dos destinos turísticos. Sua função é disponibilizar
informações para os visitantes além de promover a interação entre os agentes e os
utilizadores finais (Buhalis, 2003 apud (Ramos, 2007).
Os DSS (Decision Support Systems) são Sistemas de Apoio à Decisão. Eles são
utilizados no processo de tomada de decisão, por profissionais e pesquisadores.
Apresentam indicadores que refletem o comportamento da atividade turística e, em
alguns casos, incluem previsões para o comportamento do Turismo enquanto
atividade econômica (Ramos, 2007).

1.2. As inovações da Internet e o Turismo
De acordo com Ramos (2007) o advento da internet tem resultado em alterações na
forma de distribuição turística, além disso, outros fatores também têm acelerado
essas mudanças. O turista está cada vez mais experiente e necessita de novas
sensações que superem os ritmos acelerados de trabalho Tais mudanças têm
provocado novos consumos e novos modos de proceder, o que motivou também o
desenvolvimento de novas estratégias na área do marketing relacional dentro das
organizações.
O surgimento de uma nova plataforma de comunicação disponibilizada pela internet
também caracteriza tais modos de procedência e de estratégia na sociedade da
informação. A web 2.0 é uma mudança na internet que abre espaço para um
ambiente de partilha de informação, de recursos e aplicações. Ela possibilita a
publicação multidirecional de informações permitindo assim o compartilhamento de
arquivos e serviços conhecidos como ‘nuvem de informação’ (Ramos, 2007).
Uma das ferramentas disponibilizadas pela web 2.0 – através da empresa Google – é
o Google Analytics, que permite a análise de estatísticas relacionadas ao acesso e
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permanência de um usuário em sites na internet. Tal ferramenta pode ser
importante por permitir a identificação do perfil do internauta através do tempo de
permanência no site e de sua nacionalidade, por exemplo.
Outra tendência da era informacional é o fenômeno das redes sociais que
caracterizam uma estrutura social online composta tanto por pessoas como por
organizações. Nesse ambiente são partilhadas relações, valores e objetivos. O
funcionamento dessas redes também possibilita o tracejo do perfil de turistas reais
e potenciais além da interação entre o visitante e o receptor. Esse novo caminho da
informação se apresenta como mais um facilitador no controle de visitação,
permitindo o acesso a mais informações. As redes sociais seriam também parceiras
das organizações turísticas por permitirem essa troca e produzirem informações que
podem ser úteis ao planejamento e à gestão da atividade.
Um sistema de informações “é um conjunto de componentes inter-relacionados
que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem informações
para o suporte, a tomada de decisão, a coordenação e o controle de um processo”.
Para Bissoli (1999) ele deve ainda produzir informações confiáveis em tempo hábil,
possibilitar tomadas de decisão e ser integrado à estrutura das organizações.
Os sistemas de informação turísticos são importantes para a análise global e atual
das atividades, para o planejamento e para previsão de situações problema –
permitindo assim a elaboração de soluções eficientes para o setor.
Os primeiros sistemas de informação turísticos surgiram a partir da década de 1980,
principalmente para atender a ações de empresas turísticas como companhias
aéreas e locadoras de veículos (Ramos, 2007). Esse artigo vai se ater aos sistemas
que são utilizados na gestão dos destinos turísticos, aos que contribuem no
processo de tomada de decisão e àqueles que permitem a relação entre o destino
turísticos (atrativos) e os visitantes.
Os DMS (Destination Magement Systems) são sistemas utilizados para que
organizações façam a gestão dos destinos turísticos. Sua função é disponibilizar
informações para os visitantes além de promover a interação entre os agentes e os
utilizadores finais (Buhalis, 2003 apud (Ramos, 2007).
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Os DSS (Decision Support Systems) são Sistemas de Apoio à Decisão. Eles são
utilizados no processo de tomada de decisão, por profissionais e pesquisadores.
Apresentam indicadores que refletem o comportamento da atividade turística e, em
alguns casos, incluem previsões para o comportamento do Turismo enquanto
atividade econômica (Ramos, 2007).

2. Diagnóstico do Controle de Visitação
Através do diagnóstico realizado, pode-se perceber que 88% dos atrativos possuem
controle de visitação, e apenas três – Mercado Central, o Mirante das Mangabeiras
e o Parque Municipal – não o fazem. Dos atrativos que realizam controle, as formas
mais utilizadas foram o livro de assinaturas/registros (50%) e a bilheteria (42%). Em
terceira posição, com 29%, foi citada a opção “outros”, que abrange, por exemplo,
estimativa baseada em observação, agendamento e contador manual. O livro de
assinaturas/registros, apesar de ter sido mencionado como recurso mais utilizado,
tem sua eficácia questionada, já que nem todos os visitantes o preenchem.
Ao analisar a metodologia de controle de visitação utilizada pelos atrativos se
percebe que, o controle é realizado nos atrativos todos os dias de funcionamento e
se aplica a todos os visitantes, inclusive a crianças, idosos e cadeirantes, público
esse que nem sempre é pagante ou até mesmo contabilizado durante a visitação.
Contudo, há casos isolados em que esse controle acontece de forma diferente e se
aplica somente a adultos pagantes, por exemplo, na Fundação Zoo-Botânica de Belo
Horizonte. Alguns atrativos também utilizam como metodologia a contagem dos
visitantes através dos funcionários, que solicitam a assinatura de livros de registros
ou o preenchimento de pesquisas de satisfação. Também foi solicitado aos gestores
que se auto-avaliassem em uma escala de 0 a 10, quanto à eficiência da
metodologia – a média obtida foi de 7,6.
No que diz respeito à sistematização da informação, 83% dos atrativos a realizam.
Desse montante, as formas de consolidação mais utilizadas foram as planilhas de
controle (67%), relatórios (46%), e sistema de informação / banco de dados (17%),
como pode ser visto no gráfico 1.
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Gráfico 1 - Formas de consolidação das informações mais utilizadas
Elaboração Própria

Quanto ao uso da informação, 75% dos atrativos a utilizam para gestão interna, 38%
a utilizam através de divulgação em veículos de comunicação e para órgãos
governamentais e 25% utilizam a informação em divulgação para parceiros e para o
trade turístico, como pode ser visto no gráfico 2.

Gráfico 2 - Uso da informação
Elaboração Própria
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Através da pergunta que apresenta a periodicidade em que as informações são
divulgadas, percebeu-se que 42% a divulgam mensalmente, 21% não possuem uma
periodicidade definida, 17% a divulgam anualmente e apenas 12%, semanalmente,
conforme apresentado no gráfico 3.

Gráfico 3 - Periodicidade das informações
Elaboração Própria

Dos 24 atrativos pesquisados, apenas 10 responderam à pergunta sobre os entraves
de visitação. Foram considerados como entraves a falta de pessoal e de
equipamentos para realizar tanto a coleta quanto a consolidação de dados, a falta
de disposição dos visitantes em preencher livros de registros ou pesquisas de
perfil/satisfação e a falta de um sistema que padronize e otimize o processo de
controle de visitação.
Por fim, tendo em vista que atualmente vivemos uma explosão informacional onde
a Internet se tornou um instrumento facilitador e disseminador da comunicação
entre seus respectivos usuários, foi perguntado aos gestores dos atrativos se eles
possuem monitoramento de informações através de redes sociais. Entre todos os
entrevistados, 56% possuem esse monitoramento e 42% não o fazem (2% não
responderam).
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3. Conclusões
Ao analisar os resultados da pesquisa, chegou-se à conclusão que os atrativos
apesar de possuírem grande atratividade, e da famigerada vocação cultural do
município, ainda possuem uma carência de dados estatísticos que permitam
identificar a demanda por atrativos e o perfil do turista que visita a capital.
Entretanto, observa-se uma dificuldade de traçar um perfil geral de visitação
turística em Belo Horizonte, já que a falta de uma metodologia padrão compromete
o resultado e a credibilidade das informações.
A disparidade das informações de um atrativo para o outro evidencia a dificuldade
de ver holisticamente a visitação turística na cidade. Diante disso, é necessário o
despertar para a importância da criação de um sistema de informações que seja
capaz de suprir as falhas encontradas e que se adapte às necessidades especiais de
cada atrativo, bem como considerar a diferenciação do autóctone do turista.
Nesses resultados encontrou-se uma disparidade na periodicidade das informações,
pois apesar da maioria ter respondido “mensalmente”, o segundo lugar é de “não
possui periodicidade definida”. Isso demonstra uma falta de padrão e dificulta a
criação de séries históricas para análises de evolução do processo o que também
diminui a credibilidade das informações.
Visando um melhor aproveitamento da informação, deveria ser realizado um
monitoramento dos atrativos que divulgam informações para os órgãos
governamentais. Tal monitoramento poderia ser feito pela Setur – MG e a Belotur,
órgãos responsáveis pelo desenvolvimento turístico em Minas Gerais e Belo
Horizonte, respectivamente.
Por fim, o trabalho realizado propõe a realização de novas pesquisas com foco na
sistematização da informação, de forma que através da coleta das mesmas, se dê a
conhecimento o perfil dos turistas/visitantes, oportunizando assim a criação de
políticas públicas que beneficiem e alavanquem ainda mais o setor.
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Resumen
En las últimas décadas, las ciudades, y con ellas los poderes públicos y privados, se están
concienciando de la necesidad de construir una imagen/ marca de cómo quieren ser vistos
para optimizar sus recursos; las ciudades constituyen los puntos neurálgicos de los países
porque en ellas se desarrollan las actividades económicas, tecnológicas, sociales y culturales
(Anholt, 1998:20-47). Ambato, ciudad de la sierra ecuatoriana, es conocida a nivel nacional e
internacional como la Ciudad de la Fruta y las Flores.
El mercado constituye el origen de un constructo simbólico cuyos orígenes datan de 1949,
fecha en que un terremoto destruyó la ciudad. Tras el terremoto, de manera espontánea, los
habitantes se organizaron para superar la devastadora situación y el Centro Agrícola del
cantón de Ambato organizó, por primera vez, la Feria de la fruta y las flores; un mercado que
simboliza la lucha y superación de los ambateños y que, en la actualidad, constituye el centro
de la actividad económica y cultural de la ciudad.
Este trabajo persigue analizar el desarrollo socio cultural de la ciudad a través de su mercado.
El mercado, como centro de la actividad cotidiana, como punto de encuentro de productores,
comerciantes, artesanos y ciudadanos, pero, sobre todo, como símbolo de cohesión del
pueblo, sobre una base de solidaridad, respeto y entusiasmo que han situado Ambato en un
lugar destacado dentro del espectro cultural y económico del Ecuador.
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Abstract
In recent decades, cities, and with them the government and private associations, are
becoming aware of the necessity of an image / brand to reflect them in a way that they want
to be recognized. The main goal is to optimize their resources; cities are the nerve centers of
countries because they develop the economic, technological, social and cultural activities
(Anholt, 1998:20-47). Ambato, a city in the mountains of Ecuador, is known nationally and
internationally as City of Fruit and Flowers.
The market data from 1949 when an earthquake destroyed the city. After the earthquake,
spontaneously, residents managed to overcome the devastating situation. By then, the
Ambato Agricultural Center Canton organized for the first time, the fair of fruit and flowers, a
market that symbolizes the struggle and overcoming of the ambateños. At present, is the
center of economic and cultural activity in the city.
The aim of this paper is to analyze the socio-cultural development of the city through its
market. The market, as a center of daily activities, as a meeting point of producers, traders,
artisans and citizens, but above all, as a symbol of cohesion between people. This place
represents the solidarity, respect and enthusiasm which have placed Ambato in an important
position in the cultural and economic scenario of Ecuador.
Key words
Market, culture, communication, collective identity, exchange, economy
Introducción
Ambato, ciudad de la sierra ecuatoriana, se ha caracterizado, a lo largo de los tiempos, por su
tradición comercial; el intercambio, el trueque, el negocio, forman parte de la manera de ser
del ambateño, de su cotidianeidad, de su forma de vida. Avasallada por una erupción
volcánica, hace apenas medio siglo, la ciudad tuvo que sobreponerse a un estado de
destrucción total y, una vez más, el mercado fue el origen de la reconstrucción. Surge así, una
de las ferias comerciales que otorgan, en la actualidad, el posicionamiento de la ciudad y
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fomentan sobremanera un sentimiento de pertenencia, de unión, de identificación de sus
ciudadanos. La Fiesta de la Fruta y las Flores nace como una feria comercial pero, en la
actualidad, se erige como fiesta por antonomasia de la región central del Ecuador.
El sentimiento de pertenencia a un determinado entorno permite identificarse por y con el
entorno, fomentando un sentimiento de unión e integración que genera fuertes vínculos y
relaciones humanas. Desde el ámbito de la psicología social, existe una extensa producción
teórica que aborda el tema de la identidad social. En este trabajo se analiza el Mercado como
un espacio simbólico donde no sólo confluyen los intereses comerciales, sino los sociales, los
culturales y los humanos, llegando a conformar todo un sistema referencial de pertenencia e
identidad; el mercado constituye:
“aquel elemento de una determinada estructura urbana, entendida como una categoría
social que identifica a un determinado grupo asociado a este entorno, capaz de simbolizar
alguna o algunas de las dimensiones relevantes de esta categoría, y que permite a los
individuos que configuran el grupo percibirse como iguales en tanto en cuanto se
identifican con este espacio, así como diferentes de los otros grupos en relación con el
propio espacio o con las dimensiones categoriales simbolizadas por éste” (Valera, 1997:20)

En la realización de este trabajo se revisan conceptos clave, que provienen de la psicología
social, adentrándose en la Teoría de la Identidad Social y retomando el concepto de Identidad
Social Urbana, que “contempla el entorno como una categoría social con un significado
socialmente elaborado y compartido que puede servir de base para la definición de grupos
sociales” (Valera y Pol, 1994:5), y constituye una aproximación entre la piscología social y la
piscología ambiental.

Autores como Goffman (1967) han considerado el entorno como el escenario físico en el que
tiene lugar el proceso de interacción social. La identidad social también puede derivarse del
sentimiento de pertenencia o afiliación a un espacio concreto, convirtiéndose, de esta manera,
en una categoría social más. El sentido de pertenencia a determinadas categorías sociales
incluye el sentido de pertenencia a determinados entornos; así pues, el entorno urbano
conforma algo más que un espacio físico y se convierte en un espacio social, de intercambio
simbólico, que comparten las personan que participan de él.
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El presente trabajo analiza la relevancia del mercado no sólo como impulsor económico y
comercial, sino como un elemento integrador del pueblo, capaz de entrañar y fomentar una
serie de valores y emociones que despiertan un sentimiento de identidad y pertenencia en sus
ciudadanos.

Contexto científico
En Ciencias Sociales, ámbito en el que se inscribe la presente investigación, difícilmente los
objetos de estudio pueden ser exclusivos de una sola ciencia, debido, fundamentalmente al
carácter polifacético y multidimensional de los mismos. Por ello, al establecer el marco teórico
de esta investigación resulta obligado recurrir a un estudio pluridisciplinar; siendo la psicología
social y el marketing las disciplinas que va a proporcionar la necesaria base teórica.
El marketing, desde sus génesis, nace para adaptar la actuación de la empresa en economías
basadas en el predominio de la oferta. Conforme las economías se desarrollan, la competencia
de productos es cada vez mayor, y de ahí la importancia de las estrategias de marketing para
promover y crear nuevos mercados. Así, el marketing es conceptualizado por algunos autores
como “un sistema de comunicación de la empresa con el mercado, puesto que transfiere
informaciones al mercado y recoge informaciones del mercado (gustos, preferencias, actitudes
y motivaciones del consumidor; importancia y actividad de la competencia, variables del
entorno influyentes…etc.)” (Sánchez, 1995:220)
La psicología social constituye una disciplina elemental en el desarrollo de este trabajo, ya que
se ocupa de estudiar la interacción de los individuos en la sociedad, marco en el que se explica,
a su vez, la interacción entre fabricantes y consumidores y que explica, junto con la sociología,
los fenómenos sociales que determinan dicha interacción. En las últimas décadas, la Teoría de
la Identidad Social ha sido uno de los marcos de mayor influencia en la psicología social, cuyos
enunciados han impulsado diversas corrientes teóricas y áreas de estudios acerca del
comportamiento grupal. A lo largo de este trabajo, se lleva a cabo una revisión de conceptos
clave, que provienen de la psicología social, como es la Teoría de la Identidad Social,
retomando el concepto de identidad social urbana que constituye una aproximación entre la
piscología social y la piscología ambiental.
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Objetivos
La presente investigación se plantea como objetivo principal el análisis del mercado en la
ciudad de Ambato como origen y eje vertebrador de la identidad social de la ciudad; el
mercado como elemento de cohesión social y cultural al tiempo que impulsor de la actividad
comercial y económica de la ciudad.
Entre los objetivos específicos, se encuentra el estudio los espacios con mayor identidad en la
ciudad, que aglutinan un tejido social más consolidado y, por tanto, la formación de redes
ciudadanas y redes de diversidad y notoriedad cultural.
Estimar la percepción y valoración de los ciudadanos del mercado como espacio de intercambio
económico, social y cultural, así como el grado de responsabilidad ciudadana respecto al
mismo.
Analizar la relación que se establece entre la actividad económica y social de la ciudad con el
mercado como marco y escenario de la misma.
Metodología / Metodologia

Este trabajo se ha planteado con una metodología cualitativa, dado que los objetivos de
análisis se centran en el estudio del mercado como origen y eje vertebrador de la identidad de
la ciudad de Ambato. La aproximación cualitativa parece la más apropiada para acercarnos a
la comprensión del fenómeno1, dado que:
“corresponde a un procedimiento más intuitivo, más flexible y más adaptable a índices
no previstos o a la evolución de las hipótesis, y es válido para hacer deducciones
específicas a propósito de un acontecimiento” (Bardin, 1986:18)
El trabajo parte de un exhaustivo análisis teórico, imprescindible para establecer las bases
epistemológicas y la orientación disciplinar del trabajo. Posteriormente, se lleva a cabo una
labor de observación y conocimiento del área objeto de estudio, el mercado, in situ. La
observación participante constituye una técnica de investigación primordial para la
reconstrucción del escenario del mercado y la realidad ambateña; tras una preparación previa,
se ha desarrollado una observación por etapas, visitando en diferentes horarios todos y cada
1

Valles, M. (1997): Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid: Síntesis; Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1990):
Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Buenos Aires: Paidós.
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uno de los mercados de la ciudad. Se han analizado los motivos que llevan a los ciudadanos al
mercado, diferenciando dos ejes básicos: el mercado como punto de encuentro y lugar de ocio
(social) y el mercado como lugar destinado a la compra y venta de productos (comercial). Se ha
empleado la observación participante como método idóneo para la reconstrucción de la
realidad (Schwartz, H. y Jacobs, J., 1984)
Posteriormente, y a partir de la realización de entrevistas en profundidad a 20 personas que
integran, desde diferentes áreas y grado de responsabilidad, el Municipio de Ambato
(concejales, personal administrativo, responsables de comunicación y del Comité Permanente
del mercado de frutas y flores, así como empresarios de la ciudad vinculados al mercado, a la
hostelería y a sectores como la agricultura y la ganadería) se ha conseguido información
primaria acerca del mercado y se han determinado los principales ejes discursivos
investigación: comercial y socio- cultural.
Las particularidades intrínsecas a este método de trabajo han permitido dotar a esta
investigación una riqueza y pluralidad de matices. La investigación cualitativa es inductiva y
parte de dudas planteadas e interrogantes, por ello se han podido desarrollar conceptos e
interpretaciones a partir de patrones de los datos obtenidos. Por otra parte, una de las
ventajas de la metodología empleada es la aproximación al contexto de investigación y, por
tanto, entrevistar y conversar con los entrevistados de manera natural, no intrusiva, intentado
entender la realidad cotidiana en que se desenvuelven los protagonistas de la investigación.
Los métodos cualitativos presentan algunas características particulares que los hacen más
apropiados para la investigación interpretativa, como el nuestro caso; la metodología
empleada, que combina la observación participante con la realización de entrevistas en
profundidad, constituye un método idóneo para interpretar y analizar la vinculación existente
entre el mercado y el sentimiento de identidad del ciudadano ambateño.
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1. Ambato: una ciudad de tradición comercial.
En su origen como poblado, en el periodo Incásico, la ciudad nace como un centro de
avituallamiento de las tropas, estableciéndose como un “tambo”, un punto de reposo, en el
“Camino del Inca” 2

El primer Ambato, fundado en la época colonial por Sebastián de Benalcázar, fue totalmente
destruido, en 1698, por un fuerte temblor que causó la muerte de la mayoría de sus
habitantes; tras esta tragedia, que no sería la última, se erigió la actual ciudad de Ambato. A
mitad del S.XVII, la población de Ambato alcanzaba ya la cifra de 7000 habitantes por lo que
sus habitantes solicitaron al Virrey de Nueva Granada el título de villa3. Este acontecimiento
histórico fue de vital importancia en el desarrollo económico y comercial de la ciudad,
nuevamente entorpecido por un temblor que sacudió la ciudad. En esta ocasión, aunque las
pérdidas humanas y materiales fueron importantes, la ciudad no quedó completamente
destruida.

Durante el siglo XIX, con el creciente desarrollo económico del país y, sobre todo, de la costa,
zona que durante la época colonial había permanecido poco desarrollada, resurge un nuevo
eje de comercio oriente-poniente, además del norte-sur, ya existente en la época de los Incas
(Ibarra 1987: 118-24). Las necesidades de provisiones en la zona de poniente, sobre todo en el
puerto de Guayaquil, centro neurálgico del comercio exterior del país, procedentes de la Sierra
y de la Amazonia, colocan a Ambato, en una situación geográfica privilegiada.

La ciudad se beneficia por su ubicación geográfica en el corazón de los Andes centrales,
en el cruce del eje longitudinal del callejón interandino en que se convirtió la vía férrea,
de la tradicional vía de acceso a la costa por Guaranda y Babahoyo, y del itinerario de
acceso a la Amazonía por el valle del Pastaza; controlaba igualmente una región

2

Para una historia más detallada, léase: Moreno, 1996: Formaciones políticas tribales y señoríos étnicos En

E. Ayala (ed.). Nueva Historia del Ecuador. Vol. 2. Época aborigen II. 2da reimp. Quito: Corporación
Editora Nacional, Grijalbo.
3

El título de villa, hoy en día honorífico, suponía en la América colonial del siglo XVIII, regida por las

leyes de indias de 1680, una serie de privilegios como tener alcalde, regidores, recaudación de impuestos,
Administración de justicia y control del comercio. (ibid. Moreno)
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agrícola densamente poblada, especializada en productos de gran valor comercial con
destino al consumo urbano (fruta, cultivos de hortalizas) (Deler, 1983: 216)

En el periodo postcolonial, Ambato comienza a desmarcarse como el mercado central del
Ecuador, gracias a su peculiar sistema de distribución de la propiedad agraria4 que
permitió, durante la segunda mitad del siglo, la proliferación de pequeños propietarios que
producían y vendía su mercancía.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, la región se convierte en una
próspera provincia agrícola con numerosos productores, pequeños y medianos, que
necesitaban un mercado donde vender sus productos de forma barata y rápida. Para
vender de manera barata, dado el pequeño volumen de estos productores, la cercanía era
condición indispensable para minimizar costes de transporte y estancia; Ambato, principal
núcleo urbano de la provincia, se presentaba como el lugar indicado. Para vender de modo
rápido, resultaba imprescindible un mercado de suficiente envergadura y con buenas
comunicaciones, donde los mayoristas redistribuyesen ágilmente los productos al resto del
país. Con creación de una densa red de ferias y mercados, que actuó como epicentro de la
producción local, donde confluían comerciantes de todo el país y, por tanto, abaratando
los costes de los productores locales, Ambato se posicionó como la zona comercial por
excelencia de la región central.
En general, los productos regionales convergen, en primer término, en los mercados
urbanos más próximos que funcionan como “centros de acopio” para luego
redistribuirse en otras provincias (…). El rol de Ambato es excepcional en el país, su
situación se revela en el hecho de que es la única ciudad del Ecuador que cuenta con un
gran número de mercados mayoristas especializados en productos alimenticios.
(Cazamajor, 1987: 248-9)

El esplendor comercial de Ambato, a partir de la década de los 30, se vio nuevamente
truncado, en 1949, por un terremoto que sacudió la ciudad, causando terribles pérdidas
4

La “ley de tierras baldías” de 1865, impulsó un reparto de tierras entre la población si bien, los grandes

latifundistas no se vieron afectados por tal ley y mantuvieron sus grandes haciendas, generalmente en
manos de familias de origen español. Véase Ibarra, 1987: 57-68
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humanas y materiales. En un esfuerzo por levantar la moral y mostrar al país su espíritu
inquebrantable, el pueblo ambateño organizó una nueva feria agropecuaria y artesanal: “la
Fiesta de la Fruta y las Flores”.

2. Ciudad, mercado e identidad colectiva.
En las últimas décadas, la Teoría de la Identidad Social ha sido uno de los marcos de mayor
influencia en la psicología social, cuyos enunciados han impulsado diversas corrientes
teóricas y áreas de estudios acerca del comportamiento grupal (Turner, 1999; Hogg y
Abrahms, 1999; ofrecen un exhaustivo trabajo en este sentido). El riguroso trabajo llevado
a cabo por H. Tajfel, en la década de los cincuenta, procuró valiosas aportaciones acerca de
la percepción categorial (Tajfel, 1957) y le han situado en un punto de referencia a la hora
de abordar trabajos sobre la identidad social.
Para desarrollar la influencia que el mercado, como espacio físico y espacio social, ejerce
en la construcción de la identidad, conviene definir qué es la identidad social.
“aquella parte del autoconcepto de un individuo que se deriva del conocimiento de su
pertenencia a un grupo o grupos sociales juntamente con el significado valorativo y
emocional asociado a esta pertenencia” (Tajfel, 1981:292)

Este capítulo persigue analizar los vínculos existentes entre ciudad, mercado e identidad
social, considerando el mercado como epicentro de la actividad económica, cultural y
social de la ciudad. El mercado podría ser abordado desde una dimensión espacial, como
un punto de encuentro físico donde se reúnen los ciudadanos pero, si hay una dimensión
que resulta relevante para el desarrollo de este trabajo, es la dimensión social de mercado:
el mercado como epicentro y motor de un sentimiento de identidad y pertenencia de los
ciudadanos.
“por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismo en
relación con el mundo físico y social que les rodea, algunos de los aspectos de esa idea
son aportados por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales” (Tajfel,
1981:255)
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Tal y como se pone de manifiesto en el primer capítulo, a lo largo de la historia, el
desarrollo económico y social de Ambato ha estado vinculado a la actividad comercial;
estratégicamente ubicada, la ciudad es un nexo de unión entre el eje norte-sur y orienteponiente y, por tanto, centro de flujos que vinculan las diferentes regiones del Ecuador. La
actividad de Ambato hace referencia a un entramado de redes, de relaciones, de personas
y de ideas que se han visto intensificadas con las mejoras en los medios de comunicación y
transporte.
La región de Tungurahua, con Ambato a la cabeza, se ha caracterizado por un moderado
crecimiento económico diversificado donde el comercio ha sido clave para el desarrollo de
la región central, el mercado ha actuado como un agente homogeneizador, combinando
un moderado crecimiento económico con una simultánea reducción de las desigualdades
sociales. (Para una lectura más detallada, véase Moya, 1987: 250-57)
La investigación llevada a cabo define dos ejes que recogen dos aspectos fundamentales y
complementarios del mercado: por una parte, se aborda el mercado como lugar de
intercambio de productos y mercancías, llevándonos a definir un eje discursivo que se
centra en el área comercial. Por otra parte, se aborda el mercado como lugar de
encuentro, como espacio simbólico donde se generan vínculos sociales y culturales del
ciudadano con su ciudad y su mercado y fomentan un sentimiento de identidad
claramente vinculado al mercado.
La identidad de lugar es considerada como una subestructura de la identidad de self y
consiste en un conjunto de cogniciones referentes a lugares o espacios donde la
persona desarrolla su vida cotidiana y en función de los cuales el individuo puede
establecer vínculos emocionales y de pertenencia a determinado entornos (Valera y
Pol, 1994: 8).

2.1 Dimensión social del mercado.
En la vida diaria del ambateño, plaza, mercado y plazoleta vienen a significar lo mismo:
intercambio, comercio, reunión, ocio.

Ambato rebosa de plazas y mercados que constituyen los puntos neurálgicos de la ciudad,
es el caso de la Plaza 1º de Mayo, Colon, Pachano, Urbina, La Dolorosa y Simón Bolívar,
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entre otras. La ciudad se articula entre plazas que conforman los recorridos más
emblemáticos y transitados diariamente por los ciudadanos.

La plaza es lugar abierto que ofrece al ciudadano la oportunidad entrar en un espacio
donde es posible intercambiar, observar, enseñar, compartir… un lugar idóneo para
estrechar lazos sociales y fomentar sentimientos de pertenencia. Etimológicamente, plaza
es una palabra que proviene del latín, plattĕa; según el diccionario de la RAE5, en la
segunda acepción, la plaza es “aquel lugar donde se venden los mantenimientos y se tiene
el trato común de los vecinos, y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas
públicas”

En la ciudad de Ambato el espacio público, principalmente simbolizado por la plaza o
mercado, ocupa un lugar preponderante. El carácter amigable y extrovertido de sus
habitantes, el clima siempre templado y un sol que ilumina continuamente las calles,
incitan al ciudadano a recuperar el espacio público. En torno a las plazas, se respira una
atmósfera agradable, movimiento, actividad, mucha vida; en este sentido cabe mencionar
que, dentro del Plan del Buen Vivir6, uno de los objetivos, el número 7, apunta a fomentar
y mejorar los espacios públicos: “Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y
de encuentro común”
“Los espacios públicos contribuyen al conocimiento y a desarrollo de la cultura, las
artes y la comunicación. Desde la garantía de derechos, éstos son entendidos como
bienes púbicos que impulsan diálogos, forman puentes y favorecen el mutuo
reconocimiento entre las personas y grupos sociales diversos que constituyen la
sociedad ecuatoriana” (Seneplades, 2009: 81)

Según los resultados obtenidos en el estudio, la plaza es un lugar de visita diaria por el
ambateño, los motivos que le llevan a ella son de muy diversa índole: comprar, comer,

5

La Real Academia de España es una Institución española especializada en lexicografía, gramática,

ortografía y bases de datos lingüísticas.
6

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, es un proyecto llevado a cabo por el gobierno de Ecuador

“para la construcción de un Estado plurinacional e intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir de
las y los ecuatorianos”, SENEPLADES, 2009
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conversar, encontrarse con amigos… cualquier motivo es bueno para reunirse en la plaza.
Sirva de ejemplo algunos de los testimonios extraídos en las entrevistas realizadas7:

“al mercado voy todos los días, siempre hay algo que hacer en el mercado”
“en el mercado me encuentro con mis vecinitas y conversamos sobre los hijos, la vida,
la comida…”
“como los hijos ya se han ido, almuerzo en el salón del mercado. Es bueno y caserito…
y el precio es muy cómodo”

La plaza o mercado trasciende el espacio de compra venta para convertirse en espacio de
reunión, de intercambio, de identidad; la dimensión social del mercado recobra mayor
importancia que la comercial.

Conviene señalar que el espacio físico destinado al desarrollo de la actividad comercial, la
plaza o mercado trascienden, se prolonga a la calle, que está validada socialmente como la
continuación del mercado; los mecanismos de apropiación del espacio aparecen
fundamentales para el proceso de identificación simbólica. Véase en la fotografía un
ejemplo de mercado que abre sus puertas a la calle.

7

Entrevistas en profundidad realizadas a 20 personas que integran, desde diferentes áreas y

grado de responsabilidad, el Municipio de Ambato. Véase metodología.
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Fig.1 Venta de la tradicional y artesana panela en la calle

El mercado en Ambato constituye algo más, en tanto que entorno urbano, que el
escenario físico donde se desarrolla labores de compra venta, convirtiéndose en un
producto social, fruto de la interacción simbólica que se produce entre las personas que
comparten un mismo espacio.

2.2 Dimensión comercial del mercado.
Históricamente ha existido una estrecha relación entre comerciantes y productores en el
mercado de Ambato, las mismas familias se dedicaban a la agricultura, sembraban y
posteriormente comercializaban sus productos.

En la actualidad, Ambato hay cinco mercados fijos y cuatro plazas que forman parte del
sistema de mercados de la ciudad. Una serie de ordenanzas municipales han intentando o, al
menos, reducir el comercio informal de las calles. Éste no ha sido reducido completamente,
actualmente se contabilizan cerca de 800 puestos callejeros, y sigue ocupando los alrededores
de los mercados fijos, incluido, el mayorista8. Los comerciantes de Ambato podrían clasificarse
de la siguiente manera, si bien existen clasificaciones similares de gran interés (Moya, 1988:
40)

Fig2. Clasificación de los comerciantes de Ambato

8

Interesante la lectura del artículo: http://www.elcomercio.com/pais/informales-bordean-mercados

Ambato_0_ 784721559. html Visitado el 12/06/2013
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El volumen y dinamismo del comercio ambateño, cuyo origen fue agropecuario, ha actuado
como un reactivo para la diversificación productiva, la producción se ha diversificado y la
producción de calzado, así como de cuero o textiles es altamente competitiva en la economía
de la provincia. Asimismo, la feria de vehículos de segunda mano de Ambato es la segunda en
importancia, después de la de Quito, en toda la Sierra. La provincia de Tungurahua ofrece
facilidades a sus comercios y ferias para incrementar la actividad comercial.
En 2004 se inauguró el Mall Los Andes9, un centro comercial donde supermercados, tiendas
minoristas especializadas y centros de ocio coexisten. Una forma de entender el comercio
importada del exterior, cuyo peso específico en el comercio de la ciudad es muy pequeño,
seguramente porque los ambateños siguen prefiriendo pasear por sus calles y plazas, lugar
por excelencia para socializar y compartir experiencias.

Conclusiones
1. A pesar del fuerte impacto de la globalización en la homogeneización de las ciudades,
Ambato sigue manteniendo un tradicional mercado que constituye el eje vertebrador de la
ciudad y concentra la mayor parte de volumen comercial. La red de ferias que posee la
ciudad, viene siendo históricamente una de las más eficientes y dinámicas del Ecuador,
constituyendo un importante incentivo para la producción.
Se mantiene una realidad regional y local que dista, en gran medida, del proceso de
concentración de mercados en cuanto a los agentes, volumen de negocio, actividades
comerciales y comunicativas; no obstante, hace menos de una década se instaló el primer
y único gran centro comercial de la ciudad, siguiendo el modelo americano de “mall”, que
no ha conseguido alcanzar ni desplazar al mercado tradicional.

2. En torno al mercado se articula la vida cotidiana de sus habitantes que, más allá de un
lugar de intercambio comercial, lo consideran un punto de encuentro, un lugar de
socialización y ocio por excelencia. El mercado posee un significado social compartido,
modelo de diversidad cultural y racial que propicia la integración de las diferentes etnias
9

El Mall de los Andes, único centro comercial que aúna hipermercado, comercio minorista especializado y

centro de ocio en Ambato, Gestión, Economía y sociedad n° 180, p.91
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que coexisten en la región; constituye una forma de expresión cultural que siempre ha
tenido un papel muy importante en la construcción social de la realidad, unido a las
condiciones económicas, sociales e históricas.
El mercado conforma un espacio social, de intercambio simbólico, que comparten las
personan que participan de un mismo contexto urbano, en él confluyen los intereses, las
necesidades, las preocupaciones y las inquietudes de los ciudadanos.

3. En la medida en que las ciudades alcanzan un considerable nivel de desarrollo, adquiere
una creciente importancia la consideración de ciertos valores; valores de educación y
cultura, de calidad de vida, de tolerancia y convivencia social. Una de las principales
funciones que desempeñan los valores en relación con el conocimiento social es que
facilitan el proceso de interacción entre el individuo y la realidad social. El mercado rebosa
de significados sociales elaborados, compartidos y validados por los ambateños, que
propician un fuerte sentimiento de pertenencia e identidad.
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RESUMO
Território desconhecido, a porção Oeste do Estado de São Paulo vê sua expansão no decorrer
do século XIX como parte das estratégias em torno de conexões territoriais nacionais e
internacionais, promovidos pelo sistema ferroviário de transportes. Compondo tal binômio as
linhas: Araraquarense, Noroeste, Paulista e Sorocabana, detinham o intuito de promover o
transporte de pessoas, produtos e serviços desta região às demais porções
territoriais.Composta por grande número de fazendas, a vinda da ferrovia permite o
desenrolar de uma gama de atividades industriais ao vetor oeste, destinadas tanto aos
melhoramentos agrícolas, quanto ao desenvolvimento de todo um complexo urbano. As
atividades comerciais eram mantidas em virtude do entreposto comercial gerado pelo
funcionamento de determinada companhia na cidade. Cidades onde a diversificação industrial
era mais atuante concentravam entrepostos de maiores investimentos por parte da ferrovia,
possibilitando a inversão econômica do local em casos de rompimentos de ciclos econômicos
pré-estabelecidos. O binômio ferrovia-indústria permite ao contexto urbano, a instalação de
diversificados equipamentos: estações, postos geradores de energia, vilas, oficinas, que
dispersos pelo território de cidades de maior importância, precisam levar consigo aparatos
mínimos para conforto de seus funcionários. Mesmo com a criação de núcleos produtivos
formulados a partir de usos semelhantes, a composição das cidades não ocorre de maneira
padronizada, ressaltando o caráter comercial da linha, todas as cidades possuem desenhos e
localizações de equipamentos distintos uma das outras, conforme era conveniente aos
interesses da época.

PALAVRAS CHAVE
Ferrovia, Indústria, Cidade, Desenvolvimento, Infra-Estrutura Urbana, Oeste Paulista
<Fig.01> <Fig.02>
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ABSTRACT
Unknown territory, the Western portion of the State of São Paulo sees its expansion in the
nineteenth century, as part of the strategies around territorial national and international
connections, promoted by rail transport. Compounding this binomial, the lines: Araraquarense,
Noroeste, Paulista and Sorocabana held in order to promote the transport of people, products
and services for this region and other territorial portions. Territory formerly comprised of large
number of farms, the coming of the railroad, allows the unfolding of a range of industrial
activities to the vector west, targeting improvements in the agricultural sector to the
development of industrial activities, as the performance of each axis, and city. Cities where
industrial diversification was more active concentrated greater investments by the railroad,
allowing economic restructuring in case of disruptions cycles predetermined. The binomial
railroad-industry allows the urban context, the installation of diverse equipment: stations,
energy generators, villages, maintenance workshops, dispersed through the territory of most
important cities, ensuring for minimum comfort of your employees. Even with the creation of
productive centers formulated from similar uses, the composition of the cities does not occur
in a standardized way, highlighting the commercial character of the line, all cities have designs
and locations of equipment distinct from one another, as it was convenient to the interests of
the company and city.

KEY WORDS
Rail, Industry, City, Development, Urban Infrastructure, Western São Paulo
INTRODUÇÃO
Com o objetivo: inventariar, catalogar, sistematizar e analisar a implantação de indústrias e
todo o aparato espacial decorrente de sua instalação, esta proposta representa parte da
pesquisa desenvolvida pelo Projeto Temático “Saberes eruditos e técnicos na configuração e
reconfiguração do espaço urbano. Estado de São Paulo, séculos XIX e XX”, sub-tema 3:
“Saberes técnicos e teóricos na configuração e re-configuração das cidades formadas com a
abertura de zonas pioneiras no Oeste do estado de São Paulo”, em sua característica geral,
visou à análise da evolução urbana das cidades e seu conseqüente desenvolvimento
econômico e industrial. A pesquisa foi realizada sob a orientação do Professor Dr. Adalberto da
Silva Retto Júnior da UNESP de Bauru.
Abrangendo a análise, a pesquisa possui seu enfoque na criação e organização das cidades
cortadas pelos eixos das companhias: Araraquarense, Noroeste, Paulista e Sorocabana, no
período compreendido entre os anos de 1889 a 1950. Nesta análise, foi de interesse da
pesquisa além do levantamento de todo o patrimônio econômico decorrente da ferrovia, a
descoberta dos reais financiadores de todo este processo, seja este ‘start’ a vinda da ferrovia,
ou até mesmo uma atividade pré-existente.
CANO1 ressalta em seu livro ‘Raízes da concentração industrial em São Paulo’, as
possibilidades para a instalação da malha industrial em torno da porção Oeste do Estado,
descreve que este processo teve por base o cultivo do café, atividade agrícola amplamente
favorecida no período descrito pela pesquisa, somado ao fato da expansão da malha
1 CANO, Wilson. Raízes da concentração industrial em São Paulo. 4ª Ed., Campinas, SP: UNICAMP. IE,
1998.
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ferroviária a tais porções territoriais, como parte de estratégias em torno do desenvolvimento
deste setor e interligação com as demais porções territoriais, todo este esforço, em torno do
desenvolvimento desta porção, resulta em diferenciados índices em torno do desenvolvimento
econômico e industrial, identificados conforme as diferentes regiões.
Reforçando esta tese, FIGUEIREDO2, em seu livro ‘A Noroeste do Brasil e a Brasil Bolívia’, ao
descrever em especial sobre o caso da Noroeste, ressalta além dos interesses locais da
companhia, as intenções transcontinentais em torno da execução do empreendimento, ao
longo de seu estudo discorre sobre os benefícios oferecidos às cidades na região de influência
da linha, além das dificuldades de execução do projeto. A importância da linha se comprova
com o livro publicado em 1928, pela Propagadora Pan Americana3, que apresenta índices de
desenvolvimento de todas as cidades da linha, como forma de promover toda a região e atrair
a atenção de novos investidores para a zona.
<Fig.03>

Além do café, outras atividades representam destaque ao desenvolvimento econômico da
porção oeste de São Paulo. Amendoim, algodão, cana de açúcar, são alguns dos produtos
cultivados nesta porção territorial. Em alguns casos seu cultivo fora influenciado pela formação
de agrupamentos de imigrantes, que buscavam nestas áreas ocupação nas lavouras de café,
enfraquecidas principalmente após a crise de 29. Juntamente a esta diversificação no cultivo,
observa-se uma diversificação na implantação de atividades industriais nestas porções, novas
máquinas de beneficiamento surgem em várias cidades ao longo das linhas ferroviárias. Devese considerar também a atividade pecuária como grande impulsionador econômico do local,
que somado ao cultivo da terra, tornam-se responsáveis pela expansão das fronteiras da
porção Oeste do Estado de São Paulo.

OBJETIVOS
A pesquisa finalizada no ano de 2009 visava inventariar, catalogar, sistematizar e analisar a
implantação da indústria e seu aparato espacial, como vilas operárias, galpões ferroviários e
industriais, elementos de infra-estrutura urbana, de toda a porção Oeste do Estado de São
Paulo, no período de 1889 a 1950. Todo o material coletado faz parte do acervo do “Arquivo
Digital de Planos e Projetos Professor José Cláudio Gomes”, organizado pelo grupo de
professores da UNESP-Bauru, que visa ser um centro de referência de informações
urbanísticas, paisagísticas e arquitetônicas sobre o oeste paulista.
A presente investigação, parte do pressuposto que a produção de café em bases capitalistas,
acentuada a partir de 1870 e entre as décadas de 80-90, insere historicamente as condições
para o futuro surgimento do capital industrial e a montagem de todo um aparato industrial no
espaço da cidade. Não se pode manter uma rede ferroviária sem se inserir todos os processos
industriais necessários à satisfação das necessidades momentâneas do transporte ferroviário,
o que resulta na diversificação de todo o aparato industrial indiretamente ligado à ferrovia. É
por isso que o sistema ferroviário se converteria, de acordo com a natureza das coisas, em
precursor de uma indústria moderna.

2 FIGEUIREDO. A Noroeste do Brasil e a Brasil Bolívia, 1950.
3 Propagadora Pan- Americana, O Estado de São Paulo, Zona Noroeste, 1928.
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Neste sentido, optou-se pelo levantamento histórico-geográfico da entrada da indústria no
oeste de São Paulo que muitas vezes não se encontra diretamente ligado á uma cidade em si.
O levantamento ocorreu de forma sistêmica nos quatro ramais ferroviários, sendo no final da
pesquisa confrontado os resultados obtidos em cada linha.

METODOLOGIA
Estruturada por meio de fases de aquisição de material, a pesquisa durante seu
desenvolvimento foi dividida em fases de atuação. O primeiro momento foi dedicado à
aquisição de material sobre o histórico das linhas, cada pesquisador se concentrou na
aquisição de dados e compilação de material gráfico em torno dos dados levantados. Nesta
fase foram listadas as datas de fundação das cidades e chagada da ferrovia em seus domínios,
além das características econômicas iniciais de cada localidade. A partir de então, viagens de
estudo foram desenvolvidas com o intuito de buscar em campo material necessário para o
levantamento industrial de cada porção. Nesta etapa foram priorizadas as cidades tidas como
‘Bocas de Sertão’4, identificadas pela pesquisa como os pontos de maior concentração de
recursos e índices de desenvolvimento em função do maior tempo de parada das frentes de
abertura das companhias. Paralelo às viagens, para a demarcação dos pontos levantados nas
áreas de pesquisa fichamentos foram desenvolvidos, com o intuito de quantificar e descrever
as tipologias funcionais encontradas em cada cidade.
<Fig.04>

Para leitura e compreensão da pesquisa, optou-se pela elaboração de mapas representativos
das cidades citadas pela pesquisa, tais reconstituições, foram baseadas em mapas históricos,
demonstrando diferentes períodos. Nestes mapas foram marcados as indústrias e
equipamentos decorrentes do binômio ‘ferrovia-indústria’, presentes em cada eixo.
Informações técnicas e fotografias quando existentes também foram anexadas à confecção
das tabelas. Vale lembrar que as datas dos mapas utilizados variam, conforme a
disponibilidade dos mesmos em cada cidade.
Como forma de auxílio à leitura dos mapas, tabelas foram confeccionadas. Este material
continha as informações principais das empresas catalogadas, sua localização aproximada e
fotografias atuais e históricas conforme foram encontradas pelos pesquisadores, desta forma,
mapas e tabelas são lidos em conjunto, catalogando indústrias e equipamentos existentes no
período entre 1889 a 1950, data de alcance da pesquisa.
Fato comum entre os pesquisadores, na pesquisa em questão houveram algumas dificuldades
em torno da localização de relatos sobre a existência de indústrias e sua real localizações em
campo. Em consenso geral foi identificado que grande parte das cidades não possui arquivos
que demonstrem um histórico em torno de suas indústrias e respectivas localizações. Os
relatos existentes, muitas vezes não possuem clareza e detalhes. Nesse sentido, grande parte

4 Expressão utilizada por Langenbuch para designar as cidades onde as companhias ferroviárias
concentravam sua atuação por um período maior em relação as demais cidades. Tais pontos serviam de
apoio as frentes de avanço do eixo, concentrando os recursos necessários para manutenção do eixo e apoio
de seus funcionários.
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das cidades pede a doação do material pesquisado, como forma de enriquecimento de seus
arquivos. Todo material encontrado possui bases em livros, publicações em revistas e jornais,
entre outros documentos históricos encontrados nas cidades.
Outro fato de relevante importância é quanto à delimitação do período estudado, em virtude
do grande intervalo, considerando que grande parte das cidades estudadas possui sua
formação datada do início do século, geralmente concentravam suas indústrias onde hoje é
situada a porção central dos municípios. Áreas que com o percorrer dos anos e alcance do
desenvolvimento, sofrem grandes alterações e reestruturações em seu desenho urbano, desta
forma grande parte dos galpões, armazéns e outras construções de caráter industrial, não se
fazem mais presentes no cotidiano das mesmas. Somado a isso, grande maioria das empresas
detinha caráter familiar, sendo suas sedes localizadas aos fundos de suas próprias residências,
dificultando ainda mais sua localização.

1. DESENVOLVIMENTO
Até o século XIX, pouco se conhece sobre a expansão industrial de São Paulo. Supõem-se que
suas origens são provenientes de setores agrícolas como açúcar, café ou do algodão. No
primeiro senso industrial realizado no país, datado de 1907, foram encontrados relatos sobre a
existência de pequenas empresas individuais, que produziam chapéus, calçados, alimentos,
bebidas, móveis, serrarias, pequenas oficinas metalúrgicas, fabricação de produtos químicos
simples (sabão, velas e medicamentos), além das já citadas maquinas de beneficiamento e no
caso da atual grande São Paulo, fábricas de tecidos, entre outros.
Wilson CANO5 divide as indústrias encontradas até 1907 de três maneiras: segmentos simples,
intermediários e complexos:
Segmentos simples: aquelas onde é precário o uso de máquinas e de energia elétrica,
participação de pequenos estabelecimentos, fazendo parte deste: serrarias e fábricas de
móveis de madeira, pequenas oficinas mecânicas de reparação, olarias, artefatos de couro,
confecções e malharia, massas alimentícias, moagem de cereais, panificação, biscoitos e
confeitaria, bebidas alcoólicas e refrigerantes, perfumaria, sabões e velas, produtos químicos
simples e farmacêuticos, etc.
Intermediário: incipiente flexibilidade tecnológica, e uso reduzido de energia elétrica, sendo na
maior parte dos casos ainda reduzida a utilização de maquinas. Coexistem nesse grupo
segmentos como: calçados, curtumes, chapéus, charque, cigarros, material de transporte,
oficinas construtoras de bens de capital, etc.
Complexas: mecanização já ocorre de maneira mais intensa tendo nesse caso maior
necessidade de uso de energia elétrica. Encontram-se empresas como: fiação e tecelagem,
papel, cimento, siderurgia, vidro, construção naval, moinhos de trigo, fósforos, usina de açúcar
e outras.

5 CANO, Wilson. Raízes da concentração industrial em São Paulo. 4ª Ed., Campinas, SP: UNICAMP. IE,
1998
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De maneira geral, as cidades do Oeste Paulista, percorrem tais subdivisões descritas acima,
conforme o avanço da ferrovia e conseqüente desenvolvimento das localidades, as indústrias
vão se diversificando e ampliando suas fronteiras.
No caso da região, o padrão de concentração da propriedade, influencia as tipologias
industriais instaladas, estruturas concentradas culminavam em instalações industriais de maior
porte, ao passo em que as de menor densidade culminavam em pequenos empreendimentos,
com características mais variadas de produção. Visível ao analisar o desenvolvimento industrial
e urbano das cidades catalogadas como ‘Bocas de Sertão’ e demais localidades. As ‘bocas de
sertão’, atraem maiores índices de pessoas e investimentos, assim como as indústrias de maior
vulto e circulação de capital. Já as demais cidades tinham características de produção muitas
vezes de organização familiar com características na grande variedade produção.
<Fig.05>

Por motivos históricos São Paulo assume o papel de pólo no processo de industrialização do
país. Considerando o café a atividade impulsionadora da indústria brasileira, São Paulo reuniu
condições e subsídios favoráveis para o desenvolvimento desta incipiente atividade industrial.
As indústrias espalhadas por outras regiões do país encararam São Paulo como uma
perspectiva de lucro e expansão.
O “Complexo do Café”, principal elemento formador do interior do Estado de São Paulo desde
o início do século XIX, impulsiona a indústria por meio do beneficiamento dos produtos
colhidos nas lavouras da porção Oeste de São Paulo ou em seu suporte. Distribuindo-se
basicamente em três seguimentos, a indústria deste período se estrutura da seguinte maneira:
produção de equipamentos de beneficiamento do café; indústria de sacarias de juta para a
embalagem do grão e a indústria manufatureira. As principais características deste ramo
encontram-se em torno da diminuição dos custos da produção e aumento da margem de lucro
para investimentos na indústria cafeeira, uma vez que é agregado valor ao produto,
anteriormente vendido sem nenhuma forma de beneficiamento. A indústria de
beneficiamento, com o decorrer do tempo, atinge outros produtos como o algodão, o milho, o
arroz e o amendoim. Tais culturas se desenvolvem nas lacunas do café, oriundas das migrações
e acabam por ganhar seu espaço dentro desse novo mercado consumidor.
<Fig.06> <Fig.07> <Fig.08> <Fig.09> <Fig.10>

Concomitantemente ao desenvolvimento do sistema cafeeiro e industrial, instituíam-se nos
centros urbanos, equipamentos que favoreceriam sua continuidade, agencias bancárias são
criadas nos pequenos aglomerados urbanos em processo de expansão. Conseqüente a este
desenvolvimento, outros aparatos urbanos surgem como forma de apoio à produção
industrial. Neste momento, a imigração é considerada um fator de extrema importância ao
desenvolvimento dessa indústria incipiente, uma vez que parte deste contingente se alocava
na cidade, desenvolvendo essa estrutura e contribuindo com a diversificação dos produtos e
indústrias, favorecendo o aparecimento de indústrias de caráter doméstico, complementares
ao sistema cafeeiro, nos mais diversos ramos industriais.
<Fig.10> <Fig.11> <Fig.12> <Fig.13> <Fig.14> <Fig.15>
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Com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), os setores de importação e exportação sofrem
sérios abalos. Neste contexto, São Paulo mostra-se preparado para assumir parte das
impostações, atuação alcançada graças ao desenvolvimento de uma estrutura interna em
torno dos investimentos obtidos com a cultura do café, cujos investimentos se concentraram
na criação de todo um aparato industrial e desenvolvimento de uma malha de transportes
inicialmente concentrada em torno de ferrovias e posteriormente em torno de rodovias. Nesse
momento de crise, o Estado sai com uma ampla concentração industrial, tornando-o mais
influente no cenário inter-regional e internacional, do período citado.
De uma forma geral, a economia teve condições para responder aos desafios impostos pela
guerra e conseqüentes aspirações e necessidades do mercado, diversificando e fortalecendo
ainda mais sua agricultura, gerando alternativas para a diversidade industrial do país. É
também por conta da guerra que a siderurgia brasileira ganha impulso, sendo nesse momento
o período de seus primeiros passos.
<Fig.16>

As linhas ferroviárias desbravadas na porção oeste de São Paulo tinham como objetivo não
apenas o intuito de abrir novas fronteiras. Em muitos casos, do momento de sua construção,
diversas cidades / regiões já apresentavam formas de organização e de desenvolvimento
econômico. Em muitos casos atenta-se não ser apenas o café o responsável pela abertura dos
eixos ferroviários. Cada frente pioneira possui uma característica ao desenvolvimento de seus
eixos, como apresentado a seguir.
CIA SOROCABANA DE ESTRADAS DE FERRO:
<Fig.17>

Referente à Sorocabana, a criação deste ramal também esteve ligada a implantação da
‘estrada boiadeira’, um empreendimento considerado pioneiro aos padrões da época, uma vez
que abriria novas perspectivas para a porção Sudoeste, escoando o gado do Mato Grosso.
Na mesma época, os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana encontravam-se em expansão
rumando atingir a produção entre o Estado do Paraná e as margens do Paranapanema em
Ourinhos. Todavia, não podemos afirmar que esse ramal foi instalado apenas para o
escoamento do gado, o eixo aproveitou-se também da marcha do café, com a característica de
não ser esta sua base para organização.
Obtendo caráter de estrada exploradora, observa-se que o prolongamento de seus trilhos era
feito juntamente à exploração de novas regiões, antes mesmo de seu povoamento. De acordo
com MONBEIG6, o povoamento dessa região, “ocorreu com a circulação dos primeiros trens,
coincidindo as datas, com poucos meses de diferença”, e a partir de Assis “o que houve foi
sincronismo entre a marcha do povoamento e o avanço da estrada de Ferro”, movido por
latifundiários ou Cias. colonizadoras, que especularam e lotearam terras, atraindo
compradores interessados no plantio de café.

6 MONBEIG, Pierre, 1984.
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A atividade industrial tem início apenas após a garantia do transporte e escoamento da
produção, fonte de matéria prima e mão-de-obra. Inicialmente tal atividade destinava-se aos
suprimentos das necessidades da ferrovia, posteriormente com a formalização de núcleos
urbanos, a diversificação das atividades industriais aumentava gradativamente ao aumento do
núcleo urbano e diversificação de suas atividades, serrarias, olarias espalhavam-se pelo
território. Entre as décadas de 20 e 30, o café já apresenta consideráveis áreas de cultivo,
máquinas de beneficiamento e torrefação são instaladas em áreas próximas às lavouras.
Mesmo com a instalação destes equipamentos, o café não chega a ser o produto de principal
importância ao desenvolvimento industrial da porção compreendida pela Sorocabana, em
função da crise de 29, que influi na economia em torno do café em várias regiões brasileiras.
Neste período ocorre à transição para o cultivo do algodão representava vantagens, uma vez
que seu cultivo exigia menor investimento e mão-de-obra, somados ao fato de sua produção
ser mais rápida que o café, uma cultura anual. Com a implantação da cultura algodoeira, o
cenário mostra-se propício ao início de um processo de industrialização, diferente do existente
na região, todos com capitais modestos e locais impulsionadas muitas vezes por imigrantes
que atuavam no seguimento das indústrias de bens de consumo não duráveis (alimentícios,
bebidas, frigoríficos, curtumes), destacados após o ciclo do algodão, e conquistaram o
mercado nacional e internacional, nos anos 80.
A industrialização da Alta Sorocabana teve início com a instalação de empresas estrangeiras
em sua grande maioria, como Matarazzo, Anderson Clayton, Mac Faden; Sanbra, entre outras,
empresas beneficiadoras atraídas pela produção de algodão da região, procura intensificada
com a Segunda Guerra Mundial. Tais empresas tornam-se responsáveis pela geração do capital
destinado ao desenvolvimento desta região, refletindo em criação de empregos, aumento da
população e conseqüente urbanização das cidades, com a criação de loteamentos para o novo
contingente de pessoas. Concomitante ao desenvolvimento urbano, equipamentos são
distribuídos pelo território urbano: escolas, hospitais, vilas operarias para os funcionários das
grandes fábricas, acompanhados de melhoramentos urbanos como praças, pontes,
arruamentos.
Em decorrência do aumento da concorrência com as fibras artificiais e o aumento do
arrendamento das terras, o ciclo do algodão inicia seu declínio. Para evitar o desaparecimento
das usinas, foi incentivada a produção de amendoim, anteriormente estimulado pelas próprias
indústrias de extração durante as entressafras do algodão. Mas tais medidas não foram
suficiente, muitas delas transferiram suas instalações para outras zonas de produção
algodoeira. No início da década de 1970, 50% das usinas beneficiadoras haviam fechado
provocando graves conseqüências como à desarticulação entre campo e cidade uma vez que
se tratavam de setores agroindustriais.
CIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO:
<Fig.18>

A disseminação da cultura cafeeira em São Paulo favorece a inserção da Companhia Paulista
de Estradas de Ferro no Oeste do Estado. Dessa forma, os primeiros detentores de terra, os
fazendeiros paulistas, desbravam as matas virgens da porção oeste do estado, abrindo
caminho para a instalação da Cia. Paulista, isto é, uma troca de interesses entre política e
desenvolvimento. Desta forma, o povoamento e a urbanização do eixo só se fazem marcantes
com o início da consolidação da região, impulsionado pela instalação da ferrovia. Juntamente
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com o escoamento da produção, a ferrovia trás consigo imigrantes de todas as raças, atraídos
pelo pioneirismo da região. O desenho do território ia se estruturando em função da abertura
de vilas, distritos e cidades. Em alguns casos algumas cidades possuíam como característica
postos administrativos, as denominadas “bocas de sertão”, unidades concentradoras de
recursos de suporte à instalação da ferrovia por tempo indeterminado. Alcançado seu índice
de importância e avanço da ferrovia outra “boca de sertão” já estava rumando à frente
pioneira.
A Companhia Paulista de Estradas de Ferro se insere no Estado como estratégia de formação
de cidades. A característica da Companhia Paulista era levar os seus trilhos para regiões
povoadas e consolidadas, inseridas após especulações relacionadas à passagem dos trens por
seus territórios. A partir da formação das cidades e conseqüente instalação da ferrovia, a
companhia nomeava as cidades segundo as letras do alfabeto, fazendo de tudo isso, o caráter
formador das cidades da Alta Paulista.
Economicamente falando, a quebra na bolsa de Nova York de 1929 representou um golpe à
estabilidade da economia cafeeira de toda a região. Quando a economia mundial conseguiu se
recuperar, o Estado de São Paulo como um volta a prosperar desta vez, com perspectivas
lastreadas na agricultura, agora com uma maior variedade de produtos e na industrialização,
que assumia cada vez mais parcelas maiores da economia. Uma variação na cultura passa a ser
foco do país, a atuação de imigrantes impulsiona o desenvolvimento econômico desta fase.
Em um espaço organizado em pequenas propriedades os novos proprietários se dedicaram a
outras culturas, entre eles merecem destaque algodão, milho e mamona. A cultura do algodão
teve seu período mais produtivo em 1937, quase que se superpondo aos anos mais difíceis da
lavoura cafeeira.
Sendo a cultura de maior importância para os novos proprietários, nos anos 40 várias cidades
já beneficiavam o produto. Essa hegemonia foi construída como resultado de políticas públicas
ativas na regulação de processos no sentido de conferir-lhe estabilidade, somados ao
desenvolvimento tecnológico. Todo este processo, na zona Paulista não representa uma
ruptura definitiva com a cultura cafeeira em si. Era comum que grandes proprietários
vendessem parte de suas terras, em especial as impróprias para o cultivo. Loteadas em
pequenas parcelas, o cultivo do algodão recuperava o solo impróprio ao cultivo da cultura
anterior, além de gerar novos recursos ao produtor para recuperação dos solos estagnados.
“Podemos distinguir, na região em causa, quatro áreas produtoras
principais. A primeira e mais importante, dado a volume que apresenta, é
constituída pelos municípios da Alta Sorocabana, a ela se juntada a da Alta
Paulista, igualmente valiosa. A terceira é formada pelo Norte do Paraná e a
quarta pelas zonas de menor densidade da produção, ao norte da linha
Noroeste. Nesta merecem menção especial os municípios de Nova Granada, e
Fernandópolis, na Zona da Alta Araraquarense, Birigui e Araçatuba na
Noroeste, bem como Barretos, Miguelópolis e Morro Agudo, na zona de
Barretos.”
(IBGE, Enciclopédia dos municípios Brasileiros, volume XII).

Somados ao café e algodão, o amendoim já citado acima obteve relevante importância no
cenário regional, sendo uma das principais fontes de matéria prima à fabricação de óleo,
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sendo seu cultivo praticado em grande parte da porção Oeste de São Paulo. Realizadas em sua
grande maioria em reformas de pastos e cafezais, onde a correção dos solos para o replantio
de outras culturas é considerada uma forma de pagamento pelo arrendamento da terra. A
produção agrícola nessas regiões tinha o apoio de cooperativas. Na Alta Paulista, as
Cooperativas Agrícolas desempenhavam papel fundamental no cultivo do amendoim, sendo
provedora de insumos e dos serviços de assistência técnica, secagem, armazenagem e
comercialização.
“(...) Em São Paulo a cultura dessa leguminosa se localiza
principalmente no extremo Noroeste do Estado, compreendendo as zonas da
Alta Sorocabana, Alta Paulista e Noroeste, onde racionalmente se concentram
próximas das plantações numerosas fábricas de óleo.”
(Dado retirado de um demonstrativo do jornal periódico: Atualidade da SAMBRA. Data não encontrada.
(Material encontrado na Casa de Cultura de Ourinhos).

O início do processo de industrialização do eixo Paulista esteve associado à instalação de
máquinas de beneficiamento de algodão e amendoim, principalmente após 1930, quando
chegam as grandes unidades, de capital nacional e estrangeiro, como a Sanbra, a Anderson
Clayton, Lottus, Esteves Irmãos, Mc Fadden, Matarazzo, entre outras. De modo geral, elas
encerram suas atividades no final da década de 1970, em virtude da decadência da agricultura
regional.
ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL:
<Fig.19>

A escolha da sede da companhia na cidade de Bauru ocorre em função de fatores estratégicos,
uma vez que seu território fora escolhido como grande entroncamento ferroviário,
concentrando além dos trilhos da Noroeste, trilhos de duas outras companhias: a Paulista e
Sorocabana, tornando possível a interligação até o porto de Santos por meio da continuidade
dos trilhos da Cia Paulista.
Muito mais que uma ferrovia de características nacionais, a Noroeste, se difere das demais
companhias do Estado de São Paulo por razões de seu caráter estritamente comercial. O
trecho era parte de um empreendimento de caráter mundial de interligação territorial por
meio de ferrovias. Os limites seriam os oceanos, interligados ao continente por meio dos
portos e navegação. Dessa forma trocas comerciais de diversas partes do mundo poderiam ser
realizadas com maior rapidez e eficiência. Na América Latina os países envolvidos eram
principalmente o Brasil, a Bolívia e o Chile. Em terras brasileiras, cruza em território paulista
459 km, fazendo divisa com Mato Grosso transpassando o Rio Paraná por meio de uma ponte
de 1024 metros de vão em estrutura metálica, seguindo até Três Lagoas no Estado do Mato
Grosso, prolonga-se a partir deste por quase toda a extensão do Estado, tendo estações finais
na cidade de Cuiabá, fazendo divisa com o Paraguai. Em Corumbá, tem como divisor a Bolívia,
onde se entronca com a ‘Brasil-Bolívia’ elevando a quilometragem da linha tronco à 1349 km.
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Um dos grandes problemas encontrados para a realização de tal empreendimento encontra-se
no fato da grande variedade de perfis topográficos encontrados ao longo do trajeto escolhido.
Por este motivo, diversos trechos da linha usavam de muito tempo para finalização. Em várias
regiões os materiais básicos para continuidade da empreitada eram de difícil acesso. As
dificuldades na garantia de novos investimentos por varias vezes interrompiam e atrasavam o
crescimento das regiões afetadas.
Em função das grandes barreiras naturais, a composição da Estrada de Ferro demonstra a
grande atuação de profissionais e técnicos na execução de pontes. Demonstrando a atuação
de todo um aparato industrial necessário à manutenção da continuidade do avanço da linha.
Só se fazem possíveis por conta do desenvolvimento encontrado por toda a zona, um
momento que a indústria brasileira, e de certa forma paulista, tem condições de idealizar o
feito.
Além da interligação territorial, a ferrovia se faz importante nas cidades por meio da instalação
de diversos equipamentos em torno da melhoria de sua infra-estrutura urbana. Em especial no
caso da Noroeste, os desníveis encontrados ao longo de seu percurso permitem a instalação
de diversas usinas hidrelétricas instaladas próximo às quedas d’água dos rios. Fator de extrema
importância ao desenvolvimento industrial de toda sua porção de influência, atraindo
empresas de maior vulto e atuação econômica. Na zona Noroeste, indústrias destinadas à
fabricação de máquinas, e atividades metalúrgicas em geral se mostram cada vez mais
freqüentes em cidades como Bauru, Lins e Araçatuba. Tem-se desta maneira, que a
modernidade industrial, é alcançada em sues primórdios a partir da instalação do complexo
ferroviário brasileiro, comprovando a existência de um binômio entre os processos citados,
intensificado a partir do avanço da ferrovia conforme as carências urbanas se intensificam.
Quanto à Noroeste, a parceria entre o cultivo do café e o financiamento da incipiente indústria
brasileira, permitia a continuidade dos investimentos da linha, uma vez que os excedentes da
cultura cafeeira eram investidos na continuidade da ferrovia e inversão econômica da região.
Assim como nos outros eixos ferroviários, percebe-se ao longo da Noroeste a importância do
ciclo cafeeiro na composição de todo o aparato industrial da zona. Porém deve-se salientar a
importância de outras culturas agrícolas e seus respectivos usos e fontes de matéria prima à
indústria.
Com o avanço da ferrovia, diversas atividades tipicamente urbanas começam a se desenvolver.
Quanto à indústria esta inicialmente concentra seus esforços em torno do beneficiamento do
café, somados à pequenas manufaturas destinadas à produção de materiais de garantia à
construção da linha e estruturação dos aglomerados urbanos.
A de se ressaltar que o setor manufatureiro é pouco expressivo até a primeira guerra mundial,
um dos elementos impulsionadores para a industrialização paulista, e que é especificamente
durante e posteriormente a mesma que indústrias com maiores índices de mecanização e
variabilidade se fazem presentes.
A crise de 29 faz com que a cultura cafeeira se deparasse com um longo processo de
estagnação. Cidades cuja economia tinha como bases o cultivo vêem-se obrigadas a modificar
radicalmente suas estruturas econômicas. O café, cultura anteriormente dominante começa a
perder espaço para o cultivo do algodão e pecuária.
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Nas indústrias, o cenário antes marcado pela presença de unidades especializadas no
beneficiamento de grãos de café e pequenas empresas locais, passa a contar também com
unidades de beneficiamento de oleaginosas que marcam o cotidiano de cidades da região.
De maneira geral, o cultivo na região é marcado pela subdivisão em pequenas propriedades.
Em cidades menores, onde o nível de desenvolvimento da produção era menor, a atuação de
cooperativas era freqüente, vários núcleos urbanos eram formados, realizando algum tipo de
beneficiamento em grãos de várias espécies.
Além do algodão, as unidades de beneficiamento também trabalhavam com a transformação
de outros grãos, em sua maioria extraindo óleos, utilizados para uso comestível à produção de
insumos agrícolas. Amendoim, mamona, milho, girassol e outras espécies passam a ser
cultivadas por toda a região, localizadas próximas ou não das empresas sendo presente mais
uma vez a permeabilidade região estudadas.
A atividade pecuária e o cultivo da cana já se fazem presentes de maneira conjunta a uma
atividade principal, que muitas vezes ainda pode ser o café. A partir de Presidente Alves,
engenhos e destilarias já são identificados. De um modo geral, a instalação da atividade
agropastoril ocorre de maneira concomitante à instalação de cafezais e demais atividades. Os
pastos ocupavam as encostas inferiores das colinas, muitas vezes descartadas para a formação
de lavouras por conta das freqüentes geadas. Anos mais tarde a Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil passa a oferecer vagões para realização do transporte do gado, dinamizando e
conferindo maiores lucros aos criadores, uma vez que o gado não sofria tanto com a viagem,
diminuindo assim o período de reabilitação do animal. A produção industrializada era
destinada a diversas regiões do oeste paulista, pertencentes ou não à Zona Noroeste, seja por
meio de vagões frigoríficos ou caminhões especializados. Curtumes e matadouros já se faziam
marcantes em algumas cidades de região, muito antes deste período, conforme as demandas
locais.
ESTRADA DE FERRO ARARAQUARENSE:
<Fig.20>

No início do século XIX, a atividade desenvolvida concentrava-se em torno da pecuária. Entre
os anos de 1830 e 1860, a terra torna-se o grande fator de riqueza da região, em virtude da
boa qualidade dos solos. Nas décadas de 50 e 60 do século XIX a cana de açúcar demonstra
importante papel na economia da região de domínio da companhia Araraquarense de Estrada
de Ferro. Em 1862, registros demonstram a existência de 30 “fábricas de açúcar”. Atuação
diferenciada da encontrada nas demais linhas, analisados os mesmos períodos. Ao mesmo
tempo, que surgiam as fazendas mistas de criação de gado e cana, se tem notícias das
primeiras lavouras de café. Em meados da década de 1850, o café ainda não tinha finalidade
econômica. Somente na década de 1870 que o café ganha força e atinge altos níveis de
produtividade, tal crescimento se dá pela compra de pequenas fazendas por grandes
produtores, a lavoura de café passa a substituir o cultivo do açúcar.
O grande fator de um desenvolvimento tardio de toda esta região é conseqüência de seu
isolamento regional. Enquanto sua economia baseava-se na cultura de subsistência ou na
pequena indústria do açúcar, seu isolamento não era considerado empecilho à seu
crescimento econômico. Situação alterada a partir do impulso da produção cafeeira, que passa
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a necessitar de uma forma de transporte rápido de escoamento da produção, sem este
sistema articulado a produção cafeeira na região de Araraquara não seria viável. A chegada da
ferrovia favoreceu toda a estrutura do café: beneficiou o desenvolvimento da indústria
nascente.
Não só a indústria, mas toda a região no entorno da estação passa a oferecer equipamentos
fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Serviços como o de comércio e hotelaria
tangem a estação e se traduz em efeito de atração para a população da s cidades vizinha
Ao contrário das porções de abrangência da Sorocabana, Paulista e Noroeste, na zona
Araraquarense, o algodão encontra certas dificuldades, invibializando sua produção: altas
taxas alfandegárias sobre os produtos de exportação aliados ao aumento da qualidade e da
safra da produção norte americana. Em 1875, essa situação foi agravada por diversos fatores,
entre eles, a falta de apoio governamental prejudicou mais ainda sua produção no país.

1.1. FIGURAS E TABELAS

<Fig.01> Localização das Companhias e pontuação das cidades “Bocas de Sertão”.
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<Fig.02> indicação das fazendas levantadas pela pesquisa.

<Fig.03> CIAS. De colonização levantadas ao longo da linha.

<Fig.04> modelo de tabela realizada pela pesquisa.
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<Fig.05> Esquema de divisão de terras de uma fazenda da cidade de Pereira Barreto _ São Paulo.

<Fig.06> Beneficiamento de café.

<Fig.07> Beneficiamento de arroz.
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<Fig.08> Beneficiamento de oleaginosas.

<Fig.09> indicação de usinas e destilarias levantadas pela pesquisa.

<Fig.10> indicação das tecelagens levantadas pela pesquisa.
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<Fig.11> indicação das estradas levantadas pela pesquisa.

<Fig.12> indicação das obras de infra-estrutura levantadas pela pesquisa.

<Fig.13> indicação das obras de melhoramentos urbanos levantadas pela pesquisa.
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<Fig.14> indicação das unidades geradoras de energia levantadas pela pesquisa.

<Fig.15> indicação de portos e aeroportos levantados pela pesquisa.

<Fig.16> indicação das vilas operárias levantadas pela pesquisa.
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<Fig.17> indicação das unidades de oficinas e fundições levantadas pela pesquisa.

<Fig.18> indicação das cidades “bocas de sertão” da linha.

<Fig.19> indicação das cidades “bocas de sertão” da linha.
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<Fig.20> indicação das cidades “bocas de sertão” da linha.

<Fig.21> indicação das cidades “bocas de sertão” da linha.
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<Fig.21> composição atual das malhas ferroviárias e rodoviárias em meio a malha urbana.

CONCLUSÕES
A análise das condições acima a respeito do desenvolvimento econômico e espacial de cidades
da porção Oeste do Estado de São Paulo permite a compreensão de algumas características
marcantes ao longo dos eixos ferroviários que representam. Conclui-se que as cidades ‘Boca
de Sertão’, por razões já citadas, apresentam maiores índices industriais e urbanos que as
demais cidades da linha. Sua estruturação espacial ocorre de forma concentrada. A ferrovia
por conta do crescimento das localidades ocorre muitas vezes centralizada as mesmas, todo o
crescimento local ocorre em seu entorno. Analisando a montagem da figura XX, percebemos
que estas, possuem uma formação estrutural com maiores características de concentração e
adensamento industrial e urbano, comparado as demais cidades cujas características são
formações com menores intensidades e ocorrência dispersa no território.
Como conseqüência da formação desta maior concentração, percebemos que apenas estas,
possuem a formação de ‘Vilas’ para abrigo de operários industriais em seu território, nas
demais cidades tais locais não possuem um espaço definido, ocorrem de maneira dispersa ao
território sem nenhuma lógica ocupacional, concluímos desta maneira, que tal formulação é
conseqüência do potencial industrial de maior relevância em tais cidades, levando consigo
aparatos mínimos para conforto de seus funcionários.
O desenvolvimento das cidades é em parte alcançado pela ferrovia, como conseqüência da
diversidade industrial presente nas mesmas. Cidades onde a diversificação é mais atuante
garantem índices de crescimento superiores às cidades onde uma única atividade produtiva
existe, para estas as chances de inversão econômica em casos de crises tornam-se muito
difíceis e demoradas, causando a conseqüente estagnação das mesmas. Desta forma a
existência de vários ciclos econômicos ao longo da linha e de seu conseqüente espalhamento e
processo de formação penetrante em ciclos anteriores, garantem a todo o complexo, infinitas
possibilidades produtivas, e maiores facilidades de inversão econômica na ocorrência de
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quedas no ciclo vigente, uma atividade secundária sempre substitui a nuclear com facilidade.
Vale lembrar que os ciclos anteriores nunca são totalmente supridos ocorrem em menor
quantidade, mas mesmo assim apresentam relativa importância a todo o complexo.
Mesmo com a formação de núcleos produtivos a formação das cidades não ocorre de maneira
padronizada, mais um motivo que comprova o caráter comercial da linha, todas as cidades
possuem desenhos e localizações de equipamentos distintos uma das outras, conforme era
conveniente aos interesses da época. A única característica que se assemelha em cidades com
maiores índices desenvolvimentistas se faz em relação à renovação dos centros econômicos,
onde o estilo “art déco” é presente, tendo alguns edifícios semelhanças com as demais
cidades, o que ocorre em parte pela carência de profissionais atuantes no setor, que chegam
às localidades graças à ferrovia e seu desenvolvimento.
<Fig.21>
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RESUMO: Introdução: a atuação da indústria construção civil vem aumentando
devido à aceleração do processo de urbanização nos últimos anos, colocando
em evidência o enorme volume de Resíduos de Construção e Demolição - RCD
gerados nos municípios brasileiros e depositados irregularmente em terrenos
baldios ou em locais não autorizados para tal prática, intensificando os
problemas de saneamento nas áreas urbanas e causando grande impacto
diretamente ao meio ambiente. Objetivo:identificar estratégias que viabilizem
o processo de gestão de RCD realizados nos municípios brasileiros sob a
perspectiva da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. Materiais e
Métodos: pesquisa bibliográfica, documental e estudos dos processos de
gestão de RCD utilizados em municípios brasileiros. Resultados esperados:
estratégias que possibilitem a gestão de RCD nos municípios brasileiros de
modo inovador e criativo, agregando valor e vantagem competitiva em suas
ações, resultando no bem-estar da geração presente e ao mesmo tempo
preocupando-se com uma melhor qualidade de vida para as gerações futuras.
Considerações finais: poucas empresas do setor da construção civil utilizam a
logística reversa, que está ganhando importância para a gestão do ciclo de vida
de produtos e serviços, e gerando benefícios quando utilizada como estratégia
competitiva para redução de custos ou para a sustentabilidade ambiental.
Sugere-se que as empresas que atuam na construção civil organizem canais
reversos e criem novos postos de trabalho para o recolhimento, separação e
beneficiamento dos produtos descartados, possibilitando a reutilização destes
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materiais como insumos na manufatura de novos produtos e a redução de
impactos ambientais.
Palavras-chave
Geração de resíduos, Construção Civil, Logística Reversa.
ABSTRACT: Introduction: the role of the construction industry is increasing due
to the acceleration of the urbanization process in recent years, highlighting the
huge volume of construction and demolition waste generated in municipalities
and deposited illegally in vacant lots or places not authorized for such practice,
intensifying the problems of sanitation in urban areas and causing great impact
directly on the environment. Objective: To identify strategies that facilitate the
management process RCD conducted in Brazilian cities from the perspective of
the National Plan for Solid Waste. Materials and Methods: A literature review,
documentary studies and management processes of Construction and
Demolition Waste used in Brazilian municipalities. Expected results: strategies
that enable the management of Construction and Demolition Waste in the
municipalities, of innovative and creative way, adding value and competitive
advantage in their actions, resulting in the well-being of the present generation
while caring for a better quality of life for future generations. Final Thoughts:
few companies in the construction sector using reverse logistics, which is
becoming increasingly important for managing the life cycle of products and
services, and generating benefits when used as a competitive strategy for
reducing costs and environmental sustainability. It is suggested that companies
operating in construction organize reverse channels and create new jobs for
the collection, separation and processing of discarded products, enabling the
reuse of these materials as inputs in the manufacture of new products and the
reduction of environmental impacts.
Key words
Waste Generation, Construction, Reverse Logistics.
Introdução
A atuação da indústria na área da construção civil vem aumentando devido à
aceleração do processo de urbanização nos últimos anos. Observa-se que a
qualidade vem se tornando um fator de competitividade cada vez mais
importante para as construtoras. A busca por um diferencial no mercado, a
melhoria da qualidade dos produtos e a padronização dos processos passam a
concentrar suas preocupações nos programas de gestão da qualidade. Porém,
vem colocando em evidência o enorme volume de Resíduos de Construção e
Demolição – RCD, gerados nos municípios brasileiros e depositados
irregularmente de forma desregrada em aterros clandestinos, não autorizados
para tal prática, intensificando os problemas de saneamento nas áreas urbanas
e sendo responsável por grandes impactos ambientais.
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Objetivos
Identificar estratégias que viabilizem o processo de gestão de Resíduos de Construção e
Demoliçõa - RCD realizados nos municípios brasileiros sob a perspectiva da Política
Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS.

Metodologia
Para a realização deste trabalho foram utilizados os tipos de pesquisa bibliográfica e
documental. A pesquisa bibliográfica teve como fontes de informaçõeslivros, artigos,
programas brasileiros e qualidade e dissertações que abordaram o estudo dos processos
de gestão de Resíduos da Construção civil e Demolição (RCD) utilizados em municípios
brasileiros. Na pesquisa documental foram realizados estudos da legislação existente
sobre classificação de resíduos (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e o gerenciamento
de residuos na construção civil (Resoluções do CONAMA), sendo fundamentais para que
os objetivos do trabalho fossem alcançados.

1.

Qualidade na construção civil, material eprocesso
As construtoras hoje estão cada vez mais competitivas, por isso a busca pelo
melhor modo de produzir é uma preocupação constante. Com a exigência cada
vez maior da qualidade em produtos e serviços por parte do consumidor, as
empresas do setor da construção civil deixaram de enfatizar apenas a gestão
financeira e de marketing, passando a concentrar suas preocupações nos
programas de gestão da qualidade. O novo conceito de que a empresa deve
satisfazer as necessidades dos clientes faz com que o melhor modo de
produção nem sempre seja o mais eficiente, mas sim o mais eficaz. (REZENDE
et al., 2012).
A atividade da construção civil tem grande impacto sobre o meio ambiente em
razão do consumo de recursos naturais; da geração de resíduos decorrentes de
perdas, desperdício e demolições, bem como do desmatamento e de
alterações no relevo. Tendo em vista as características das "cidades
sustentáveis" brasileiras, a indústria da construção civil foi indicada como um
setor a ser aperfeiçoado. (KARPINSKI, 2009).
Devido à crítica ao desempenho do setor da construção, o processo de
construir até um passado recente era tratado como especulação, onde se fazia
o preço antes de conhecer os custos, sem nenhuma preocupação com a
qualidade. Hoje, pode-se afirmar que nenhuma outra temática é tão atual, seja
nos meios empresariais ou acadêmicos, quanto à qualidade. (MELHADO, 1994
apud REZENDE et al., 2012).
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Ofertar serviços com qualidade vai além de produtos gerados com material de
primeira linha, alta tecnologia e sem defeitos, é necessário que ele atenda as
necessidades pelas quais foram criados, isto é, satisfazer o cliente é o principal
motivo da qualidade. Assim, a busca contínua de qualidade para tornar as
organizações mais competitivas no mercado global, levou os países a buscarem
normas para atingir padrões excelentes de qualidade. (REZENDE et al., 2012).
Assim, para aprimorar seus sistemas de gestão e do produto final, bem como
para a redução dos custos e do retrabalho, as construtoras tem optado pela
implementação de sistemas de garantia e gestão da qualidade. Desde o início
do ano de 2000 vem sendo implantado o Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-h), que éum programa da Secretaria Especial
de Desenvolvimento Urbano, ligada à Secretaria de Política Urbana. (REZENDE
et al., 2012).
Um grande número de empresas construtoras está aderindo ao PBQP-h em
todo o Brasil. Entretanto, um dos principais motivos para a implementação do
PBQP-h são as exigências da Caixa Econômica Federal de que as empresas
tenham o certificado para concorrer em processos de licitação e obter a
concessão de financiamentos, e a busca de uma melhoria nos sistemas de
gestão. Seguindo essa exigência referem-se à melhoria da imagem da empresa,
com uso da certificação como ferramenta de marketing, melhoria de aspectos
técnicos e exigência para uma obra específica (DEPEXE, 2012).
Dentre os fatores motivadores para a implantação PBQP-h, destaca-se:
o aumento da competitividade. Os demais fatores são a
melhoria da qualidade dos produtos, melhoria da
organização interna, maior exigência dos clientes, redução
de custos, diferenciação no mercado e aumento de
produtividade. (DEPEXE, 2012).
Toda essa melhoria gerou a necessidade de se desenvolver um sistema de
gestão da qualidade adaptado para a construção civil, de forma a permitir que
o planejamento garanta um melhor treinamento da mão-de-obra e a
implantação de um controle da qualidade com foco na produtividade e no
menor custo dos empreendimentos além de maior qualidade e durabilidade
das edificações. (REZENDE et al., 2012).
No entender de Freitas (2009) as empresas devem fornecer treinamentos e
cursos de capacitação, qualificando seus funcionários, com ensinamentos de
meio ambiente, desperdício, tipos de resíduos, impactos ambientais,
matemática, português, comunicação; para que ocorra a minimização de
perdas em canteiros de obra, reverte-se em funcionários estimulados, redução
de desperdícios e diminuição de custos com materiais perdidos. Além disso, as
empresas devem priorizar a segurança do trabalho e a fiscalização das obras.
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Quando se trata do conceito de qualidade independentemente do segmento
ou setor de negócio, ressalta-se que “não é apenas a qualidade de produtos e
serviços que é importante; a qualidade das pessoas que fazem os produtos e
prestam os serviços é igualmente crucial. A qualidade do produto ou serviço
depende dos esforços de indivíduos e de grupos” (MOLLER, 1995, p.14). Cabe à
construtora identificar os requisitos necessários para que seu produto se
enquadre nos parâmetros definidos pelo perfil de seu cliente potencial.
(REZENDE et al., 2012).
Portanto, Moller (1995) entende a qualidade sob dois aspectos: a Qualidade
Técnica e a Qualidade Humana. A primeira visa satisfazer exigências e
expectativas concretas como tempo, qualidade, finança, função, durabilidade,
segurança, taxa de defeitos, garantia. A segunda, aquela que vai além dos
lucros, visa satisfazer expectativas e desejos como lealdade, consistência,
comprometimento, comportamento, credibilidade, atenção. Assim, pode-se
argumentar que a qualidade é necessária para que o cliente se interesse pelos
produtos de uma empresa, enquanto que a produtividade é necessária para
que a empresa possa produzir a custos baixos. (REZENDE et al., 2012).
Por outro lado, ressalta-se o fato de que a qualidade do produto final de uma
edificação será o resultante de uma abordagem de todo o ciclo de vida de uma
edificação, considerando a percepção das necessidades dos usuários, a
definição de um programa de necessidades, o planejamento do
empreendimento, o desenvolvimento dos projetos, a seleção e inspeção dos
materiais utilizados, o controle de processos nos canteiros de obras, e o
estabelecimento de requisitos para o uso, operação e manutenção das
operações. (REZENDE et al., 2012).
As principais expectativas das empresas são: maior controle do processo de
produção de produto; melhor qualidade do produto final; aumento da
competitividade, relacionado com a padronização das atividades; obtenção de
um diferencial no mercado e reconhecimento da sociedade pela obtenção da
certificação. (DEPEXE, 2012).
Alguns fatores que levaram o setor da construção a considerar a qualidade em
uma perspectiva estratégica. Destacam-se o crescimento da pressão pela
redução dos custos e dos prazos dos empreendimentos; demanda por
construções concentrada em edificações residenciais para o público de baixa
renda; aumento da competitividade das empresas. Além disso, há ainda a
exigência por parte de órgãos governamentais e de agentes financiadores de
que as construtoras implantem sistemas de garantia da qualidade. (REZENDE et
al., 2012).
Assim, DEPEXE (2012) observa-se que as empresas ainda não enxergam a
gestão da qualidade como uma ferramenta para a melhoria contínua de todos
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os processos, com o objetivo de promover a satisfação do cliente e obter
ganhos competitivos e financeiros.
A qualidade vem se tornando um fator de competitividade cada vez mais
importante para as empresas construtoras, a busca por um diferencial no
mercado, a melhoria da qualidade dos produtos, a padronização dos processos
e, mais especificamente para construtoras certificadas no PBQP-h, as exigências
da Caixa Econômica Federal para a concessão de financiamentos. Atualmente,
é necessário produzir o melhor produto com a maior produtividade, eficiência e
economia possível, conforme as necessidades e desejos dos clientes. (DEPEXE,
2012).

1.1 Resíduos da construção civil
Entretanto, verifica-se que a produção de resíduos é resultado de falhas no
processo de execução da obra, configura-se como uma consequência anormal
ou problema, cujas causas precisam ser bem identificadas para que se possa
tomar uma medida corretiva. (MOURA, 2002 apud SALDANHA, 2012).
Considerando que a disposição final de resíduos da construção civil em locais
inadequados contribui para a degradação da qualidade ambiental. (CONAMA,
2002).
No dia 02 de agosto de 2010 foi aprovada a Lei nº 12.305, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo normas gerais sobre o
gerenciamento de resíduos sólidos, dispondo sobre definições, princípios,
objetivos, diretrizes, instrumentos e responsabilidades. (BRASIL, 2010).
A Lei nº 12.305/2010 tem grande importância pelo seu decreto de diretrizes
que reuniram de maneira consistente e ordenada os aspectos relevantes dos
resíduos. Além disso, a nova lei traz a possibilidade de se alcançar uma maior
uniformidade no tratamento dado aos resíduos sólidos no Brasil. (WINDHAMBELLORD; BRANDÃO, 2011).
A indústria da construção civil é responsável por impactos ambientais, sociais e
econômicos consideráveis, em razão de possuir uma posição de destaque na
economia brasileira. Apesar do número elevado de empregos gerados, da
viabilização de moradias e renda, faz-se necessário uma política abrangente
para o correto destino dos resíduos sólidos. (KARPINSKI, 2009).
Segundo Freitas (2009), a construção civil é o setor de produção responsável
pela transformação do ambiente natural, adequado ao desenvolvimento das
cidades. Essa cadeia produtiva é uma das maiores da economia e,
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consequentemente, possui enorme impacto ambiental.
Os “Resíduos (R)
são tudo aquilo que resulta da subtração dos produtos (P) às matérias-primas
(M)”, ou seja, R=M-P. a atividade empresarial tem como resultado, assim como
os produtos também os resíduos (ARAGÃO, 2006 apud SALDANHA, 2013).
O problema ambiental gerado pelos resíduos depositados de forma desregrada
em aterros clandestinos, acostamentos e rodovias deve ser resolvido visando
preservar o meio ambiente. Ações têm sido criadas para reverter essa situação,
é o caso da Resolução do CONAMA. (KARPINSKI, 2009).
A prioridade nos canteiros de obra deve ser a minimização das perdas
geradoras de resíduos. Pela capacitação da mão-de-obra e pelo uso de
equipamentos com tecnologia de ponta e adequada aos processos
construtivos. Toda atividade na construção civil produz, inevitavelmente,
alguma perda; porém, como esta acontece em locais e momentos distintos, a
simples separação prévia dos materiais evitaria a contaminação dos rejeitos
que ocorre nas caçambas destinadas à sua remoção do canteiro de obras.
Restos de madeira, gesso, materiais metálicos e plásticos deveriam ter destinos
específicos, de acordo com seu potencial para a reciclagem ou grau de
contaminação. (KARPINSKI, 2009).

2.

Classificação dos resíduos da construção civil
A lei 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), apresenta os
conceitos legais de rejeitos, pois de acordo com o artigo 3.º, XV, da Lei:
“rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a
disposição final ambientalmente adequada” (SALDANHA, 2013).
Quanto à origem dos resíduos sólidos da construção civil estabelecido pelo
artigo 13.º, I – “os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de
obras de construção civil, incluindo os resultantes da preparação e escavação
de terrenos para obras civis” (BRASIL, 2010).
Os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) descartados inadequadamente
poluem o meio ambiente, degradam paisagens, constituem uma ameaça à
saúde pública. Sendo que a maioria das atividades desenvolvidas no setor da
construção civil é geradora de resíduos, tais resíduos correspondem, em média,
a 50% do material que entra na obra (KARPINSKI, 2009).
A respeito da classificação dos resíduos da construção civil, o CONAMA (2002)
estabelece no art. 2.º, I – sendo de:
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reformas, reparos e demolições de obras de construção
civil, e os resultantes da preparação e da escavação de
terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em
geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras
e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras,
caliça ou metralha. (CONAMA, 2002).
O entulho é dispensado ao mesmo tratamento dado aos resíduos sólidos
urbanos, sem se preocupar com a destinação final correta, o que pode
acarretar grandes impactos ambientais, sendo um resíduo que pode ser
utilizado na construção civil. Caracteriza entulho como “sendo o conjunto de
fragmentos ou restos de tijolos, concreto, argamassa, aço, madeira,
provenientes do desperdício na construção civil, de demolições ou reformas,
geralmente inertes e com possibilidade de reaproveitamento” (FREITAS, 2009).
No processo construtivo de uma obra a questão das perdas vem sendo tratada
de forma intensa no Brasil. Dentre os tipos de perdas, destacam-se quatro, por
gerarem resíduos de construção civil: perda por transporte, processamento em
si, estoque e elaboração de produtos defeituosos. (KARPINSKI, 2009).
O Instituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade na Construção Civil (ITQC)
promoveu uma pesquisa nacional “Alternativas para a redução do desperdício
de materiais nos canteiros de obra”, reforçando a importância de detectar a
ocorrência de uma faixa de valores para as perdas. (KARPINSKI, 2009).
2.1

Gerenciamento e gestão de resíduos
Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no artigo 9.º, a respeito
de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte
ordem de prioridade: “não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos” (BRASIL, 2010).
Gerenciamento de resíduos da construção civil Conforme o CONAMA (2002) no
Art. 2.º, V, é:
o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar
resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades,
práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e
implementar as ações necessárias ao cumprimento das
etapas previstas em programas e planos. (CONAMA, 2002).
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O termo "gestão" indica planejar, organizar, liderar e controlar as pessoas que
constituem uma organização e, consequentemente, as atividades por elas
realizadas. Em relação aos resíduos de construção e demolição (RCD), a gestão
como um todo está sendo iniciada como se fosse um aprendizado, e a indústria
da construção civil brasileira já está dando os primeiros passos. (KARPINSKI,
2009).
No mesmo norte encontra-se a resolução do CONAMA (2002), XI, apontando o
gerenciamento de resíduos sólidos como um conjunto de ações exercidas,
direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma da Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010. (CONAMA, 2002).
Os geradores de resíduos da construção civil devem ser responsáveis pelos
resíduos das atividades de construção, reforma, reparos e demolições de
estruturas e estradas, bem como por aqueles resultantes da remoção de
vegetação e escavação de solos. (CONAMA, 2002).Decorrente do artigo 20.º, III,
da lei 12.305 as empresas de construção civil, devem seguir nos termos do
regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional de
Meio Ambiente (Sisnama). (BRASIL, 2010).
A respeito da gestão dos resíduos sólidos, a PNRS (BRASIL, 2010) estabelece
ainda no Art. 12º que:
a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios
organizarão e manterão, de forma conjunta, o Sistema
Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos
Sólidos (Sinir). (BRASIL, 2010).
3.

Logística reversa aplicada na construção civil
No entender de Saldanha (2013), a logística reversa pode ser utilizada como um
diferencial competitivo nas organizações e a responsabilidade no pós-consumo,
atualmente a preocupação global esta no destino final dos resíduos sólidos. O
nível de excelência da logística reversa é atingido quando há uma coordenação
entre suas principais funções que são: um projeto de rede, fluxo de
informações, transporte, estoque, armazenagem e manuseio de materiais e
embalagem. Acontece que para haver a obtenção de vantagens estratégicas de
logística, o trabalho funcional deve ser realizado de forma integrada
(BOWERSOX; CLOSS, 2001 apud SALDANHA, 2013).
De acordo com a PNRS, prevista no Art. 33.º,
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as empresas são obrigadas a estruturar e implementar
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos
produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de
manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes. (BRASIL, 2010).
O conceito de logística reversa está em fase de evolução, mas a define como
“um seguimento da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo
e as operações logísticas, no que se refere ao retorno dos bens de pós-venda e
de pós-consumo, ao ciclo produtivo ou ciclo de negócios, através dos canais de
distribuição reversos”. (SALDANHA, 2013). A partir deste processo de retorno
agrega-se valor aos produtos tais como: valor econômico, ecológico, legal,
logístico e de imagem corporativa.
A preocupação inicial das empresas com a implementação da logística reversa
se concentrará nos custos que elas incorrerão. Todavia, no futuro, tais
empresas chegarão à conclusão que as empresas que conseguirem planejar a
logística reversa, de forma adequada, notarão que a coleta, o reuso e a
reciclagem destes produtos poderá ser importante ferramenta para diminuição
de gastos com matéria prima, transporte e disposição adequada nos aterros
sanitários licenciados (WINDHAM-BELLORD; BRANDÃO, 2011).
A logística reversa pela lei 12.305 no Art. 13.º é:
o instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos
resíduos
sólidos
ao
setor
empresarial,
para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente
adequada. (BRASIL, 2010).
No caso das empresas que a Lei 12.305 e seu Decreto ainda não exigem a
implementação da logística reversa, caso queiram ganhar competitividade,
poderão, voluntariamente começar a organizar o sistema de logística reversa,
mostrando liderança e adquirindo experiência, inclusive, antecipando-se
quando a exigência legal lhes alcançar. (WINDHAM-BELLORD; BRANDÃO, 2011).
A obrigação de promover a logística reversa imposta a determinados
segmentos do setor privado é uma das formas mais importantes de incentivar o
reconhecimento do resíduo sólido reusável e reciclável como um bem de valor
econômico. A responsabilidade compartilhada e logística reversa, para que
possa alcançar seus objetivos de redução da produção de resíduos sólidos
deve-se aumentar sua reutilização e reciclagem. (WINDHAM-BELLORD;
BRANDÃO, 2011).
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3.1

Sustentabilidade na construção civil
Entende-se, contudo, de acordo com Saldanha (2013), que a sustentabilidade
está em primeiro lugar, ao uso racional dos recursos, optando-se por processos
de recuperação e reciclagens. O problema da sustentabilidade na execução de
uma obra acaba repercutindo no tema dos resíduos sólidos, sendo o
gerenciamento destes resíduos, ao longo de todo processo produtivo, é o
principal instrumento de controle e prevenção de riscos ambientais.
Tanto as atividades de reciclagem, bem como a gestão de resíduos, visam
preservar matérias-primas e economizar energia no processo produtivo, um
aspecto fundamental ligado ao conceito de sustentável. As empresas estão
extremamente preocupadas com a competição no mercado, quando na
verdade esquecem que a competitividade está vinculada à produção, que por
sua vez depende da qualidade do serviço. (SALDANHA, 2013).
O CEBDS (O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável), por sua vez, ressalta o crescimento econômico de uma empresa
da construção civil; desenvolvido sob a perspectiva de um desenvolvimento
sustentável, identificar soluções para a problemática dos resíduos sólidos e
manter indefinidamente a disponibilidade de um determinado recurso, usado
pela geração presente e ao mesmo tempo preocupando-se com as gerações
futuras. (SALDANHA, 2013).
Embora seja muito importante dar uma destinação adequada aos resíduos
gerados, observando à reciclagem dos resíduos, tornam-se imperativas ações
que visem à sua redução diretamente na fonte de geração, ou seja, nos
próprios canteiros de obras. (KARPINSKI, 2009).
A sustentabilidade ambiental e social na gestão dos resíduos sólidos constrói-se
por meio de modelos e sistemas integrados que possibilitam a redução dos
resíduos gerados pela população, com a implantação de programas que
permitem também a reutilização desse material e, por fim, a reciclagem, para
que possam servir de matéria-prima para a indústria, diminuindo o desperdício
e gerando renda. (GALBIATI, 2005 apud KARPINSKI, 2009).
O Art. 4.º da Resolução CONAMA estabelece que
os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não
geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a
reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos
sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos
resíduos da construção civil; não poderão ser dispostos em
aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota
fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas
protegidas. (CONAMA, 2002).
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Deve-se buscar evitar a geração de resíduos por meio do aproveitamento
máximo das matérias-primas utilizadas durante a execução da obra. Uma das
ações mais importantes da busca pela sustentabilidade na construção envolve a
redução de perdas de materiais, visto que a situação atual da construção civil
indica um alto nível de desperdícios e de geração de resíduos. (KARPINSKI,
2009).
Já nas obras de demolições tal desperdício é inerente à atividade, entretanto,
muitos dos materiais poderiam ser reaproveitados se houvesse um
procedimento de separação de seus componentes no próprio canteiro de obras
evitando, assim, questões ambientais como as deposições irregulares de
resíduos de construção e demolição e os impactos causados ao meio ambiente.
(FREITAS, 2009).
Reciclagem é definida pelo CONAMA (2002) no artigo 2.º, VII, sendo
considerado um processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido
submetido à transformação. O resíduo sólido desperdiçado durante a execução
da obra é fonte de riqueza e para ser reciclado deve ser separado pela empresa
responsável pelo empreendimento. Muitas vezes é através da venda de seus
resíduos recicláveis que as empresas encontram a solução para fechar o ciclo.
(SALDANHA, 2013).
Conforme a PNRS, citada no Art. 3.º, XIV, define-se reciclagem como:
um processo de transformação dos resíduos sólidos que
envolve a alteração de suas propriedades físicas, físicoquímicas ou biológicas, com vistas à transformação em
insumos ou novos produtos, observadas as condições e os
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do
Sisnama. (BRASIL, 2010).
A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até agosto de
2014 para o setor privado. Portanto, até 2014, apenas rejeitos deverão ser enviados a aterros
sanitários, devendo haver a reutilização e reciclagem de todo o restante dos resíduos sólidos
potencialmente aproveitáveis. Os estados e municípios deverão também, dentro do prazo de
dois anos da publicação da lei 12.305 (BRASIL, 2010), elaborar os respectivos planos de gestão
de resíduos sólidos, que serão condições para que tais entes tenham acesso a recursos da
União destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo
de resíduos sólidos. (WINDHAM-BELLORD; BRANDÃO, 2011).
Diante desse cenário, verifica-se que o principal problema com este tipo de resíduo está
relacionado à sua deposição irregular, ao grande volume produzido e aos impactos ambientais
causados ao meio ambiente e à saúde da população. (FREITAS, 2009).
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Conclusões
A construção civil é o setor de produção responsável pela transformação do ambiente natural,
adequado ao desenvolvimento das cidades. Neste setor verifica-se que o principal problema
com os resíduos está relacionado à sua deposição irregular, ao grande volume produzido e aos
impactos ambientais causados ao meio ambiente e à saúde da população.
No contexto da Construção Civil, o PNRS contribui com a gestão dos Resíduos de Construção e
Demolição ao destacar a prevenção e redução da geração de resíduos. Acrescenta-se um
conjunto de instrumentos que visam o aumento da reciclagem e reutilização de resíduos e a
destinação adequada dos mesmos. Devem ser considerados um bem econômico e de valor
social, gerador de trabalho e renda. Além disso, ela destaca a responsabilidade compartilhada
de cada uma das partes envolvidas em projeto e geradoras de resíduos, principalmente os seus
gestores e o poder público municipal.
Promover uma discussão em relação ao processo de gestão de RCD na perspectiva do PNRS é
essencial para a implantação da logística reversa nas empresas que atuam na construção civil,
caso queiram ganhar competitividade, mostrando liderança e adquirindo experiência,
inclusive, antecipando-se quando a exigência legal lhes alcançar e assim a redução da geração
destes resíduos deve ocorrer.
Poucas empresas do setor da construção civil utilizam a logística reversa atualmente no Brasil,
que está ganhando importância para a gestão do ciclo de vida de produtos e serviços, e
gerando benefícios quando utilizada como estratégia competitiva para redução de custos ou
para a sustentabilidade ambiental. Sugere-se que as empresas que atuam na construção civil
organizem canais reversos e criem novos postos de trabalho para o recolhimento, separação e
beneficiamento dos produtos descartados, possibilitando a reutilização destes materiais como
insumos na manufatura de novos produtos e a redução de impactos ambientais.
O problema da sustentabilidade na execução de uma obra acaba repercutindo no tema dos
resíduos sólidos, sendo o gerenciamento destes resíduos, ao longo de todo processo
produtivo, o principal instrumento de controle e prevenção de riscos ambientais. Atualmente,
é necessário produzir o melhor produto com a maior produtividade, eficiência e economia
possível, conforme as necessidades e desejos dos clientes.
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(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica/Fundação de
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Referências

 BRASIL. (2010). Lei nº 12.305de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de fevereiro de 1998; e dá outras
providências. 2 ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2012.
Disponível em:
<http://www.saude.rs.gov.br/upload/1346166430_Lei%2012.305_02082010_p
olitica_residuos_solidos.pdf>. Acesso em 06 mai. 2013.
 Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. (2002). Resolução nº. 307,
de 5 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1443

gestão dos resíduos da construção civil. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307>. Acesso
em 03 jun. 2013.
 DEPEXE, Marcelo D.; PALADINI, Edson P. (2012). Motivações para a certificação
de sistemas de gestão da qualidade em empresas construtoras. Pesquisa e
Desenvolvimento em Engenharia de Produção, Itajubá, v. 10, n. 1, p. 1-10.
Disponível em:<http://www.revistaped.unifei.edu.br/documentos/V10N01/01-1609-V10-N1-2012.pdf>. Acesso
em: 10 jun. 2013.
 FREITAS, Isabela Mauricio. (2009). Os resíduos de construção civil no município
de Araraquara/SP. Centro Universitário de Araraquara – UNIARA. Dissertação
(Mestrado) – Em desenvolvimento regional e meio ambiente. Araraquara – SP.
Disponível em:
<http://www.uniara.com.br/mestrado_drma/producao_2009.php>. Acesso
em: 23 mai. 2013.




KARPINSKI, Luisete Andreis; PANDOLFO, Adalberto; REINEHER, Renata; GUIMARÃES,
Jalusa C. B.; PANDOLFO, Luciana M; KUREK, Juliana. (2009). Gestão diferenciada de
resíduos da construção civil: uma abordagem ambiental. [recurso eletrônico] Porto
Alegre: Edipucrs. 163 p. Disponível em:
<http://www.pucrs.br/edipucrs/gestaoderesiduos.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2013.
REZENDE, Joversi Luiz de; SCHMIDT, Alberto Souza; FERREIRA, Jorge Leandro Delconte;
RINAUDO, Roberto (2012). Aspectos conceituais do Programa Brasileiro de Qualidade
e Produtividade no Habitat (PBQP-H). In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO – Gestão Estratégica: empreendedorismo e sustentabilidade. Ponta
Grossa – PR. Anais. Disponível em:
<http://www.admpg.com.br/2012/selecionados.php>. Acesso em 02 jun. 2013.

 SALDANHA, Pedro Mallmann. (2012). Logística reversa: Instrumento de solução
para problemática dos resíduos sólidos em face da gestão ambiental. Revista
de Direito Ambiental RDA. Ano 17. Vol. 65, Janeiro-Março. Pág. 101-133.


WINDHAM-BELLORD, Karen Alvarenga; BRANDÃO, Pedro. (2011). O caminho de volta:
responsabilidade compartilhada e logística reversa. Revista de Direito Ambiental RDA.
Ano 16. Vol. 63, Julho-Setembro. Pág. 181-201.

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1444

Patrimônio cultural e a refuncionalização
turística de centros históricos: a construção
do conhecimento sob o olhar da geografia
Gleyd Maria Pereira Bertuzzo
Aluna do Programa de Pós Graduação
Faculdade de Geografia. Unicamp. Rua Olympio Pattaro, 208. Cidade Universitária. Campinas, SP, Brasil.
CEP:13085-045 Telef: +55-19-9773-0093

Resumo
Trata-se de pesquisa sobre a análise da produção científica dos programas de pósgraduação em geografia do Brasil. Com o objetivo de realizar o mapeamento das
temáticas que versam sobre a refuncionalização turística de centros históricos urbanos
e o patrimônio cultural em teses e dissertações defendidas entre 1998 a 2012.
Aborda a construção do conhecimento científico geográfico empregando uma
metodologia própria de análise e interpretação, buscando revelar as ferramentas
metodológicas utilizadas pela geografia brasileira ao investigar as relações entre
patrimônio cultural e a refuncionalização turística de centros históricos urbanos. Na
atualidade, presenciamos a tendência de recuperação de centros históricos para
finalidade turística em todas as partes do mundo numa tentativa de serem inseridos
no mercado global, onde os lugares inserem suas singularidades locais (bens
culturais, materiais, imateriais ou naturais) no mercado de consumo cultural e
turístico, criando novas dinâmicas de produção socioespacial. A pesquisa tem caráter
exploratório, descritivo, Seu principal instrumento de pesquisa será o site da Capes,
que hospeda todos os trabalhos de mestrado e doutorado defendidos nos programas
de pós graduação em geografia do Brasil, no período compreendido da pesquisa: 1998
a 2012 e nos sites dos respectivos programas de pós graduação. É a partir da
produção social do espaço que encontramos os processos socioespaciais que irão
atrair o interesse das pesquisas geográficas e, desta forma, este trabalho de pesquisa
pretenderá colaborar para compreender como a produção da geografia brasileira tem
se debruçado sobre estas temáticas.
Palavras chave
Geografia, Turismo, Refuncionalização de Centros urbanos históricos, Patrimônio
Cultural.
Abstract
This research is about the review of Brazilian’s postgraduate programs in geography,
in order to perform the mapping of topics that deal with the refunctionalization tourist
in historic city centers and cultural heritage, in theses and dissertations from 1998 to
2012. Addresses the construction of scientific geographic knowledge employing a
proper methodology of analysis and interpretation, seeking to reveal the
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methodological tools used by Brazilians researchers geography to investigate the
relationships between cultural heritage and tourism refunctionalization at historic
urban centers. Nowadays, we witness a tendency to restoration of historic and
heritage places purpose for tourist all over the world in an attempt to be inserted in
the global market, where local singularities enter their places (cultural, material,
immaterial or natural) in the consumer market culture and tourism, creating new
socio-spatial dynamics of production. The research is exploratory, descriptive it is main
research instrument will be the website of the Capes, which hosts all the works of
masters and PhD defended in postgraduate programs in geography of Brazil, the
period of survey: 1998-2012 and also websites of each Brazilian postgraduate
programs. It is from the social production of space that we find the social processes
that will attract the interest of geographical surveys and thus this research may
contribute to understand how the Brazilian scientific production of knowledge at
geography field has been addressing these issues.
Key words
Geography, Tourism, refunctionalization of historic urban centers, Cultural Heritage

Introdução
A proposta deste trabalho de pesquisa é analisar as contribuições dos autores de
dissertações de mestrado e teses de doutorado nos programas de pós graduação em
geografia brasileiros credenciados pela CAPES, defendidas entre o período de 1998 a
2012, com objetivo de realizar o mapeamento das temáticas que versam sobre a
refuncionalização turística de centros históricos urbanos e o patrimônio cultural, de
modo a contribuir com uma abordagem geográfica do patrimônio cultural.
A Geografia, com a contribuição da Geografia Cultural, buscou oferecer metodologias
de pesquisa que dessem conta, ao mesmo tempo, dos artefatos culturais, da produção
simbólica dos sítios históricos e do espaço de suas representações. Entretanto, foi à
partir da década de 1970, com o advento da Nova Geografia Cultural, que as
pesquisas na área começavam a tratar o caráter mais interpretativo do que
morfológicos da paisagem e possibilitaram a renovação dos estudos das cidades, das
paisagens e dos lugares em relação à produção simbólica da cultura (Cosgrove &
Jackson, 2000; Côrrea, 2003; Duncan, 2004). Embora o interesse da Geografia pelo
patrimônio cultural seja bastante recente, este tem sido abordado em diversas áreas
de investigação, quer seja na geografia urbana, no planejamento territorial, na
geografia cultural, na temática ambiental, nas técnicas de georeferenciamento, entre
outras.
Outras áreas como história, artes e arquitetura já estudam o tema há algum tempo, na
geografia brasileira tais estudos começaram, majoritariamente, a partir da década de
1990. A relação da geografia com o patrimônio cultural pode ser bastante intensa,
pois: “O patrimônio cultural, quer seja natural, material ou imaterial, possui uma
expressão espacial significativa e constituinte da própria identidade cultural - a sua
inerente territorialidade” (PAES, 2009, p.162). Os centros históricos, por exemplo, são
patrimônios historicamente constituídos e não apenas as materialidades desse
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processo. São rugosidades, segundo a concepção de Santos (1996), que contém
também as relações sociais que ocorrem no espaço na atualidade, e tanto podem
cooperar como conflitar com as edificações modernas e com os interesses sociais,
políticos e financeiros.
“Atualmente assistimos a uma tendência de recuperação de centros históricos em
todas as partes do mundo, para serem inseridos no mercado global”( Paes, 2009 p.22
). Isso porque essa recuperação envolve interesses comerciais, são áreas que se
tornaram pólos de atração turística gerando renda aos investidores locais. Mas esse
processo também tem gerado muitos conflitos em relação às populações locais,
sobretudo nos países mais pobres ou menos desenvolvidos.” Embora essa recuperação
receba diversos nomes, tais como gentrificação, enobrecimento, requalificação,
revitalização, reabilitação, entre outros, entendemos que, pensando geograficamente,
a concepção mais adequada seja a de refuncionalização, tendo em vista que esta está
presente em todas as intervenções citadas, relativas aos centros históricos “
(LUCHIARI, 2005, p. 103).
Este movimento obedece à uma lógica da economia política das cidades, e envolve a
apropriação da cultura pelo consumo atendendo a economia global, onde os lugares
inserem suas singularidades locais (bens culturais, materiais, imateriais ou naturais) no
mercado de consumo cultural e turístico, criando novas dinâmicas de produção
sócioespacial.
É a partir da produção social do espaço que encontramos os processos sócioespaciais
que irão atrair o interesse das pesquisas geográficas e, desta forma, o que nos inquieta
aqui é entender como a produção da geografia brasileira tem se debruçado sobre
estas temáticas.
Nos estudos sobre o patrimônio cultural, muitos fatores entram em cena, pois este
representa todos e quaisquer tipos de patrimônio que “já foram elaborados,
valorizados e apropriados pela sociedade.” (PAES-LUCHIARI, 2005, p. 04), processo que
se dá de forma seletiva, política e de acordo com cada período histórico e cultura. O
patrimônio histórico cultural, mais estudado no campo das Artes, da Arquitetura, da
História e da Arqueologia, pouco foi pesquisado na geografia brasileira, o que já
justifica a importância deste mapeamento, pois os sítios históricos, por exemplo, que
constituem patrimônios representativos da história urbana na formação das cidades,
configuram-se como objeto importante da abordagem geográfica.
Um recente levantamento mapeou teses de doutorado e dissertações de mestrados
em Programas de Pós-Graduação em Geografia brasileiros, reconhecidos pela Capes
no período de 1998 a 20081. Nesta pesquisa buscou-se realizar um mapeamento
inicial e uma classificação das publicações levantadas, a partir de um levantamento
sistemático de todas as teses e dissertações, de modo a subsidiar a identificação das
principais metodologias de pesquisa empregadas nos estudos geográficos sobre a
refuncionalização de centros históricos, assim como a reflexão geográfica teórica e
conceitual abordadas.
1

CAMPO. M, V, M. Patrimônio Cultural e a refuncionalização de centros históricos no Brasil- uma

abordagem geográfica. Relatório final de Iniciação Cientifica. Unicamp. 2010.
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Identificou-se todos os programas reconhecidos, que na ocasião totalizavam 39, que
envolviam a Geografia Humana, com conceitos que variavam entre 3 e 7, sendo que
todos possuíam mestrado e 16 deles incluíam doutorado. Dentro do próprio site da
Capes (www.#capes.gov.br) encontrava-se disponível o “Caderno de Indicadores” de
cada Programa, onde foram encontradas as teses e as dissertações publicadas até o
ano de 2008. Para sua classificação inicial, elencou-se três (3) temas estruturadores: as
teses e dissertações que tratam de cultura em geral; as que tratam de patrimônio
cultural e as que tratam de estudos históricos de áreas centrais.
Assim, este estudo preliminar selecionou, de um universo de 4.329 trabalhos
encontrados, 247 teses e dissertações de mestrado sobre cultura geral, 61 trabalhos
que abordavam a temática patrimônio cultural e 36 cuja abordagem tratavam de
estudos históricos de áreas centrais. Destes trabalhos, foram selecionados 50 que
tratavam diretamente de centros históricos com abordagem sobre o patrimônio
cultural e da utilização da cultura para apropriação e produção capitalista do espaço.
Desses 50 trabalhos foram selecionados alguns, de maneira amostral, para serem
analisados com maior profundidade de modo a interpretar as questões teóricas e
operacionais mais pertinentes à produção da pesquisa geográfica sobre a valorização
do patrimônio cultural em centros históricos.
Como resultado preliminar, pôde-se conhecer, nesta amostragem quais metodologias,
recortes abordados e categorias foram utilizados. Um dos resultados importantes da
pesquisa mostrou que o tema tem se tornado objeto de estudo na geografia mais
intensamente nos últimos anos, devido ao aumento de programas de pós-graduação
em geografia e suas conseqüentes defesas e também a uma maior centralidade dos
temas relativos à cultura nas pesquisas geográficas.
A proposta deste trabalho é, além de realizar uma nova conferência deste
levantamento, atualizá-lo até o ano de 2012, é analisar todos aqueles cujo objeto de
estudo tratam diretamente de centros históricos com abordagem sobre o patrimônio
cultural e da utilização da cultura para apropriação e produção capitalista do espaço
pela atividade turística.
Desta forma, buscar-se-á aprofundar as reflexões acerca das diferentes estratégias de
valorização, representação, apropriação e uso dos bens patrimoniais das áreas centrais
urbanas, hoje em processo de refuncionalização2, nos possibilitará compreender de
que modo o patrimônio histórico foi incorporado à esfera do consumo cultural,
agregando valor econômico e/ou turístico às paisagens urbanas e aos lugares-símbolo
de pertencimento de identidades territoriais, contribuindo na identificação de políticas
públicas de planejamento territorial.

2

Na dinâmica do espaço geográfico, as formas e objetos assumem continuamente novas funções,
respondendo à novas lógicas sócio-espaciais. Este processo de refuncionalização tem sido acentuado na
valorização turística de patrimônios culturais, sejam estes objetos, conjuntos paisagísticos ou práticas
sociais. Nesse sentido, a refuncionalização é uma atribuição de novos valores e conteúdos às formas
herdadas do passado, que refletem uma renovação das ideologias e dos universos simbólicos (Berdoulay,
1985; Santos, 1996; Evaso, 1999; Paes-Luchiari, 2005).
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Objetivos
Analisar e discutir a construção do conhecimento sobre o patrimônio cultural, a
refuncionalização turística de centros históricos nas pesquisas das dissertação de
mestrado e defesa das tese de doutorados em programas de pós-graduação em
geografia no Brasil, no período de 1998 a 2012. Elaborar um mapeamento da reflexão
teórica e conceitual, assim como as políticas públicas e as estratégias de mercado
analisadas nas dissertações e teses em geografia levantadas, de modo a identificar o
estado do debate e das pesquisas sobre a valorização turística dos centros históricos
urbanos na geografia brasileira. Identificar os recortes e as metodologias mais
utilizadas ao se estudar o tema em Geografia e subsidiar a elaboração de uma
abordagem geográfica do patrimônio cultural.

Metodologia
O material e os métodos utilizados para a realização desta pesquisa são voltados para
a pesquisa exploratória, descritiva, de natureza quantitativa. Seus respectivos
instrumentos de pesquisa são a busca no site da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior), www.Capes.gov.br, que hospeda
todos os trabalhos de mestrado e doutorado defendidos nos programas de pósgraduação em geografia do Brasil, no período compreendido da pesquisa: 1998 a 2012
e nos sites dos respectivos programas de pós-graduação.

1. A produção do espaço e as categorias geográficas: uma análise preliminar
Tendo em vista que os bens patrimoniais pertencem à cultura, e que o uso do solo, o
zoneamento, a disputa pela apropriação se dá pelo planejamento territorial e pelas
estratégias espaciais do mercado, é de fundamental importância compreender
valorização contemporânea de inúmeras áreas centrais de cidades brasileiras, com
sítios históricos urbanos preservados. Estes sítios, que constituem patrimônios
representativos da história urbana na formação das cidades, configuram-se como
objeto importante da abordagem geográfica (PAES, 2009).
A importância cada vez maior do capital nas políticas públicas das cidades, como
afirmou Arantes (2000, p. 15), o “reencontro glamouroso entre Cultura (urbana ou
não) e Capital”, torna a investigação desta temática bastante pertinente e urgente
para a Geografia.
É importante também a identificação das principais referências teóricas e
metodológicas da abordagem geográfica sobre o tema, de modo a subsidiar a reflexão
contemporânea e mesmo os processos de intervenção no território.
O interesse pela investigação científica nas temáticas que versam sobre o patrimônio
cultural, a refuncionalização turística de centros urbanos tem crescido na geografia à
medida que se fomentam políticas públicas para o turismo e para o consumo cultural;
a cultura ganha maior expressão para as políticas públicas e para a economia no
período contemporâneo.
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Assim, as teses e dissertações de mestrado investigadas poderão contribuir para um
melhor conhecimento da área na geografia, de modo a contribuir com uma
abordagem geográfica do patrimônio cultural.
A investigação de questões que envolvem o espaço, o lugar, o patrimônio cultural, a
refuncionalização de centros urbanos e o turismo, são temas de crescente interesse de
pesquisa na geografia. Não é exclusividade da geografia o estudo destas temáticas.
Outras disciplinas, tais como: a história, a sociologia, a antropologia, a economia,
também têm interesse investigativo nas temáticas sobre o patrimônio cultural, sobre o
turismo e a refuncionalização de centro urbanos, entretanto cada uma propõe o seu
olhar particular. Santos avaliza tal argumento e explica:
Os mesmos objetos podem dialogar com as mais diversas
disciplinas [...] A questão que se coloca é, pois, sobretudo,
uma questão de método, isto é, da construção de um sistema
intelectual que permita, analiticamente, abordar uma
realidade, a partir de um ponto de vista. (1996, p.62).
Compete à geografia o desafio de interpretar os fenômenos por meio de uma análise
espacial que investigue as relações de espaço, as relações sociais e trazer novas
reflexões sobre a espacialidade.
Para Gomes a análise espacial traz novas perspectivas de entendimento destes
fenômenos:
(...) os princípios de coerência e lógica na dispersão das coisas
sobre o espaço podem trazer à luz um novo ângulo para a
compreensão de certas dinâmicas sociais e constituem a
contribuição propriamente geográfica na analise dos fenômenos
que habitualmente são estudados por áreas disciplinares
vizinhas. (2002, p.8.).
As categorias e os conceitos a serem abordadas neste trabalho, a partir da pesquisa
em teses e dissertações da geografia brasileira são fundamentalmente: a cultura, o
espaço, o patrimônio cultural, a refuncionalização de centros urbanos e o turismo. As
categorias espaciais da geografia: espaço, território, região, lugar e paisagem,
certamente balizarão a interpretação das teses e dissertações pesquisadas. Assim, já
buscando delinear algumas destas categorias descrevemos como Lefebvre (2006)
define o espaço de significação social, com significados que coexistem
simultaneamente ou não, agrupando ações e reações advindas da diversidade de
conhecimentos e da relação, ora de características de produção, ora de consumo,
“(...) é o que permite a ocorrência de novas ações, enquanto
sugerindo algumas e proibindo outras. Entre estas ações,
algumas servem de produção, outras de consumo. Espaço social
implica uma grande diversidade de conhecimentos. (...)” (p.73,
tradução nossa).
Lefebvre (2006) ainda argumenta que o espaço sempre incorpora um significado e
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que as práticas sociais ou culturais geralmente determinam o seu significado. Isto vale
dizer que os espaços construídos a partir desta interação, que não se restringem
somente a tangibilidade do bem material.
As interações imateriais tais como histórias, músicas, expressões artísticas,
gastronomia são exemplos que caracterizam importantes componentes para o nosso
senso de identidade. Essas manifestações são muito perecíveis e passiveis de
desaparecimento pelo desuso ou desaparecimento por falta de algum significado
(FUNARI, 2001), ou até transformados, recarregando-se de elementos novos,
sobrepostos pelos usuários do presente. Portanto, a salvaguarda, a proteção deste
elementos materiais e imateriais é defendida pelas mais diversas esferas de uma
sociedade, porque representa o legado herdado, a sua própria memória.
A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual
como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante
do sentimento de continuidade de coerência de uma sociedade em sua reconstrução
de si. E é por isso a importância da construção de instrumentos de guarda e proteção,
o estabelecimento de políticas públicas pode contribuir para a continuidade e
preservação desta memória.
1.1. Turismo e Patrimônio Cultural: algumas relações estabelecidas
O turismo, na contemporaneidade, se configura como um processo sócio-econômico
que ganhou maior expressividade a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e na
atualidade entrou na modalidade de consumo cultural de dimensões globais e de
massa.
Knafou (2001) esclarece que o turismo tem a sua natureza e avaliação de difícil
compreensão. Por vezes é superestimado, por outras subestimado, dependendo da
origem e dos interesses de quem está avaliando. Subestimado porque utiliza se de
equipamentos que não são de seu uso exclusivo (transporte, hospedagem,
alimentação, entretenimento, etc); é sazonal, gerando mão de obra itinerante e
porque os turistas são uma população em movimento difícil de ser contabilizada.
Superestimado porque muitas vezes avalia-se pelo uso turístico dos instrumentos
comuns como estradas, aviões, trens, hotéis, restaurantes, etc; pela falta de
especificidade nas definições internacionais que incluem atividades que não são do
turismo, como o ‘turismo de negócios’, que é um modo de uso, sob forma de lazer, de
um aparelho essencialmente turístico.
Uma das grandes discussões em relação ao turismo e o patrimônio cultural é a forma
como sua proteção e preservação pode coexistir com a natureza, muitas vezes
predatória, da atividade turística. Estudos sobre a refuncionalização dos centros
históricos em cidades históricas para fins turísticos têm trazido à tona discussões
conflituosas sobre o uso do patrimônio como símbolo de identidade a perpetuar e, ao
mesmo tempo, ser atração turística (PAES, 2009).
Como prática social, o turismo também recebe críticas pertinentes sobre o uso da
cultura como consumo. Bertoncello (2009) argumenta que embora o turismo permita
o desfrute do patrimônio por difundi-lo ou disponibiliza - lo para todos, é verdadeiro
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que o acesso é para uma parcela restrita da sociedade: àqueles que praticam o
turismo, cuja condição sócio-econômica permite. Mas, assim mesmo não o invalida no
que se refere à sua importância como estratégia de difusão e acesso ao patrimônio,
porém, formaliza seu desfrute numa condição social desigual. Já Cifelli (2009) coloca
que a questão do enobrecimento das áreas centrais para uso turístico exclui a
diversidade de grupos sociais, privilegiando serviços e produtos a turistas à moradores
destas localidades, caracterizando fortemente a exclusão social deste processo.
Numa outra perspectiva, Choay (2001) revela o lado perverso e contraditório do que
chama de indústria patrimonial, cujo disseminador é o turismo. Aponta que tal
indústria já representa uma parte importante do orçamento destas localidades e, ao
entregar-se a esta dinâmica de consumo cultural, cidades, regiões e países sobrevivem
efetivamente desta renda. O consumo cultural, nesta perspectiva, tem dois lados
perversos muito visíveis: a exclusão de populações locais ou não privilegiadas e com
elas suas atividades tradicionais e a dependência do capital externo para a
manutenção da sua economia e até mesmo de seu próprio patrimônio, como
exemplifica:
(...) Como poderá a República Tcheca resistir à demanda do fluxo
de turistas que invadem Praga? Como poderá evitar vender uma
parte de sua capital aos países e empresas, que, atualmente, são
os únicos em condições de lhe permitir restaurar esse patrimônio
com infra-estruturas degradadas, de tirar proveito deles, com
todos os riscos de deterioração paralela e de frustração dos
habitantes de Praga que a operação implica? (2001, p. 226).
A intensificação do movimento da preservação, conservação e reconhecimento de
bens culturais materiais e imateriais como patrimônio cultural, ou seja, sua
patrimonização se dá quando cidades ou localidades turísticas buscam inserir-se no
circuito turístico internacional, procuram estabelecer uma ‘marca’ para ser atrativa aos
olhos do turista e diferenciar-se da sua concorrência. Jeudy adverte que a excessiva
busca da preservação do patrimônio cultural para fins turísticos induzem os mesmos
para a perda do seu real significado, pendendo o ‘sentido de reflexibilidade':
A significação contemporânea do conceito de patrimônio cultural
vem de uma reduplicação museográfica do mundo. Para que exista
patrimônio reconhecível, é preciso que ele possa ser gerado, que
uma sociedade se veja o espelho de si mesma, que considere seus
locais, seus objetos, seus monumentos reflexos inteligíveis de sua
história, de sua cultura. (2005. P. 19).
Para o autor, há um grande risco, uma vez que o patrimônio ganha status de
mercadoria, ele perde seu valor simbólico, daí a ocorrência de medidas com teor de
fabricação, trazendo, por vezes, um caráter caricato, visando o consumo em
detrimento de seus valores simbólicos.
Assim sendo, os fenômenos aqui descritos trazem outras dinâmicas socioespaciais,
produzem novas leituras e nos incita a compreender como interagem e transformam a
produção do espaço geográfico.
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Resultados Parciais
A Geografia, pela sua natureza, tem grande alcance social como ciência que investiga a
estruturação da sociedade e o processo da produção do espaço. Neste sentindo, o
ensino desta ciência em todos os níveis educacionais é essencial para que uma
sociedade se reconheça como tal e para que seus integrantes se entendam como
parte.
Um dos objetivos dos cursos de pós-graduação é o desenvolvimento e a realização de
pesquisas e ensino de qualidade para a formação de professores que alimentarão
cursos de graduação e pós-graduação e formação pesquisadores, que trarão seus
resultados de pesquisa para uso social e desenvolvimento e crescimento da ciência.
A produção científica dos cursos de pós-graduação em Geografia brasileiros, em
especial àquelas que tratam do Patrimônio Cultural, da refuncionalização turística de
centros históricos, que são a centralidade neste trabalho de pesquisa. Para realizar
esta análise é preciso, antes de tudo, conhecer o processo da evolução dos cursos de
pós-graduação em Geografia no Brasil.
Os dados coletados pela própria CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento em Nível
Superior) em sua homepage institucional(http://www.capes.gov.br/) mostram
a implantação dos primeiros cursos de pós-graduação em Geografia no Brasil. O
primeiro deu-se nos primeiros anos da década de 1970, precisamente em 1971 na
USP, dois cursos: um na área da Geografia Física e outro de Geografia Humana. Em
1972, a UFRJ iniciou seu curso e até os anos 1980 o número de programas somavamse 5. Na década seguinte, entre 1981 a 1990, o crescimento de programas de pós
graduação em geografia é mais lento, totalizando 4 novos cursos. Já na década
seguinte, entre 1991 a 2000, são mais 10 novos cursos. E é na década seguinte, entre
2001 e 2010, observamos o maior crescimento de cursos de pós-graduação em
Geografia, com a implantação de 22 novos cursos. Observamos também que nos
primeiros anos de 2011 e 2012, o número aumenta significadamente, com 12 novos
programas implantados, totalizando 53 programas de pós-graduação em Geografia no
Brasil, como mostra a fig1.
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Fig 1
Como resultados parciais, algumas conclusões podem ser delineadas: os números de
programas de pós-graduação em Geografia têm se mostrado em crescimento nas
últimas décadas, o que demonstra que a carência de cursos no território nacional está
sendo diminuída. Embora o crescimento seja significativo, a tendência na próxima
década será de crescimento mais lento, em virtude de maior distribuição e
interiorização dos cursos de pós-graduação em Geografia no Brasil.
Com a abrangência nacional dos cursos de pós-graduação em Geografia, o aumento da
produção científica e da qualificação para o ensino da geografia acadêmica estará em
franco progresso. Neste sentido, além do apoio da área geográfica para o
desenvolvimento local, regional e nacional, a grande contribuição deste processo será
a edificação do conhecimento e reconhecimento social, individual e coletivo, sobre e
para uma nação que se reconhece diversa e complexa, mas fortalecida por uma
identidade nacional.
Referências









Arantes, O. (2000). “Uma estratégia fatal: a cultura nas novas gestões urbanas”
(pp.11-74) Em: Arantes, O., Vainer, C. e Maricato, E. (Orgs.) A cidade do
pensamento único: desmanchando consensos, Edit. Vozes, Rio de Janeiro, R.J.
Pp.11-74.
Carlos. A.F. A. (2007). Espaço Urbano: novos escritos sobre a cidade. FFLCH. São
Paulo. Pp. 19 -31.
Cifelli, G. (2009). A refuncionalização turística do patrimônio cultural: os novos
desafios do território apropriado pelo turismo em Ouro Preto – MG. Em: Maria. T.
D. Paes; Melissa, R.S. Oliveira(eds). Geografia , Turismo e Patrimônio Cultural. São
Paulo, Ed. Annablume,. 229 p.
Corrêa, R. L. (2003) “A geografia cultural e o urbano” . Em: corrêa, R.L. e rosendahl,
Z. (Orgs.) Introdução à geografia cultural. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, R.J.
Bertoncello, R. (2009) . Turismo y Patrimônio, entre la cultura y el negócio. Em:
Maria. T. D. Paes; Melissa, R.S. Oliveira(eds). Geografia, Turismo e Patrimônio
Cultural. São Paulo, Ed. Annablume. p. 33-54.
Choay, F.(2001) A Alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade & Editora
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1454
























UNESP. p. 205-253.
Cosgrove, D. & Jackson, P. (2000) “Novos rumos da geografia cultural” Em: Corrêa
e Rosendahl (Orgs.) Geografia cultural: um século (2) (Coleção Geografia Cultural),
Editora Uerj, Rio de Janeiro/RJ. pp.15-32
Duncan, James (2004) “A paisagem como um sistema de criação de signos”. Em:
Corrêa, R.L. e Rosendahl, Z. (Orgs.) Paisagem, textos e identidade. Rio de Janeiro,
EdUERJ, R.J.
Entrikin, J.A. (1991) The Betweenness of place: towards a geography modernity.
Basingstone: Macmillan. 184p.
Funari, P.P; Pinsky, J ( orgs). (2001)Turismo e Patrimônio Cultural..São Paulo. Ed.
Contexto. 103p.
FunariI, P. P.; Pelegrini, S. C. A( 2006). Patrimônio Histórico e Cultural. Rio de
Janeiro. Ed. Jorge Zahar. 72p.
Gomes, P.C.C. (2002). A condição Urbana: ensaios da geopolitica das cidades. Rio
de Janeiro.: Bertrand, 303 p.
Jeudy. H.(2005) . Espelho das cidades. Rio de Janeiro. Casa da Palavra. .157 p.
KNAFOU, R. (2001). Turismo e Território: por uma abordagem científica do
turismo. Em: Turismo e Geografia: reflexões teóricas e enfoques regionais. São
Paulo, 3ª ed.Rocca.274p.
Lefebvre. H (2007). The production of space. Ed. Blackwell Publishing. . 454p.
Lippard. L. R. The Lure of the local: senses of place in a multicentred society. New
York: The New Press. 1997. 336p.
Luchiari, M.T.D. (2005) “A reinvenção do patrimônio arquitetônico no consumo das
cidades” GEOUSP – Espaço e Tempo, Departamento de Geografia/FFLCH/USP, N.
17, São Paulo/SP. 95-105
Nigro, C. (2009). As dimensões culturais e simbólicas nos estudos geográficos;
bases e especificidades da relação entre patrimônio cultural e geografia. Em:
Maria. T. D. Paes; Melissa, R.S. Oliveira(eds). Geografia, Turismo e Patrimônio
Cultural. Ed. Annablume. São Paulo. 55-80p.
Oliveira, M.R.S.(2009) A gestão do patrimônio em Ouro Preto. Em: Maria. T. D.
Paes; Melissa, R.S. Oliveira (eds). Geografia, Turismo e Patrimonio Cultural. São
Paulo, Ed. Annablume. 179-154p.
PAES , M. T. D. (2009) .Em : Maria. T. D. Paes; Melissa, R.S. Oliveira(eds) Geografia,
Turismo e Patrimônio Cultural. São Paulo, Ed. Annablume. 12-32 p.
Paes, M. (2009) “Patrimônio cultural, turismo e identidades territoriais – um olhar
geográfico” (pp. 162-176). EM: BARTHOLO, R., SANSOLO, D.G. e BURSZTYN, Y.
(Orgs.) Turismo de base comunitária – diversidade de olhares e experiências
brasileiras, Editora Letra e Imagem, Ministério do Turismo. Pp. 162-176.
Paes, M. (2010) . Patrimônio Cultural e a refuncionalização de centros históricos no
Brasil- uma abordagem geográfica. Relatório final de Iniciação Cientifica. Unicamp.
Rodrigues, Adyir A.. B. (org) (2001), Turismo e Geografia: reflexões teóricas e
enfoques regionais. São Paulo, 3ª ed. Rocca. 274p.
Richards, G. (2007) Cultural Tourism: Global and local perspectives. The Haworth
Press, Inc. New York .. 347p
Santos, M. (2006) Natureza do espaço: tecnica e tempo, razão e emoção. 4ª Ed. 2a
Reimpr. São Paulo. EDUSP. 2006.
Sotratti, M . (2009). A requalificação urbana e a mercantilização do patrimônio
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1455

cultural: o caso do centro histórico de Salvador- Pelourinho. Em:Maria. T. D. Paes;
Melissa, R.S. Oliveira(eds) Geografia, Turismo e Patrimonio Cultural. São Paulo, Ed.
Annablume,. 139 - 154p.

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1456

CREATIVIDAD FRENTE A LA NECESIDAD. LAS
IMPLICACIONES SOCIO ECONÓMICAS DEL II
CONGRESO NACIONAL DE ILUSIONISMO CON
PRESENCIA INTERNACIONAL EN SEGOVIA EN 1953.
Francisco Egaña Casariego
Profesor de la Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Universidad de Valladolid. Plaza Alto de los
Leones, nº1. Segovia (España) CP. 40005 Tlfn: + 34 671589469 Email: kikof3@msn.com

Luis Rodrigo Martín
Profesor de la Universidad de Valladolid
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Universidad de Valladolid. Plaza Alto de los
Leones, nº1. Segovia (España) CP. 40005 Tlfn: + 34 676566099 Email: lrodrigo@hmca.uva.es

Resumen
El objeto de la presente comunicación es la reconstrucción de las implicaciones que
para la ciudad de Segovia supuso ser designada como sede del II Congreso Nacional de
Ilusionismo con presencia internacional. En España, durante 1953, se vivían tiempos de
escasez económica y racionamiento. Los efectos de la posguerra y del aislamiento
internacional se hacían patentes especialmente en ciudades de provincias como era el
caso de Segovia. La organización de un evento con importante presencia internacional
supuso un auténtico acontecimiento de orden social y cultural pero también
económico. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia por lo que la
ciudad, referente turístico, obtuvo una importante notoriedad, no solo en territorio
nacional sino especialmente en prensa internacional. La implicación ciudadana fue de
tal calibre que se organizaron ciclos de conferencias en la Universidad Popular, el
comercio apoyó el evento mediante la participación en un concurso de decoración de
escaparates con la temática del congreso. Se organizó un concurso periodístico y otro
de diseño de emblemas y logotipo para la creación de una imagen corporativa del
congreso con presencia de primeras figuras del panorama español. El No-Do recogió y
documentó la preparación y el desarrollo de las actividades del congreso, incluso las
visitas turísticas que se organizaron a lugares cercanos proyectando una imagen del
país como interesante destino turístico. La excepcionalidad de un evento de estas

características, así como la dimensión comunicativa, social y económica del
mismo, justifica el esfuerzo investigador de su reconstrucción, pues supone un
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importante precedente en la organización de eventos culturales y espectáculos
como motor de desarrollo económico de las ciudades.
Palabras clave
Creatividad, Magia, Segovia, Ilusionismo, marca ciudad

Abstract
The purpose of this communication is the reconstruction of the implications for the
city of Segovia supposed to be chosen to host the Second National Congress of illusion
with international presence. In Spain, in 1953, he lived times of economic scarcity and
rationing. The effects of the war and international isolation were felt particularly in
provincial towns as was the case of Segovia. The organization of an event with
significant international presence was a real event and cultural social order but also
economical. The media echoed the news that the city, tourist reference, gained an
important reputation, not only in country but especially in international press. Citizen
involvement was of such caliber that lecture organized at People's University, the
trade supported the event by participating in a window decorating contest with the
theme of the congress. A competition journalistic and other emblems and logo design
for corporate image building with presence Congress first figures from the Spanish.
The No-Do collected and documented the preparation and development of the
congress activities, including tourist visits were organized to nearby projecting an
interesting image as a tourist destination. The uniqueness of an event of this nature, as
well as the communicative dimension, social and economic of it, justifies the research
effort to rebuild, because it represents an important precedent in the organization of
cultural events and shows as an engine of economic development in the cities.

Key words
Creativity, Magic, Segovia, Conjuring, city brand

Introducción
La dura posguerra española sumió al país en un estado de depresión que excedía con
mucho el ámbito meramente económico. La cultura, la creatividad, la innovación y el
espectáculo resultaban auténticas excepciones en la vida de un país con las heridas de
una guerra cruenta aún frescas y en el que la destrucción no había dado paso aún a la
reconstrucción. En este duro clima la inauguración del II Congreso Nacional de
Ilusionismo que se desarrolló en Segovia del 7 al 9 de mayo de 1953 supuso un
acontecimiento verdaderamente excepcional. Si ya de por sí resultaba extraño un
evento cultural, con carácter de entretenimiento, con un planteamiento creativo y con
una implicación social del calibre del II Congreso, más infrecuente aún resultaba que se
celebrase en una ciudad pequeña y de provincias con escasa tradición en la
organización de eventos culturales. A la convocatoria respondieron cerca de ciento
cincuenta congresistas, algunos de ellos extranjeros, lo que le otorgó un carácter
decididamente internacional. Por unos días, y para sorpresa de propios y extraños,
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calles, atrios y plazas se poblaron de magos, prestidigitadores e ilusionistas
procedentes de todos los rincones del mundo para poner una nota cosmopolita y
festiva en el discurrir monótono de la vida de unos ciudadanos poco acostumbrados al
espectáculo cultural. Y no parece que exageremos lo más mínimo a juzgar por algunos
de los prodigiosos espectáculos ofrecidos, como el del “hombre radar”, Sanjaume, un
“simpático y orondo tintorero catalán” –como le definió algún cronista1- que consiguió
recorrer las intrincadas calles de la ciudad conduciendo un automóvil con los ojos
completamente tapados y sin tocar apenas con las manos el volante2 .
Desde el prisma histórico que nos ofrece el paso de los años nos proponemos rescatar
del olvido este evento que aunó de manera ejemplar los campos del arte, la magia y la
publicidad. Un intento que consideramos necesario en tanto que, aunque fuese de
forma excepcional, consiguió atraer la atención de los medios de comunicación tanto
nacionales como internacionales suponiendo una oportunidad inmejorable para
difundir la imagen de la ciudad en el mundo, y del que podrán extraerse interesantes
conclusiones para una urbe que, de un tiempo a esta parte, apuesta de forma decidida
por postularse como sede de congresos y festivales3.

Objetivos





Reconstruir fielmente el II Congreso Nacional de Ilusionismo celebrado en Segovia en
1953.
Valorar la influencia del evento en un contexto económico deprimido, prestando
especial interés a la construcción de una incipiente idea de marca de territorio como
reclamo turístico.
Comprobar la influencia del evento en la apuesta cultural como herramienta de
transformación social.
Poner en valor la creatividad desarrollada en la organización y planteamiento del
evento y en su trascendencia como generador de valor añadido y proyector de una
incipiente pero pujante identidad.

Metodología
Para poder conseguir los objetivos propuestos nuestro estudio recurre a una
metodología enmarcada en las líneas de la investigación histórica. Sin embargo, la
complejidad de nuestro objeto de estudio nos impide adscribirnos a una sola línea
teórica, por lo que empleamos una perspectiva pluridisciplinar que nos permita
considerar las circunstancias económicas, sociales y culturales. El tratamiento que se
desarrolla en la siguiente investigación se encuadra dentro del método historiográfico
que nos permite establecer un marco contextualizador del congreso y hallar su

1

VEGA PICO, J.: “Segovia, ciudad mágica”, Mundo Hispánico, 63, Madrid, junio de 1953, p. 49.
MARQUERIE, A.: “Los brujos blancos de una limpia nigromancia en el congreso de la ilusión de
Segovia”, ABC, Madrid, 9-V-1953, pp. 23-24.
3
En este sentido, el periodista Pablo Martín Cantalejo recordaba este congreso en un reciente
artículo periodístico como un ejemplo más de las numerosas oportunidades desaprovechadas
por nuestra ciudad para hacer realidad ese viejo anhelo de acoger importantes eventos
culturales. MARTÍN CANTALEJO, P.: “Las ocasiones perdidas”, El Adelantado de Segovia, 29-XII2011.
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relevancia, importancia y significado en el periodo histórico y social en el que se
produjo.

1. Organización y marco del congreso: La Sociedad Española de Ilusionismo
(SEI)
El interés por la magia y las gestiones realizadas al objeto de organizar actuaciones y
buscar sinergias, así como la voluntad por dignificar esta disciplina, cristalizaron en la
creación en el año 1943 de la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI), con sede en
Barcelona. Esta corporación nacional quedó estructurada en diferentes delegaciones
entre las que se hallaba la segoviana, compuesta por un nutrido grupo de aficionados a
estas artes, que organizaban periódicamente galas y festivales benéficos en la ciudad y
provincia4. Entre estos entusiastas a los juegos de ilusión cabría citar a Pedro
Hernández, Horacio Arias, Pablo Velasco, Emilio Soteras, los hermanos Jahis (Ángel y
Jesús Serrano), así como a Rafael Pagola y a Alejandro Hidalgo, asociados estos últimos
bajo el nombre artístico de Rafus et Alexis5.
Uno de los principales objetivos que se fijó la recién creada Sociedad Española de
Ilusionismo (SEI) fue la celebración de congresos nacionales que sirviesen de lugar de
encuentro y discusión de magos e ilusionistas, a la vez que escaparate de las destrezas
y habilidades de sus federados. Fruto de este empeño fue el I Congreso Nacional de
Ilusionismo de la SEI, celebrado en el mes de mayo de 1949 en Barcelona. Tres años
después, en mayo de 1952, la delegación segoviana de la SEI solicitó ante la Junta
Directiva en Barcelona convertir la ciudad de Segovia en sede de su II Congreso6,
considerando que reunía las condiciones idóneas para acoger con éxito un evento de
estas características, entre otras la comodidad derivada de su pequeño tamaño y su
incomparable marco arquitectónico. A ello cabría añadir otra circunstancia favorable,
como era la inauguración reciente en la ciudad de un Gran Hotel –el Hotel Las Sirenas-,
estratégicamente ubicado y capaz de albergar con la mayor dignidad las diferentes
actividades del Congreso.
Aceptada la propuesta por la Sociedad Española de Ilusionismo, se procedió a la
constitución de la Comisión organizadora que debía ocuparse de la preparación de
cuanto se relacionase con el II Congreso Nacional de Ilusionismo. La Comisión quedó
4

Por aquellos años existía en Segovia una gran afición a la magia, al punto de haberse afirmado
que, en proporción a su tamaño, era la capital del estado español con mayor número de
aficionados a estas artes. Esta delegación segoviana de la SEI estaba compuesta por doce
miembros, conocidos simpáticamente como los “diablos segovianos”. ANÓNIMO: “Actuaciones
de la Delegación segoviana de la S. E. I.”, Ilusionismo, 98, Sociedad Española de Ilusionismo,
Barcelona, enero de 1953, pp. 205-206; ANÓNIMO: “Sociedad Española de Ilusionismo,
Delegación de Segovia”, El Adelantado de Segovia, 18-II-1952, p. 2; ANÓNIMO: “La Sociedad
Española de Ilusionismo en la Residencia Provincial”, El Adelantado de Segovia, 22-XII-1952, p.
2; MARTÍN CASLA, A.: “Los `magos´segovianos preparan el II Congreso Nacional de Ilusionismo,
con participación internacional”, El Adelantado de Segovia, 18-II-1953, p. 3.
5
MARTÍN CANTALEJO, P.: “Las ocasiones perdidas”, El Adelantado de Segovia, 29-XII-2011.
6
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formada de la siguiente manera: como presidente fue designado Alfonso Monge
Tortosa. Este jienense afincado en Segovia, y Ayudante de Obras Públicas de profesión,
era delegado de la SEI en nuestra ciudad y vicepresidente del Círculo Mágico Español.
A sus innegables dotes como mago en el campo de la manipulación unía una
contrastada capacidad de gestión, siendo uno de los principales impulsores de la SEI en
España y responsable de la primera delegación de Madrid7. Como comisario general
del Congreso fue nombrado Pedro Hernández Ramos, mientras Horacio Arias
Rodríguez y Pablo Velasco de Lucas fueron designados, respectivamente, secretario y
tesorero. Como vocales, Emilio Soteras González (Segovia), Carlos Lasierra Carpi
(Zaragoza), Juan Morén Hurtado (Madrid), Santiago de la Riva Domínguez (Bilbao),
Roberto Remartínez Gallego (Valencia), José Gallardo Cabezas (Sevilla), Vicente Ráfales
Cercós (Barcelona) y Evaristo Martínez Lorenzo (Toledo). Como presidente del jurado
fue nombrado el barcelonés Javier Areny Plandolit, y como director artístico e
informativo del Congreso, el crítico literario Alfredo Marquerie, ligado profundamente
a la ciudad por sus años de residencia en ella. Del gabinete de prensa y radio, por
último, se ocuparían Luis Cano Lozano, Francisco Martín y Gómez y Antonio Hernández
Asiain. La fecha de celebración del Congreso quedó fijada para el mes de mayo del año
1953, exactamente cuatro años después del primer congreso, que tuvo lugar en
Barcelona en el mismo mes de 1949.
Constituida la Comisión Organizadora y establecidas las fechas de celebración, se
procedió a la confección de los boletines de inscripción de los congresistas y a la
difusión del Congreso. La cuota de congresista quedó fijada en la cantidad de 300
pesetas, y de 100 pesetas para esposa e hijos, con derecho a recibir la documentación,
programa oficial, carnet, insignia, regalos, etc., y asistencia a todos los actos del
Congreso. Asimismo, se estableció una tarjeta de “simpatizante”, a través de una cuota
de 100 pesetas que daba derecho a la asistencia a la gala pública, baile de gala y
reparto de premios en la gala final8.

2. Hacia una imagen del Congreso: el concurso de distintivos (1952).
Una de las cuestiones más innovadoras en el planteamiento organizativo es, al menos
a nuestro juicio, la voluntad incuestionable de generar una imagen corporativa del
evento que permitiese su singularización y diferenciación a la vez que toda una serie
de oportunidades publicitarias y de comercialización. La Comisión organizadora
decidió convocar un certamen entre dibujantes para elegir su emblema. Una vez
elaboradas las bases que regularían el concurso, y establecidos los premios, se
procedió a una intensa labor de difusión a través de los principales medios de
comunicación.
A la convocatoria se presentaron un total de 36 trabajos que fueron expuestos al
público en la Sala de Exposiciones del Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos de
7

HERNANDEZ RAMOS, P.: “Alfonso Monge Tortosa”, Ilusionismo, 98, Sociedad Española de
Ilusionismo, Barcelona, enero de 1953, p. 198.
8
ANÓNIMO: “Pueden hacerse ya las inscripciones para el II Congreso Nacional de Ilusionismo”,
El Adelantado de Segovia, 27-IV-1953, p. 2.
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Segovia del 25 de octubre al 2 de noviembre de 19529. Las propuestas procedían de
toda la geografía nacional, incluida Segovia. En su mayor parte se debían a dibujantes
aficionados, lo que no excluía su interés, toda vez que, de acuerdo con las bases de la
convocatoria, constituían variaciones iconográficas en torno a la leyenda del
Acueducto. Y es que, puestos a elegir una imagen del congreso, la Comisión
organizadora consideró que nada más sugerente a propósito como el origen mágico
del Acueducto, el monumento por antonomasia de Segovia y auténtico icono de marca
de la ciudad. Frente a las tesis históricas sobre el origen de tan enigmático
monumento, el pueblo había urdido su propia leyenda para atribuir su construcción
nada menos que a Lucifer.
Este interesante conjunto de propuestas gráficas nos es conocido a través de los
originales presentados en su día, y que conserva en su práctica totalidad el
coleccionista Juan Francisco Sáez Pajares10. Los bosquejos destinados a convertirse en
enseña de este encuentro de prestidigitadores se presentaron a tinta china y acuarela,
sobre soporte de papel de 32 x 22 cm. Sus planteamientos resultaban, por lo general,
bastante conservadores, tal y como cabría esperar de la producción artística y cultural
de la posguerra y de la decisión de la Comisión organizadora de supeditar la enseña del
Congreso a la leyenda del Acueducto. El puente con sus admirables arcos y sus
pesados sillares en proceso de colocación; el diablo constructor ataviado de mago, con
su inevitable frac y chistera, y, en menor medida, la joven criada, constituían los
ingredientes fundamentales de las diferentes propuestas gráficas, interpretadas por lo
general en clave humorística.
El jurado, compuesto por personalidades de las artes y de las letras, se reunió el 23 de
octubre para seleccionar ocho de los trabajos presentados y otorgar dos premios y seis
menciones honoríficas11. El primer premio correspondió a una de las dos propuestas
enviadas por el periodista y destacado humorista gráfico Antonio Orbegozo (19081995)12. Este madrileño, colaborador habitual de publicaciones de gran renombre

9

ANÓNIMO: “Fallo del concurso de Ilusionismo”, El Adelantado de Segovia, 24-X-1952, p. 2.
Quisiéramos mostrar nuestro agradecimiento a este coleccionista, auténtico adalid de
nuestra historia más reciente a través de sus compilaciones de fotografías, grabados y objetos
de lo más variado, por su buena disposición a facilitarnos esta interesante documentación
gráfica para su divulgación.
11
ANÓNIMO: “El II Congreso nacional de Ilusionismo. Segovia, mayo de 1953”, Ilusionismo, 98,
Sociedad Española de Ilusionismo, Barcelona, enero de 1953, p. 202; ANÓNIMO: “Fallo del
Concurso de Ilusionismo”, El Adelantado de Segovia, 23-X-1952, p. 2.
12
Antonio Orbegozo Urruela (Aranjuez, Madrid, 1908 - Madrid, 1995) fue un periodista y
dibujante de dilatada trayectoria profesional. Empezó colaborando con títulos como Gutiérrez
o Gracia y Justicia y pasó por el Blanco y Negro de los años veinte para participar
posteriormente en la fundación del diario Ya, donde se jubilaría. La crítica especializada ha
reconocido su brillante sentido del humor no exento de cierta carga crítica hacia los
estamentos sociales y políticos. A partir de 1940 se dedicó a comentar temas poco
comprometidos, como la actualidad deportiva. Participó en los Salones de Humoristas de
Madrid, obteniendo el primer premio en el Salón de 1935. Fue también pintor y crítico de cine y
de toros. Sobre la obra de Orbegozo, véase LAIGLESIA, Á. (1970): Humor gráfico español del
siglo XX, Madrid,, p. 169; MARTÍN, A. (1978): Historia del cómic español: 1875-1939, Barcelona,
pp. 137 y 146; TUBAU, I. (1987): El humor gráfico en la prensa del franquismo, Barcelona, pp.
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como Blanco y Negro, Muchas Gracias o Gracia y Justicia, se alzó con el triunfo con un
“simpático” dibujo, de trazo simplificado y anguloso, muy próximo en espíritu al de las
publicaciones infantiles13. Mostraba a un risueño diablo vestido de frac y con una flor
en el ojal, portando un descomunal tridente en su mano izquierda y recortando su
figura frente a la silueta del Acueducto. Delante de él, una mesa con su chistera de la
que hace brotar un pañuelo a golpe de varita mágica. El formato del distintivo
mostraba la forma de un escudo suizo, lo que resultaba muy adecuado para la
confección de la insignia que portarían en su día los congresistas durante su estancia
en nuestra ciudad. En los meses previos a la celebración del Congreso, Orbegozo
publicó en el diario Ya algunos chistes alusivos a este evento con el que pareció
identificarse plenamente14.
El segundo premio correspondió a Fernando Montilla, de Bilbao. Su dibujo mostraba
un estilizado mago haciendo surgir de su enorme chistera al milenario Acueducto
rodeado de una aureola de nubes y estrellas. El estridente colorido rojo y verde, unido
a su simplicidad, le otorgaba un empaque de cartel. Las menciones honoríficas
correspondieron a los trabajos enviados por Fernando Quintero, Javier Zabalo
(Madrid), Juan García Escriñá (Lugo), Toribio Mateo y los segovianos Norberto Casáñez
y Eugenio de la Torre Agero. Con motivo de la exposición de dibujos presentados al
concurso para elegir el emblema del Congreso, la SEI de Segovia ofreció una actuación
privada en el curso de la cual los escritores Alfredo Marquerie, director artístico del
Congreso, y Enrique Llovet, jefe de propaganda de Asuntos Exteriores, improvisaron un
soneto a la magia blanca que posteriormente sería recogido en la edición del Programa
Oficial del Congreso.
La exposición fue clausurada el 2 de noviembre con un acto al que asistieron todas las
autoridades provinciales y locales, acompañadas por los autores de los trabajos
premiados y periodistas de Madrid y Barcelona. La ceremonia concluyó con la entrega
de premios por el gobernador civil15. En atención a su interés, la exposición pudo verse
en Barcelona, para pasar posteriormente a Bilbao, Zaragoza y Valencia, donde alcanzó
también un notable éxito16.

3. La presencia del congreso en los medios: el concurso de periodismo
Con motivo de la celebración de este II Congreso Nacional de Segovia y del décimo
aniversario de su fundación, la Sociedad Española de Ilusionismo convocó un concurso

136-138; AA. VV. (1994), Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX, Madrid, vol.
X, pp. 3008-3009, y FONTBONA, F. (1988), “La ilustración gráfica”, Summa Artis, XXXII, Madrid.
13
TUBAU, I. (1987): El humor gráfico en la prensa del franquismo, Barcelona, p. 137.
14
Ya, 7-III-1953
15
ANÓNIMO: “Clausura de la Exposición de trabajos para elegir distintivos del próximo
Congreso de Ilusionismo”, EL Adelantado de Segovia, 3-X-1952, p. 2.
16
ANÓNIMO: “El II Congreso Nacional de Ilusionismo. Segovia, mayo de 1953”, Ilusionismo, 98,
Sociedad Española de Ilusionismo, Barcelona, enero de 1953, p. 202; ANÓNIMO: “Dieciséis
países extranjeros estarán representados en el Congreso de Ilusionismo que se celebra en
Segovia”, El Adelantado de Segovia, 8-IV-1953, p. 2.
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de periodismo, que iba a conferir al congreso un interés literario, al reclamar la
atención de destacados periodistas y escritores17.
Las bases del certamen establecían la concesión de un premio de mil pesetas y otro de
quinientas, a los dos artículos periodísticos que, a juicio del jurado, quedasen
clasificados en primer ,y segundo lugar respectivamente. El tema era el ilusionismo
como arte y como ciencia abordado desde cualquier óptica, bien fuera en relación a la
SEI o al II Congreso Nacional de Segovia. De acuerdo con las normas del certamen,
quedarían descalificados aquellos artículos que revelasen secretos del ilusionismo o
explicasen el procedimiento para efectuar algunos de sus números. Los trabajos
podrían ser publicados en cualquier semanario, revista o periódico de España,
finalizando el plazo de admisión el 31 de diciembre de 1953. El jurado estaría formado
por destacados periodistas y literatos, así como por miembros de la SEI. Sus nombres
se darían a conocer en el momento de hacerse público el fallo, previsto para el mes de
febrero de 1954 en Barcelona, coincidiendo con los actos de celebración del XI
Aniversario de la fundación de la Sociedad Española de Ilusionismo. Gracias a esta
iniciativa, el nombre de la ciudad de Segovia, así el congreso, se difundió a través de
los medios de comunicación nacionales más relevantes de la mano de insignes
escritores. Sólo así cabría justificar la extensa nómina de periodistas y escritores de
renombre que tuvieron que ver de una u otra forma con el congreso. Los artículos
firmados por Alfredo Marquerie, Mariano Grau o Enrique Llovet en diferentes medios
locales o nacionales sobrepasan su mera función informativa para erigirse en ejercicios
literarios de incuestionable valor18.

4. Creatividad, información y persuasión: el Programa Oficial de Congreso
Con motivo de la celebración de este encuentro de ilusionismo, se editó una
publicación de casi un centenar de páginas que, además del programa oficial, incluía
poemas y textos de destacados escritores locales y nacionales, así como algunos
chistes gráficos y los anuncios publicitarios que contribuyeron a sufragar la edición.
Este programa constituye un documento de notable interés que trascendió
ampliamente la enumeración de los actos a desarrollar durante los días de celebración
del congreso, para alcanzar un importante valor cultural. La publicación reunía poemas
y textos literarios de escritores como Alfredo Marquerie, Enrique Llovet, Francisco
Martín y Gómez, marqués de Lozoya, Luis G. Marcos, Mariano Grau y Fernando Castán
Palomar. Entre los vinculados al tema de la magia y la ilusión cabría destacar el soneto
a la magia blanca ya mencionado, improvisado por Alfredo Marquerie y Enrique Llovet.
Alusivo a los juegos de ilusión era también el texto del periodista Fernando Castán
Palomar, redactor jefe del diario Arriba. Los demás escritos y poemas versaban sobre
diferentes aspectos de Segovia, como sus tipos y rincones más característicos,
proyectando una imagen un tanto romántica de la ciudad.

17

Programa oficial, s. p.
Buen ejemplo de ello sería el artículo publicado por el segoviano Mariano Grau, en el que
realiza una glosa de los sucesos mágicos más relevantes acaecidos en el curso de la historia de
la ciudad. GRAU, M.: “Segovia, crisol mágico”, El Adelantado de Segovia, 6-IV-1953, p. 3.
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Intercalados entre los actos del programa y las colaboraciones literarias, aparecían
anuncios de casas comerciales así como algunas viñetas humorísticas. Entre estas
últimas, las dos de Antonio Orbegozo ya comentadas, así como otras dos de
Sanchidrián y una de Fernando Alberto publicadas todas en su día en el diario Ya como
anticipo del Congreso19. En relación a los anuncios publicitarios, muchos de ellos
correspondían a establecimientos especializados en artículos de magia, como la
madrileña “Casa de los Juegos”, la barcelonesa “El Rey de la Magia” o la célebre fábrica
de naipes vitoriana “Hijos de Heraclio Fournier”. También aparecían insertados en el
Programa algunos anuncios de ilusionistas profesionales, como el que publicitaba el
original número “Los Mágicus”, de la pareja de catalanes Ferrándiz y Miss Tere. Junto a
ellos, los reclamos publicitarios de algunas multinacionales y de las entidades
comerciales segovianas que se adhirieron al Congreso. Entre ellas, el Gran Hotel Las
Sirenas, domicilio social del Congreso, y otros muchos establecimientos y empresas
segovianas, como el Garaje España, Mesón de Cándido, El Bernardino, Perfumería
Velasco, Cine Victoria, Teatro Cervantes, Electrodo o Anís Castellana. Resulta
interesante comprobar cómo algunos de los anuncios publicitarios fueron realizados
ad hoc, aludiendo en su discurso al mundo de la magia y al Congreso segoviano. Este
fue el caso del anuncio de los aparatos de radio Iberia que mostraba como eslogan la
frase “¡También hay magia en los receptores Iberia, la primera marca nacional en
Radio y amplificación!”, junto a la imagen de un mago oriental contemplando la salida
de una señorita del interior de un sombrero de copa20. Mayor interés ofrecía el
anuncio de relojes de la marca Certina, que incorporaba la leyenda del Acueducto en
su publicidad. Mostraba en primer término a un diablo de ensortijados cabellos
sentado sobre un enorme sillar de piedra, y por fondo el Acueducto y la joven criada
protagonista de su leyenda. A un lado, un elegante reloj de pulsera, y sobre la parte
superior del anuncio, en grandes letras, el eslogan “¡Si yo hubiera tenido un Certina,
hubiera calculado mejor el tiempo…!”. Firmado “Races”, el anunció daba cuenta del
tono festivo y del buen humor que rodeó al congreso, incluidos los mensajes
comerciales.

5. El congreso: reconstrucción de actividades y protagonistas.
Bajo la presidencia del catalán Javier Areny Plandolit, presidente nacional de la
Sociedad Española de Ilusionismo, el jurado quedó constituido por siete vocales,
repartidos de la siguiente manera: un vocal representante de la SEI, otro en
representación del Círculo Mágico Español (CME), cuatro vocales representantes de las
delegaciones de la SEI y Alfredo Marquerie, como representante de los Socios de
Honor de la SEI. Este jurado actuaría bajo la presidencia de Javier Areny Plandolit, el
cual no tendría derecho a voto, y cuya misión sería la de garantizar en todo momento
el cumplimiento estricto del reglamento. El concurso quedó subdividido en las
siguientes modalidades: manipulación, micromagia, cartomagia, ilusionismo de
escena, presentación, invención y ramas anexas al ilusionismo (transmisión de
19

Ya, Madrid, 7-III-1953.
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pensamiento, ventriloquia…). El reglamento establecía que, además del gran premio
extraordinario, serían otorgados dos premios como mínimo por cada modalidad del
concurso, más los accésit.
La Comisión organizadora nombró presidente honorario del Congreso al gobernador
civil de la provincia, Pascual Pérez, y como miembros de honor al alcalde de la ciudad,
Jesús María Yralola, al presidente de la diputación, Eugenio Colorado y Laca, y a los
señores Dhotel, presidente de la Sociedad Francesa de Artistas Prestigiditadores, y
Martines Oliveira, presidente de la Sociedad de Magos Portugueses21. El Congreso,
como se ha dicho, se desarrolló en Segovia del 7 al 11 de mayo de 1953, alternando
durante el mismo las series de ilusionismo, las conferencias y las ponencias con las
actividades lúdicas y recreativas. El congreso alcanzó una notoriedad internacional al
contar con una nutrida participación de congresistas procedentes de dieciséis países
extranjeros22. A ello contribuyó considerablemente la difusión del mismo que se llevó a
cabo en el Congreso Internacional de Ginebra, celebrado en septiembre de 1952,
donde se procedió al reparto de los progamas-invitación entre los asistentes23. Entre
los congresistas extranjeros cabría destacar al norteamericano Arthur Spreine, al
alemán Emil Thomas, a los franceses Fran-Tou-Pas y Lefevre, al colombiano Max Lont o
al belga Freddy Hantier, presidente del Club Mágico de Bélgica. Junto a ellos alternaron
los ilusionistas españoles más relevantes como Lubian Lot, Forcada, Viñas (“Dan Sing”),
Ferrándiz, Rodau, Sobrerroca, Bernat, y Arévalo, este último presidente del Círculo
Mágico Español y de la SEI de Madrid. La llegada de los congresistas a la ciudad en
ferrocarril se vio sensiblemente favorecida por las eficaces gestiones realizadas por la
organización, que consiguió de RENFE notables descuentos para ellos en el importe de
los billetes. Para los asistentes extranjeros se consiguieron facilidades la Wagons-Lite
Cook, para quienes, además, se instaló en los locales del congreso una oficina de
cambio de moneda.
El seguimiento diario del Congreso por parte de los medios de comunicación locales y
nacionales nos permite reconstruir con todo detalle su desarrollo. Los actos
comenzaron el jueves 7 de mayo a las diez de la mañana con la recepción de los
congresistas en el Hotel Las Sirenas, sede oficial del congreso. Allí se les hizo entrega
de la documentación acreditativa, así como de numerosos obsequios donados por
prestigiosas firmas comerciales y de la insignia del Congreso que lucirían en la solapa
de sus trajes durante su estancia en la ciudad, basada en el diseño de Antonio
Orbegozo. Para tan señalada ocasión, los balcones del hotel se engalanaron con
reposteros de vivos colores24. A las once y media tuvo lugar la celebración de una misa
de “Espíritu Santo” en la iglesia parroquial de San Martín oficiada por el Rvdo. padre
Wenceslao Ciuró, destacado ilusionista catalán y autor de numerosos libros de
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magia25. Durante el transcurso del mismo, el canónigo de la catedral don Lucas García
Borreguero realizó una semblanza de la figura de San Juan Bosco, elogiando la
propuesta de la SEI de nombrarle patrono de los ilusionistas españoles26. A las doce y
cuarto tuvo lugar la sesión de apertura en el cine Las Sirenas con la designación de las
distintas comisiones, actuando de maestro de ceremonias el presidente del congreso,
Alfonso Monge. Tras la salutación y las palabras de bienvenida a las representaciones
extranjeras, cedió la palabra al Dr. Jules Dhotel, quien se dirigió a los asistentes en
francés para expresar la adhesión al congreso de la Sociedad Francesa de Ilusionismo.
Cerró el acto Pedro Hernández, comisario del Congreso, que llevó a cabo algunas
recomendaciones para el mejor desarrollo de los actos del programa27. Posteriormente
pasaron al Alcázar, donde a la una del mediodía tuvo lugar la recepción oficial y el vino
de honor ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Segovia,
con una exhibición de danzas populares a cargo del grupo de la Sección Femenina.
Fuera de programa, algunos de los congresistas improvisaron juegos de manos entre
los grupos de concurrentes para amenizar este vistoso acto que se transcurrió en un
clima de extrema cordialidad y buen humor.
A las cuatro de la tarde quedó constituido el jurado encargado de otorgar los premios
en las diferentes modalidades, para proceder, a continuación, a la apertura de los
concursos en la sala de fiestas del Hotel Las Sirenas. Estos concursos se desarrollaban
en presencia de un jurado, teniendo acceso a ellos únicamente los congresistas. Para el
público en general, estaba prevista la celebración de una gala en en teatro Cervantes.
Los actos del primer día concluyeron a las ocho de la tarde con una conferencia a
cargo del director artístico del congreso, Alfredo Marquerie, en la antigua iglesia
románica de San Quirce, sede de la Universidad Popular28. Con el tema “El ilusionismo
como espectáculo”, y una ambientación que incluía un trípode de ilusionista sobre el
que descansaban una chistera, unos pañuelos y una varita mágica, llevó a cabo un
paralelismo entre el ilusionismo y el teatro, para concluir señalando que sus orígenes
son los mismos29.
Los actos del viernes 8 comenzaron a las diez de la mañana con el desarrollo de los
concursos y la discusión de ponencias, entre las que figuraban…. A la una de la tarde,
en la sala de fiestas de Las Sirenas, el congresista Evaristo Martínez Lorenzo pronunció
una conferencia con el título “El ilusionismo como arte y como ciencia”, en la que
reivindicó la dimensión no sólo artística sino psicológica del ilusionista, al destacar que
debe conocer perfectamente las distintas ramas de la psicología30. Por la tarde, a las
tres y media, dio comienzo la segunda edición del concurso en las salas de Las Sirenas,
en la que se presentaron juegos de invención, de manipulación y de presentación. Los
25
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ejercicios corrieron a cargo del colombiano Max Lont, del belga Fredic Hantier y de los
españoles Sobrerroca, Ferrándiz, Rodén y Lubián Lont, que a pesar de su nombre, era
cordobés. Entre todos los juegos de manipulación destacaron los experimentos de las
monedas y el trocito de lana del colombiano Max Lont y la presentación del cigarrillo
eléctrico del belga Hantier31. A las siete de la tarde el congresista Antonio Armenteras,
periodista, abogado y autor teatral, pronunció una conferencia humorística en la
Universidad Popular con el título de “El espectador, la severidad, el misterio, el
asombro, la risa, el ilusionismo y sus manos en una sesión de juegos de ídem”. Una
conferencia “falta de toda seriedad” -como anticipaba expresamente el programa-, y
cuya intención humorística se puso de manifiesto ya desde el primer momento en la
inesperada y original entrada en escena del ponente, saliendo de entre el tapete que
cubría una mesa repleta de calaveras y de los más variados utensilios de magia. Acto
seguido pasó a disculparse por acudir en traje de calle, alegando que había renunciado
a su “smoking” porque en anteriores ocasiones, cuando lo llevaba puesto, le habían
pedido más de una vez un vermú32. Su intervención, ilustrada y complementada con
sus propios juegos de magia, fue muy aplaudida. A las once de la noche tuvo lugar una
fiesta privada para congresistas organizada por el Casino de la Unión en la Sala de
Fiestas de las Sirenas33.
El programa del sábado incluía una visita matinal guiada por la ciudad para conocer sus
principales monumentos, que comenzó a las diez. Por la tarde, a las cuatro, tuvo lugar
la final de los concursos, y a las siete y once de la noche, galas públicas con actuaciones
de primeros premios y representantes extranjeros en el Teatro Cervantes.
Las jornadas del domingo día 10 se iniciaron a las doce de la mañana con una
conferencia en la Universidad Popular a cargo de Javier Areny Plandolit, presidente de
la Sociedad Española de Ilusionismo con el tema “Datos para la historia de la
prestidigitación”34. Por la tarde, a las tres, los congresistas realizaron una excursión al
Real Sitio de San Ildefonso, donde fueron recibidos por las autoridades locales. Pese a
la climatología adversa, visitaron los jardines admirando sus juegos de agua de las
monumentales fuentes, que corrieron en su honor, para pasar posteriormente a
contemplar la colección de tapices del Palacio35. Ya de vuelta en Segovia, se sirvió un té
en honor de los congresistas, y a las once de la noche hubo una gran fiesta de gala en
la sala de Las Sirenas. La fiesta, concurridísima, estuvo amenizada por la orquesta del
maestro Arteaga, autor de la música del himno del Congreso, y por la actuación de
algunos ilusionistas36
31
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El lunes 11 de mayo se desarrollaron los actos de clausura. A las once de la mañana
tuvo lugar el estudio de las conclusiones del Congreso y la reunión del Jurado para
dictar el fallo final. Entre las conclusiones hay que señalar, en primer lugar, la
designación del también taumaturgo San Juan Bosco como patrono de los ilusionistas
españoles, cuya festividad se celebra el 31 de enero. Una propuesta que partió del
Padre Wenceslao Ciuró, figura clave de la magia española del siglo XX que simultaneó
su condición de sacerdote con la de activísimo prestidigitador en galas benéficas. Otras
conclusiones fueron la propuesta de incorporación de “ilusionismo” y otras palabras
mágicas al Diccionario de la RAE; la vigilancia de las publicaciones relacionadas con la
magia para evitar la divulgación de secretos entre lectores profanos y público general,
y un mayor rigor en la expedición de carnets de magia profesionales. Por último, una
mayor fiscalización y respeto de la propiedad y derechos de autor en relación con el
ilusionismo37.
A las dos de la tarde se celebró el banquete oficial, pronunciándose los discursos al
término de los postres y antes del brindis. Alfonso Monge, presidente del congreso,
fue el primero en tomar la palabra para expresar su gratitud y la de la comisión
organizadora hacia todos aquellos que de una forma u otra habían contribuido al éxito
del Congreso. A continuación hablaron elogiando la organización del certamen los
señores Dhotel, Areny Plandolit, Arévalo y Mendizábal, los cuales fueron muy
aplaudidos. A las siete de la tarde tuvo lugar en la sala de cine Las Sirenas el acto de
entrega de premios y trofeos y la gala final, con un lleno total. Sobre el escenario si
situó la presidencia, constituida, además de por las autoridades locales, por los
presidentes del congreso y de la SEI, señores Monge y Areny Plandolit, el comisario del
congreso, señor Hernández y varios congresistas. El secretario dio lectura a los
nombres de los ilusionistas premiados, quienes subieron al escenario para recoger los
premios de manos de las autoridades, siendo saludados por el público con grandes
aplausos. El gran premio extraordinario del Congreso recayó en el alemán Emil
Thomas. En la modalidad de micromagia, el primero correspondió a Santiago de la Riva
y el segundo a Max Lont; en cartomagia, Manuel Marzo se llevó el primer premio; en
presentación, los catalanes Ferrándiz y Viñas ganaron el primer y segundo premio; en
manipulación, compartieron el primer premio Mac Bery y Max Lout, y en invención,
fueron premiados con el primero, segundo y tercer puesto respectivamente, Lefevre,
A. Monge y Erlés. El premio de presentación original fue para Antonio Foracres, y
Hernández Ramos, comisario del congreso y avezado ilusionista, recibió el premio de
presentación escénica por la escenificación de la leyenda del Acueducto con un diablo
diestro en las artes de la levitación y el escamoteo38. Por último, el primer premio de
magia humorística, como no podía ser de otro modo, fue para Antonio de Armenteras.
En la gala final del congreso actuaron realizando magníficos trucos y experimentos el
norteamericano Spreine, el francés Lefevre y los españoles Bernat y Lubian Lot.
Armenteras, “el humorista del ilusionismo”, como le llamaron, divirtió también a la
concurrencia. Le siguió Pedro Hernández con el difícil y espectacular juego de la
37
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pizarra. Actuaron después el belga Hautier y el español Ferrándiz, concluyendo así las
tareas oficiales del congreso39.
Si bien el Congreso finalizó oficialmente el lunes 11, para el martes día 12 se
programaron una serie de actividades voluntarias que concluyeron en Madrid, desde
donde muchos de los congresistas continuarían su viaje de vuelta. Pero para entonces
algunos magos habían abandonado ya la ciudad. Tal fue el caso del colombiano Max
Lont, de quien se dijo había sido contratado por una compañía de aviación para
amenizar con sus juegos de manos a los pasajeros del vuelo Madrid-Nueva York40. Así,
a las nueve de la mañana se fijó la hora de salida para visitar El Escorial, localidad
donde tuvo lugar una fiesta campera con tentadero de reses bravas y almuerzo
incluido, para rematar, ya en Madrid, con un vino español.

6. La proyección de la imagen de la ciudad
Uno de los aspectos más sobresalientes del Congreso, y el que constituyó sin duda una
de sus principales bazas, fue el aprovechamiento del excepcional marco arquitectónico
de la ciudad. Durante los días que duró el congreso, calles, plazas y pórticos se
convirtieron en improvisados escenarios en los que actuaron de forma espontánea
magos e ilusionistas llegados de Portugal, Alemania, Bélgica, Francia y Estados Unidos.
Pero, lo que es más importante, de acuerdo con un cuidadoso planteamiento sus
edificios más emblemáticos acogieron las diferentes actividades del Congreso para
proyectar la imagen monumental de la ciudad en el mundo. Y es que si el encuentro
surgió al amparo de la leyenda del milenario Acueducto, en la iglesia de San Martín se
celebró la misa con la que se inició oficialmente el Congreso, las salas del Alcázar
dieron la bienvenida a los congresistas y la extinguida iglesia románica de San Quirce reconvertida en Universidad Popular- acogió las conferencias que se pronunciaron a lo
largo de todos esos días. Además, y para un mejor conocimiento del patrimonio
artístico y monumental de la ciudad entre los congresistas, el programa oficial incluyó
entre sus actividades, una visita a la ciudad.
La difusión del Congreso se llevó a cabo a través de su distintivo, creación del
humorista gráfico Antonio Orbegozo, que sirvió de base para la elaboración de la
imagen corporativa del certamen. Más allá de la insignia que lucieron los congresistas
durante su estancia en la ciudad, el emblema figuró en la papelería del Congreso,
incluidos los tickets para el banquete de clausura celebrado en el hotel Las Sirenas o
los billetes para la excursión a La Granja de San Ildefonso. Además, la Dirección
General de Correos autorizó el empleo de un matasellos conmemorativo del Congreso
el día 11 de mayo, fecha de clausura del mismo. Ese día quedó habilitada en la
Administración de Correos de Segovia una ventanilla para la inutilización del franqueo
de la correspondencia con dicho matasellos41. Para mayor facilidad de los interesados,
se pusieron a la venta en dicha Administración de Correos los sobres filatélicos
39
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conmemorativos del Congreso encargados por la SEI, que ostentaban en su anverso el
emblema del Congreso. También se editó una tarjeta postal conmemorativa que
mostraba un dibujo del perfil de la ciudad, con el Acueducto, la Catedral y el Alcázar
como protagonistas.
Los medios de comunicación (prensa y radio) se hicieron amplio eco del Congreso,
enviando a sus reporteros y situando por unos días la ciudad de en el centro de la
noticia y como referente de la agenda cultural del país. Alfredo Marquerie acudió
como enviado especial de ABC, asistiendo otros periodistas de renombre al Congreso,
como el ya citado Fernando Castán Palomar, redactor jefe del diario Arriba. Pero no
sólo informaron del evento periodistas venidos de Madrid y de Barcelona, sino
también del extranjero, como fue el caso de un grupo de reporteros alemanes que
llegaron a la ciudad siguiendo al congresista Emil Thomas para dar cuenta en la prensa
de su país de las evoluciones de su compatriota, de quien se esperaba una soberbia
actuación, como así fue. Radio Nacional siguió con interés el desarrollo del Congreso,
al que dedicó una emisión especial el día 5 de mayo, mientras las cámaras del NO-DO
recalaron en la ciudad, convertida en capital mundial de la ilusión por unos días. Toda
esta cobertura informativa se vio notablemente facilitada por el gabinete de prensa y
radio creado ad hoc por la organización del Congreso.
Durante varios días la ciudad y su Congreso generaron una gran expectación atrayendo
la atención de los medios de comunicación. Desde la capital de España se organizaron
excursiones corporativas para asistir a algunos de los actos del Congreso. Radio
Nacional dedicó el martes 5 de mayo de 1953 una emisión especial del Congreso, en la
que hicieron uso de la palabra el presidente del mismo, don Alfredo Monge y el padre
Ciuró42. El NO-DO envió también equipos especiales.

Tras la celebración del Congreso se rodó una película con la trama del Congreso,
que llevó por título La mentira tiene cabello rubio, con Arturo Fernández como
protagonista.
Conclusiones
La reconstrucción llevada a cabo en líneas anteriores nos permite afirmar el notable
éxito del II Congreso Nacional de Ilusionismo. Un éxito que se refleja en varios planos
entre los que cabe destacar el rendimiento económico, la proyección de la ciudad
como destino turístico y cultural de calidad, y, por supuesto, la calidad de una
impresionante nómina de participantes. Un logro al que contribuyó no sólo la comisión
organizadora, sino igualmente la colaboración institucional, el compromiso de los
establecimientos comerciales y la participación ciudadana.
Las instituciones
segovianas sin excepción (Gobierno Civil, Ayuntamiento, Diputación, Academia de
Artillería y Caja de Ahorros) se volcaron con el Congreso, dando toda clase de
facilidades y donando trofeos para su distribución entre los congresistas. Por su parte,
numerosos establecimientos comerciales de la ciudad contribuyeron con su publicidad
a la edición del programa y a otorgar trofeos. Pero ahí no quedó la cosa. Muchos de los
escaparates de los principales comercios de la ciudad se engalanaron para la ocasión –
42
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como solían hacerlo con motivo de la celebración de las ferias de San Juan y San
Pedro43-, contribuyendo de esta forma a la creación de un ambiente semifestivo del
que participaron los congresistas para improvisar espectáculos callejeros para regocijo
de los segovianos que se arremolinaban en torno a ellos deseosos de contemplar sus
prodigios. Sensible a este gesto de bienvenida, la delegación segoviana de la SEI
premió con una copa al escaparate de la ciudad mejor adornado, que mostraba el
emblema del Congreso confeccionado a base de dulces de las más diversas especies44.
Este éxito justificaría el que el Jurado decidiese conceder la Medalla de Plata de la SEI a
todos los miembros de la comisión organizadora en reconocimiento al excelente
trabajo realizado. Y es que durante estos días la ciudad mostró su semblante más
amable y acogedor a aquellos simpáticos forasteros. Como se desprende de lo anterior
podemos afirmar que el congreso no solamente fue bien organizado y gestionado de
manera brillante, sino que contó con un sólido programa económico que garantizó la
excelencia de sus actividades, un compromiso institucional unánime y una implicación
social admirable, en definitiva, la sinergia del esfuerzo y el compromiso de todos y
cada uno de los agentes sociales de la ciudad en sintonía con la participación
ciudadana ávida de poder disfrutar, si quiera por unas horas, de un espectáculo festivo
que le permitiese olvidarse de las muchas preocupaciones que conformaban la rutina
del momento.
El éxito quedó patente en la gratísima impresión que se llevaron los magos españoles y
extranjeros de la ciudad y de la organización del congreso. De ello dieron cuenta sus
propios testimonios, recogidos en la jornada del sábado en la sala de fiestas de Las
Sirenas por el entonces jovencísimo periodista segoviano Pablo Martín Cantalejo, que
tuvo ocasión con departir con ellos45. Así, el catalán Bernat situó el congreso de
Segovia por encima de los de Barcelona y Ginebra, mientras Fran-tou-pas, el ilusionista
francés, afirmó haber resultado muchísimo mejor que los de Ámsterdam y Ginebra,
para equipararlo al celebrado en París. El norteamericano Spreine fue todavía más
lejos, para declarar que ninguno de los congresos americanos habría alcanzado el nivel
del celebrado en Segovia, deshaciéndose en halagos y alabanzas sobre la belleza de la
ciudad y su misterioso acueducto.
Tras largas décadas de letargo, en los últimos tiempos han surgido festivales que han
alcanzado un gran éxito, entre los que cabría destacar el Festival de Música,
Titirimundi y el Festival Internacional de Magia de La Granja. Recientemente, el
periodista segoviano Pablo Martín Cantalejo lamentaba en un artículo periodístico
titulado “Las ocasiones perdidas”46, el escaso empeño puesto por nuestras
instituciones en general por dar continuidad a algunas de aquellas iniciativas que
situaron a nuestra ciudad en el epicentro de la cultura del país. Y todo ello para centrar
esfuerzos y subvenciones en otras actividades de escasa trascendencia y calado
43

Con motivo de las fiestas de San Juan y San Pero, la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de la provincia de Segovia venía estableciendo un concurso de escaparates dotado con seis
premios, por lo que existía una amplia tradición en este sentido en la ciudad.
44
ANÓNIMO: “Continúan las tareas del Congreso de Ilusionismo”, El Adelantado de Segovia, 8V-1953; MARQUERÍE, A.: “Terminó ayer en Segovia el congreso de la ilusión que ha tenido un
gran éxito en sus diversas sesiones”, ABC, Madrid, 12-V-1953, pp. 31-32).
45
P. M. C.: “Los ilusionistas hablan”, El Adelantado de Segovia, 11-V-1953.
46
MARTÍN CANTALEJO, P.: “Las ocasiones perdidas”, El Adelantado de Segovia, 29-XII-2011.
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ciudadano y, lo que es peor, sin ningún sello distintivo que contribuya a diferenciarlas
de otras muchas similares.
El II Congreso Nacional de Ilusionismo celebrado en Segovia supuso un interesante
precedente en la utilización de un evento cultural como un elemento transformador,
más que una situación, de una dinámica de acontecimientos. Supuso un considerable
estímulo económico para la ciudad y parte de su alfoz, el comercio se intensificó y
acogió durante días a personas llegadas de los lugares más diversos. El comercio se
implicó con el evento, se estimulo la creatividad en el diseño de escaparates y en la
producción publicitaria. La ciudadanía se entusiasmó con las actividades y
espectáculos. La producción literaria se estimuló mediante el concurso de periodismo
y las conferencias ofrecidas por la Universidad Popular contribuyeron al desarrollo
cultural. Es posible que todos estos efectos aparejados a la celebración del II Congreso
no fuesen más que una gota de agua en el desierto cultural del la época pero
constituyen, al menos a nuestro juicio, un interesante experiencia en la que
encontramos el germen de los nuevos proyectos que caracterizan la vida cultural de la
ciudad en el momento actual.
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Resumen
La atracción y retención de talento es uno de los principales retos de las estrategias del
marketing y branding urbano desarrolladas por los gobiernos locales en el contexto de
la globalización económica y la economía del conocimiento. El capital humano
formado por la gente altamente cualificada o “la clase creativa”, como lo define
Richard Florida (2002), asegura la ventaja competitiva de las ciudades e influye
significativamente en el crecimiento económico, innovación y prosperidad urbana.
Las ciudades desarrollan numerosas iniciativas para atraer y retener el mejor talento,
desde incentivos fiscales y estímulos empresariales hasta facilidades y ventajas en el
ámbito de la educación, la sanidad y la vivienda. La experiencia de los centros de
expatriados creados en algunas ciudades europeas es un destacado ejemplo de una
acción consistente de atracción y retención de talento.
La investigación pretende analizar el perfil, la estructura y la gama de servicios de los
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centros de expatriados de las cuatro ciudades europeas: Ámsterdam, Brno, Hamburgo
y Viena. El objetivo final del estudio consiste en la identificación de sus prácticas más
destacadas que contribuyen a mejorar la percepción y experiencia con la ciudad entre
la comunidad de los expatriados, formada habitualmente por las personas con alto
nivel de formación técnica, empresarial y/o académica.

Palabras clave
atracción y retención de talento, marketing y branding urbano, inmigrantes
altamente cualificados, centros de expatriados

Abstract
Talent attraction and retention is one of the key purposes of place marketing and
branding strategies developed by local governments in the context of economic
globalization and a knowledge economy. The human capital formed by highly qualified
people or the “creative class” (Florida, 2002) assures the competitive advantage of
cities and significantly influences the urban economic growth, innovation and wellbeing of their citizens.
Cities develop a wide range of initiatives focused on talent attraction, from specific tax
incentives to education, health and housing facilities. The experience of expat centers
established by public or private institutions in four European cities is a relevant
example of this kind of talent attraction initiatives.
The purpose of this research is to review the profile, the structure and the range of
services offered by expat centres of four European cities: Amsterdam, Brno, Hamburg
and Vienna. The analysis will help to identify the best practices of European expat
centers contributing to improve urban perception and experience among the expat
community, usually formed by people with a high level of technical, entrepreneurship
and academic experience.

Key words
highly skilled migrants, expat center, talent attraction and retention, city marketing
and city branding

Introduction
Talent attraction and retention is one of the main purposes of place marketing and
branding strategies developed by local governments in the context of economic
globalization and a knowledge economy. It is the key challenge for urban
competitiveness and innovation policies, specially for European cities affected by
industrial delocalization and ageing population. The competitive advantage of cities is
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closely related to their capacity of attracting and retaining highly skilled and talented
people or the “creative class” (Florida, 2002, 2008, 2010; Zenker, 2009;
Zenker&Beckmann, 2013).
As highlights Braun (2008), human capital has become a key asset of the knowledge
economy. The concentration of talent, innovation and creativity has a powerful
“snowball effect” (Florida, 2008) on the economic growth and evolution of a city and a
region. The geographic proximity of the most skilled and of the top creative talent is a
key factor of the “clustering force” that significantly accelerates the cutting-edge
innovation and prosperity of a location (Florida, 2008).
OECD research (2008) underlines a strong contribution of highly skilled migrants to
patent applications, creation of technology firms, as well as a trend towards a more
intensive international co-authorship of academic articles. The historical openness of
the United States to talented and ambitious immigrants was of critical relevance to the
economic success of the country in the last century (Florida, 2013). Research
developed by the OECD illustrates the significant contribution to science and high-tech
entrepreneurship of the US-based highly skilled migrants and researchers of European
and Asian origin. Immigrants from China and India headed the 25% of Silicon Valley
companies in 1988, collectively generating 52.300 jobs and USD 17 billion in sales. On
the other hand, between 1985 and 1999, the 32% of US Nobel-prize winners in
Chemistry were foreign scientists based in the US (OECD, 2002, p.4).
As observed by the OECD (2009), the international student policy has become an
effective tool for high level skill attraction by Local Authorities, as students are
regarded as a talent pool with strong future potential. Yusuf & Nabeshima (2005)
emphasise the role of world-class Universities as global nodes of learning in continually
enlarging and renewing the pool of skills by attracting local and foreign students and in
contributing to the circulation of talent.

Purpose
The purpose of this research is to review the profile, the structure and the range of
services offered by expat centers of four European cities: Amsterdam, Brno, Hamburg
and Vienna, highlighting their main features and describing their best practices..

Methodology
The paper is based on a qualitative review of four European expat centers. The sample
was defined by using secondary research and web analysis in order to identify the
most relevant examples of expat centers in terms of their service offer, the scope of
their activities as well as their status within the City. Expat centers of Amsterdam,
Brno, Hamburg and Vienna were included in the research sample. Data collection was
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done through personal interviews with top managers of each center, based on an
open-ended questionnaire (pre-tested with Vienna center´s managers). Finally,
content analysis of expat centers’ web pages and communication materials completed
the review.

1. Profile and mobility of highly skilled
The definition of highly skilled is commonly associated with the tertiary level of
education, the specific wage level and the managerial or professional job profile,
although no agreed international definition exists and the tree indicators can overlap
(OECD, 2002, 2009; Iredale, 2001). Scientists, students, highly skilled employees, artists
and creative industry members, medical staff, IT experts and entrepreneurs are used
to be considered as a key highly skilled target of significant relevance to local
economies (OECD, 2009). Florida (2002) suggests a work function of creating
meaningful new forms and adding economic value through creativity as distinguishing
characteristics of creative class members. The creative class consists of a “supercreative core”, with full engagement in the creative process, and “creative
professionals” working in knowledge-intensive industries (Florida, 2002).
The mobility of highly skilled is a process directly related to the globalization of capital,
information and knowledge flows that circulate within the global urban network
(Sassen, 2001; Beaverstock, 2005, Iredale, 2001). As a consequence of the economic
globalization, a hyper mobile talent of cross-border knowledge and culture circulates
globally in search of the best professional opportunities and personal fulfillment.
The United Kingdom and Germany are the countries with the highest number of skilled
expatriates, while Luxembourg, Norway and the Slovak Republic have the fewest in
absolute terms (OECD, 2008, p.12).
According to the OECD research (2002, 2008), economic incentives together with a
higher quality research infrastructure and proximity to distinguished scientists are
among the main factors conditioning the mobility of the highly skilled. On the other
hand, the growth and spread of multinational companies, the climate for innovation,
facilities for business start-ups and self-employment are also of important influence on
the talent mobility.

2. Highly skilled: a key target of urban branding and marketing strategies
Brand image of a place is a powerful tool for leveraging urban distinctiveness,
competitiveness and general awareness. Places need to be relevant and attractive if
they want to exercise some strategic power in a complex and highly competitive world
market. Anholt (2010), Kavaratzis and Ashworth (2005) claim that an urban image is
created through public opinion and mental perceptions of its different targets. Anholt
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(2010) states that the urban perception by an external target is being formed through
a long time experience and depends on the scale of personal involvement or closeness
to the place. The identity of the place determines how this place behaves, its
behaviour then influences how the place is perceived. External image is rooted on
place identity and behaviour. The stronger and more consistent both the place identity
and behaviour, the more clear and relevant is the place image for its external targets
(Anholt, 2010).
For Kavaratzis and Ashworth (2005) the management of a city brand is closely related
to influencing mental maps of relevant targets in order to create a more favourable
attitude to the place. The significant role of the city residents in the place branding
process has been identified by Braun, Kavaratzis and Zenker (2013) emphasising their
ambassador profile in the tertiary urban brand communication. The word-of-mouth
generated by urban residents and their opinions are “naturally considered informal,
authentic and insider sources of information about the place” (Braun, Kavaratzis,
Zenker, 2013).
Considering the extremely valuable contribution of the highly skilled and talented
people to the urban growth as well as their potential profile as relevant urban brand
ambassadors, the segment of highly skilled and talented demands a particular
attention from the Local Authorities.

3. Expat centers: an effective connection and involvement of the highly skilled
in the urban brand experience.
Cities develop a wide range of initiatives focused on talent attraction, from specific tax
incentives to education, health and housing facilities. The experience of expat centers
established by public or private institutions in four European cities is a relevant
example of this kind of talent attraction initiatives.
Expat center could be defined as an organization set up by public or private initiative
or, in some cases, by a mix of them, in order to provide support, information and
assistance to a highly skilled local migrant community.
The profile of expat centers ranges from social networks and private clubs, created by
the expats themselves or by the internationally minded local enthusiasts, to the official
public initiatives, supported by local authorities. Depending on the center’s profile, the
range of services offered covers from relevant news and general information on the
local expat community to contacts with key service suppliers and official administrative
procedures of registration and permits issuing. The ultimate purpose of all kinds of
expat centers, regardless of their public or private status and scope of services offered,
consists in facilitating migrants´ prompt integration into their new labour and social
environment and connecting them with other expats and local community.
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The following section highlights the main features of each of the centers included in
the research sample. A comparative analysis of the most relevant services and
functions of the centers is presented at the end of this section.
AMSTERDAM EXPAT CENTER
The Amsterdam expat center was established in 2008 as a joint initiative of the
Immigration and Naturalisation Services by the Ministry of Security and Justice of the
Netherlands along with the cities of Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer and
Almere. The main purpose of the center is to provide a “one-stop-shop” services for
international companies located in the area and their highly skilled migrant employees
in order to significantly reduce the administrative burden related to their initial
registration and working permits procedures.
The center features a precise definition of its target of highly skilled and knowledge
migrants according to the specific income criteria for two age segments (younger and
older than 30 year old). On the other hand, specific income criteria are established for
highly educated migrants and blue card holders (highly skilled non-EU citizens).
The center employs 30 experts who provide migrants with information and consulting
as well as specific administrative procedures.
Range of services
Amsterdam expat center offers a simplified procedure of issuing residence and work
permits for highly skilled migrants and registering them with their local municipality.
Since 2011, the expat center officially cooperates with the Dutch Tax Administration
regarding the 30% ruling or tax advantage for highly skilled migrants working in the
Netherlands.
On the other hand, all general information related to different administrative
procedures e.g. healthcare, accommodation, education, taxes, parking, as well as a
network of trusted service suppliers for the expat community are provided by the
expat center.
The expat center´s web site provides all relevant information on topics and procedures
for highly skilled migrants.
Funding
The annual budget of the Amsterdam expat center is of 1.5 million euros. The
financing of the center is mixed, in which public and private sources of financing
coexist. Private funds come from the annual membership fees of companies
participating in the Partnership Programme of the expat center.
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Sponsorship scheme
50 service providing companies operating in the expat market are members of the
expat center´s Partnership Programme. The range of their services includes all relevant
sectors such as banking, insurance, childcare, healthcare, employment, relocation,
language and legal services, among others.
Companies interested in becoming expat center´s partners should meet certain
performance criteria and agree to the membership terms and conditions established
by the expat center.
Core values
Guaranted service quality and dedicated personal and friendly assistance are the core
values of the Amsterdam expat center whose main purpose is to make life easier for
highly skilled migrants to the city.
Main achievements
Since 2008 the Amsterdam expat center has become a trusted partner for more than
850 international companies located in the area of Amsterdam, Amstelveen,
Haarlemmermeer and Almere, and more than 10.000 individual expats. The average
annual increase in individual expats and companies attended has been of more than
10% since its opening.
As stated on the center´s web site, in a recent survey, international companies ranked
the services provided by the center at 8.7 out of 10. In the previous survey, their rank
was 5 out of 10, the fact of a significant improvement in service quality.

BRNO EXPAT CENTER
The expat center of Brno was established in 2010 by the NGO Brnopolis and the City of
Brno Strategic Office, whose purpose consists of enhancing the international profile of
the city. The center belongs to the NGO and is supported partially by the City of Brno,
the South Moravian Region and some private sponsors. The main goal of the center is
to facilitate the integration of highly skilled expats living and working in Brno in the
local community, providing them with all relevant information on required
administrative procedures and opportunities for informal networking.
The center, on the other hand, provides the City Hall with relevant information on the
migrants community in the city through reports, statistics and overviews produced by
the center´s experts. The centre has two employees and five external consultants from
Brnopolis.
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Range of services
The center provides foreign people living in Brno with information and consultation
services on administrative and legal procedures, offers assistance and translation
services in meetings with authorities and service providers, organizes events on
relevant subjects and networking activities.
The target of the centred is made of foreign employees, management staff and HR
divisions of multinational companies, located in Brno, as well as researchers, expats´s
family members and foreign students.
All information, advising services and assistance to events are cost-free subject to the
personal registration through the web.
During 2011 and 2012 the center attended 604 inquiries by email, personal visits,
phone calls, skype and through consultations in company.
Newsletters, info-sheets, web, emails, Facebook, Linkedin and Twiter are the main
communication tools of the center with expat community.
Funding
Brno expat center is funded on a mixed public-private scheme. Less than 60% of the
budget is funded by the City Hall, less than 10% by the South Moravian Region and the
rest, approximately one third of the budget, by private sector. The proportion is slowly
changing, as more private companies are becoming sponsors. The total annual budget
of the center is around 40.000 euros.
Sponsorship scheme
The centre has developed a two-level partnership scheme. Large companies employing
expats such as Infosys, Pixmania, GTS, RedHat are Main Partners of the centre, with a
fee of 2.000 euros each six month. Main partners are offered a range of specific
services for their expat employees including the priority handling of immigration
matters, assistance in meetings with local authorities, welcome seminars and regular
personal consultation at the company’s premises, as well as a complete individual
employee support after relocation.
The other level of partners is made of Referral Members, a service providing
companies. These companies pay an annual fee of 400 euros in exchange for their
introduction to the expat community through seminars on related subjects and
visibility on the web and Facebook.
Core values
Friendly, fast and reliable service. Flexible in finding fitting solutions for all kinds of life
situations. Making connection between foreigners and local creative class (eg. TEDx).
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Main achievements
Gaining trust from the city officials, getting financial support form private and public
institutions as well as becoming a number one contact center for foreigners living in
the city.
As stated by Jan Kopkas, the Brno expat center manager,“ it is about creating a friendly
multinational environment helping with integration of foreigners on all levels. It is not
strictly business oriented on managers, we most of all enjoy cultural meetings, social
events, networking.”
HAMBURG WELCOME CENTER
Hamburg Welcome Center was established in 2007 as a public service of the Hamburg
Government and is located at the Central district of Hamburg at the premises of the
Hamburg Chamber of Commerce. The main purpose of the center is to provide the
newcomers to the city (80.000 pax a year approx.) with relevant information about
Hamburg, to offer them consulting services and to provide foreign qualified executives
and students with some immigration and registration procedures. 13 people are
employed at the centre.
The head of the Foreign Affaires Department of the Central district is the Head of the
Hamburg Welcome Center. The center depends on the political strategy on foreigners
of the Hamburg Government. The current approach is focused on attracting not only
highly qualified employees, but also less qualified and refugees. The center has a direct
collaboration with the Ministry of Foreign Affaires on subjects related to the migration
legal procedures and with the Ministry of Labour Affaires regarding Hamburg shortage
of qualified employees, such as engineers.
Funding
The budget allocated to the centre is confidential.
The centre is jointly funded by four Hamburg Ministries and seven Governments of
Hamburg Districts. The annual rental costs of the centre are of 110.000 euros.
Expenditures on publishing, events and information materials are of 100.000 euros a
year.
Range of services
The center provides Information on all relevant topics for newcomers such as
accommodation, employment, education, healthcare, childcare and leisure in
Hamburg. It also offers contacts with relevant referred partners, providers of specific
professional services for newcomers. Information and contact services are cost-free.
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For European Union residents the center issues domicile registration service. For nonEuropean Union residents, residence permits are issued by the center. Administrative
procedures are charged an official public fee.
The center organises on a regular basis events and networking activities for foreign
and local citizens as well as visits around Hamburg. In order to use the services offered
by the center and get information on its activities, newcomers must sign up as
members. Web, email, phone and infoflyers are the main communication tools of the
center.
Sponsorship scheme
Being established as a full public service, private sponsors are not admitted in order to
avoid conflicts of private-public interests and lobbying by private sector.
Core values
The center offers a unique combination of information and immigration related
services, the “one-stop-shop” scheme delivered by a friendly and dedicated staff. The
aim of the center is to make all newcomers feel at home in Hamburg.
Main achievements
The center issues annually 6.000 residence permits and 4.000 registrations
approximately, holds 25.000 information contacts and has registered an annual
average of 200.000 hits on the web site.

VIENNA EXPAT CENTER
The international expat centre of Vienna was established in 2009 by the City
Government of Vienna and the Vienna Business Agency as part of its policy of
promoting Vienna as business location and of promoting its local businesses. The main
purpose of the Vienna expat center consists of providing advising and consulting
services on the “one-stop-shop” principals for highly skilled migrants and their families
in Vienna. The main target of the expat center services are international employees in
top positions, such as managers, entrepreneurs, researchers, scientists and diplomats
as well as HR divisions of multinational companies with expats employees. It also
provides specialised consulting services for entrepreneurs with migration background
(MINGO program); female entrepreneurs as well as information on financing, funding,
legal procedures and networking for international investors and businesses to be
established in Vienna.
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Range of services
Five experts work on a full-time basis at the expat centre, providing information and
consultation services on all relevant subjects for the expat community. The most
commonly discussed topics, according to the center´s managers, are migration law,
work and residency permits, job search, founding business partners, housing issues
and family related questions. The top two are migration law & legal questions and a
job search.
All information and advising services are cost-free. Furthermore, welcome events,
seminars on relevant subjects and social networking activities are organised by the
expat center for the expat community and internationally-minded locals. The center
provides expat communities with space and support for their own events and
meetings. Since 2010, the center has attended 2.500 clients in consulting individual
sessions and 5.500 guests at events such as lectures, seminars and networking
initiatives.
Newsletters, web page, emails and expat guide are the main communication tools of
the centre for the expat community.
Funding
Vienna expat center is funded on a mixed public-private scheme. It belongs to the City,
but its activities are sponsored by local companies. The annual budget of the center is
confidential.
Sponsorship scheme
The center has developed a partnership scheme for leading multinational companies in
order to get them involved in its activities and events. Allianz, Deloitte and Bank
Austria are three premium sponsors of the centre at the beginning of 2013. Smaller
companies are offered specific packages and options of contribution to the center’s
activities according to their capabilities. All sponsors get visibility and relevance among
the expat community. As an example of sponsorship, Deloitte holds quarterly a tax
lunch at which professional tax advisers provide expats with information on relevant
Austrian tax and social security issues in English.
Core values
All people working at the centre previously had their own expat experience abroad
and speak foreign languages. According to the center´s managers, their aim is to give a
positive touch to some negative meaning of migration. They believe that, although
there could be some difficulties and bureaucratic problems, the migration is also about
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1487

integration and connection to the local community and should be a positive
experience.
The center receives a great number of thankful and grateful mails with positive feedback from its clients regarding the consulting and advisory they were provided with
and the care they were taken, all free of charge and without any commercial interest.
Main achievements
Among its main achievements, the center´s managers believe as the most relevant the
one of becoming a part of the USP of Vienna and influencing its perception as a
business location city, an attractive place to work and live not only for business
oriented and decision making people, but also for their families. Building a bridge
between expats and local community describes best the center´s purpose.
The official key performance indicators of the centre regard the number of companies
and investment brought to Vienna, as well as the number of new jobs created.
On the other hand, the center is consolidating its reputation as a must to go place in
Vienna regarding all issues of the expat community. In the Internet expat forums and
discussions online the center is mentioned as the most relevant source of information
and advice for the expat community.

Comparative analysis of four European expat centers

Status

Target

Funding
Range of
services

Amsterdam
public service, jointly
created in 2008 by the
Immigration and
Naturalisation Services of the
Ministry of Security and
Justice of the Netherlands
along with the cities of
Amsterdam, Amstelveen,
Haarlemmermeer and
Almere.
>highly skilled and
knowledge migrants
(defined accordingly
to established income
criteria);
>HR divisions of
multinational
companies.
public-private
> information
> advising &
consulting
> cultural and
networking events;
+

Brno
public
service,
jointly
created in
2010 by NGO
Brnopolis and
the City
Strategic
Office.

Vienna
public service,
established in 2009
by Vienna
Government and
Vienna Business
Agency.

Hamburg
public service,
established in
2007 by
Hamburg
Government.

>highly skilled
migrants;
>HR divisions
of
multinational
companies.

>highly skilled
migrants;
>HR divisions of
multinational
companies.

>highly skilled
migrants;
>all other
foreign and
national
migrants.

public-private
>information
>advising &
consulting
>welcome
seminars
>events

public-private
>information
>advising &
consulting
> welcome
seminars
> events

public
>information
>advising &
consulting
>welcome
seminars
>events
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Sponsorship
scheme

Core values

Main
achievements

> issuing residence
and work permits;
> providing municipal
registration;
> managing 30%
truling ( tax advantage
for highly skilled
migrants)

>networking
activities

>networking
activities

>networking
activities
+
> registration for
EU residents;
> issuing of
residence
permits for non
EU residents.
none

partnership
programme for
service providing
companies based on
established criteria
and annual fee
financing.
one-stop-shop
scheme; guaranted
service quality,
dedicated personal
and friendly service
trusted partner of
more that 850
international
companies and more
than 10.000 individual
expats since 2008.

two-level
partnership
scheme: main
partners and
referral
members

two-level
partnership
scheme: premium
sponsors and
service providers

friendly, fast
and reliable
service

friendly and
personalised
service

one-stop-shop
service delivered
by a friendly and
dedicated staff

being a
number one
contact centre
for foreigners
living in the
city.

>being a part of
the USP of Vienna
and influencing its
perception as a
business location
city;
>reputation as a
must to go place in
Vienna regarding
all issues of the
expat community

being a service
of great
relevance for
the annual
average of
80.000
newcomers to
the city

Source: Kolotouchkina O. & Seisdedos G.

Conclusions
After reviewing four European expat centers from the perspective of their profile,
range of services and scope of activities, we can draw the following conclusions:
1. Four European expat centers covered by the survey play an important role in
enhancing the city image as a business location among the highly skilled migrant
community. Due to their status as providers of relevant administrative, business and
social services, as well as facilitators of information and networking activities, they
become a high value connection between the local city government and the highly
skilled expat community.
2. The main target of the expat centres are highly skilled migrants, although only in the
case of Amsterdam there are some precise income criteria established for this profile.
Employees of large companies and entrepreneurs, as well as their families are the
most common users of the services offered by the expat centers. On the other hand,
all centers have a direct connection with the HR divisions of large companies,
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employers of highly skilled migrants, providing them with relevant information on
administrative procedures and services for their employees.
3. All four centers have a strong public profile, endorsed by the City Government, by the
City Business Agency or by the City Strategic Office. In the case of Hamburg and
Amsterdam, expat centers could be considered an external divisions of Public
Authorities focused on highly skilled migrants due to their complete range of
administrative services. In the case of Vienna and Brno, expat centers are en effective
tool of city promotion as a business location to the expat community. All expat centers
surveyed receive public fundings, but for only one of them this is a unique source of
financing. Three other centres have developed a mixed public-private scheme of
financing through Sponsorship Agreements. In addition, one of the centres has
recently started charging expats service fees as another source of financing.
4. The service offer by the expat centers ranges from the information and consulting on
all aspects relevant to the foreign newcomers, business networking and social events
to the official administrative services. Both in Amsterdam and Hamburg, expat centers
work in a close cooperation with Immigration and Labour Authorities providing
services of registration and issuing of work and residence permits for the expat
community and tax ruling application only in Amsterdam. Among the four centers,
Amsterdam provides the most complete and innovative range of services to the highly
skilled expat community. Three of four surveyed expat centers (Amsterdam, Vienna
and Brno) have developed a close cooperation with private companies providers of
services relevant to the expat community from banking and legal consulting to
healthcare, education, relocation and housing. The basis for collaboration between the
expat centers and private companies is established through Sponsorship Agreements.
In exchange for a monthly fee companies gain access to the expat community in order
to present their services, organise seminars and work-shops on specific topics or
participate in network activities and social events. All four centers are committed to
offering a high quality, personalised and friendly assistance to the expats in order to
help them with a one-stop-shop service scheme with all initial administrative burden
and to making nice and enjoyable their life and work experience in a new city.
5. The activities of expat centers established in some European cities could be considered
a relevant city marketing and city branding tool as they contribute efficiently to a
direct involvement of a highly valuable expat community into the city experience,
influencing their favourable perception of the place and thus their positive feed-back
to other expat prospects. Enhancing the city image among a relevant target of highly
skilled and talented expat people is a significant achievement of European expat
centers surveyed in the research.
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1490

References
Anholt, S. (2010). Places: Identity, Image and Reputation. London: Palgrave Macmillan.
Beaverstock, J.V., Smith, R.G., Taylor, P.J., (2000). World-City Network: a New
Metageography? Annals of the Association of the American Geographers. En Le Gates,
R.T. y Stout, F.(Eds.) The City Reader, fifth edition, 2011, pp. 563-571. London and New
York: Routledge Urban Reader Series.
Braun, E. (2008), City marketing: towards an integrated approach, Erasmus Research
Institute of Management (ERIM), Rotterdam.
Florida, R. (2002). The creative class. En Le Gates, R.T. y Stout F.(Eds.) The City Reader,
fifth edition, 2011, pp. 143-149. London and New York: Routledge Urban Reader
Series.
Florida, R. (2008).

ho s your city? How the creative economy is making where to live

the most important decision of your life. New York: Basic Books.
Florida R. (2010). Barcelona en el Gran Reinicio, Suplemento Extra Barcelona, El País ,
October 10th, 2010, p.15.
Florida, R. (2013). Immigrants Boost the Wages, Income and Economic Output of
Cities. The Atlantic Cities. 25.04.2013.
Iredale, R. (2001). The Migration of Professionals: Theories and Typologies.
Internacional Migration. Vol.39 (5), pp.7-26.
Kavaratzis, M., Ashworth, G.J. (2005). City branding: an effective assertion of identity
or a transitory marketing trick?. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,
vol.96, nº 5, pp.506-514. Oxford UK y Malden USA: Blackwell Publishing Ltd.
OECD. (2002). International Mobility of the Highly Skilled. Policy Brief. Observer OECD.
www.oecd.org/dataoecd/9/20/1950028.pdf, acessed 25.04.2013.
OECD. (2008). The Global Competition for Talent Mobility of the Highly Skilled.
Executive summary.
http://www.oecd.org/innovation/inno/theglobalcompetitionfortalentmobilityofthehig
hlyskilled.htm, accessed 29.04.2013.
OECD. (2009). Managing highly-skilled labour migration: a comparative analysis of
migration policies and challenges on OECD countries. Working paper.
http://www.oecd.org/fr/migrations/workingpapersstudentsandhighlyqualifiedworkers.htm, accessed 24.04.2013.
Sassen S. (2001) The Impact of the New Technologies and Globalization on Cities. En.Le
Gates, R.T y Stout F.(Eds.) The City Reader, fifth edition, 2011, pp.554-562. London and
New York: Routledge Urban Reader Series.
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1491

Yusuf, S., Nabeshima, K., (2005). Creative industries in East Asia. Cities, Vol 22, Nº 2,
109-122.
Zenker, S. (2009). Who´s your target? The creative class as a target group for place
branding. Journal of Place Management and Development, 2 (1), 23-32.
Zenker, S., Beckmann S.C. (2013). My place is not your place-different place brand
knowledge by different target groups. Journal of Place Management and Development,
6 (1), 6-17.
European expat centers managers involved in the survey:
Sabine Ohler, Head of International Services, Vienna Business Agency.
Friedrich G. Bruckner, Expat-Relations & Consulting, Vienna expat center.
Birte Steller, Hamburg Welcome Center.
David van Traa, Director Expatcenter Amsterdam Metropolitan Area.
Jan Kopkáš, Brno Expat Center Manager.

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1492

LA ECONOMÍA SIN CONSUMO: CONSUMO DE
INTERCAMBIOS Y EDUCACIÓN PARA LA ERA
DEL “CON SUMO CUIDADO”
Isabel Rodrigo Martín
Grupo de investigación: Tendencias en Publicidad y Consumo.
Asociación Científica ICONO 14 – Universidad Complutense. Madrid (España)
Isabel.rodrigo@uva.es

Mª Aurora López López
Grupo de investigación: Tendencias en Publicidad y Consumo.
Asociación Científica ICONO 14 – Universidad Complutense. Madrid (España)
maria.aurora22@gmail.com

Resumen
El estudio de la crisis que invadió desde 2008 la economía mundial,
desestabilizando los mercados, el consumo, los estándares y estilos de vida, no
puede llevarse a cabo de mejor manera, que desde adentro, y por medio de la
observación y la investigación de los acontecimientos que incesantemente se
suceden a nuestro alrededor, y que tan generosamente nos indican por dónde
se ha de reorientar el cambio necesario e inminente, para que el conjunto de la
humanidad pueda sentir salvaguardada su integridad física y personal, y deje de
vivir en la incertidumbre, gracias a la construcción de un sistema de vida
distinto, que abogue por la globalización como una apuesta firme sobre la que
conciliar el conjunto de los intereses generales de la población y el futuro de las
próximas generaciones, respetando la multiculturalidad y la particularidad de
todos los individuos integrantes de nuestro planeta. Una acción de repensar la
economía, capaz de comprender otras alternativas de consumo, lejos de ésta
única vía de valor e intercambio económico. Por tanto, en primer lugar, dicha
tarea habrá de ser emprendida primordialmente desde la escuela y desde el
emprendimiento de un proyecto educativo común para todos, en el que se
implanten los nuevos valores capaces de instruir a todos los agentes sociales en
esta era, en la que la sociedad vive con cautela y “con sumo cuidado”, para la
construcción de una solución. La recuperación del valor ancestral del trueque,
será reconsiderado y, en respuesta, las personas comenzarán a generar lo aquí
denominamos “el consumo de intercambios”.
Palabras clave
Economía, Consumo, Intercambios, Educación, Valor, Cambio, Globalización y
“con sumo cuidado”.
Abstract
The study of the crisis that swept the world economy since 2008, destabilizing
markets, consumption, standards and lifestyles can not be done in a better
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way, than from within, and through observation and research events that
constantly occur around us, and how generously these are indicating where to
redirect is necessary in order to an imminent change, so that the whole of
humanity can feel safeguarded their physical and personal integrity, and stop
living in the uncertainty, due to the construction of a different life, to advocate
globalization as a firm on which reconcile all the general interests of the
population and the future of coming generations, respecting multiculturalism
and the particularity of every individual member of our planet. An action to
rethink the economy, able to understand consumer alternatives, far from it
unique way of market value based in an economic exchange exclusively. So
first, this task will be undertaken primarily from school and entrepreneurship
from a common educational project for all, in which the new implemented
values were able to instruct all social partners in this era, in a society which
lives with caution and "carefully", for the construction of a solution. The
recovery of ancestral value of barter be reconsidered and, in response, people
start generating what is here called "exchanges consumption".
Keywords
Economy, Consumer, Exchange, Education, Market value, Change, Globalization
and "carefully".
Introducción: ¿Por qué Economía, Consumo y Educación?
El consumo, es un concepto cuyo estudio en la actualidad, casi puede decirse,
supone la visualización de un complejo entramado de diferentes redes y
estructuras que lo soportan, tan difícilmente desplegables y separables como
las que conforman en sí mismo a la sociedad, aportándole sentido, valía,
dinamismo y una convergente realidad de movimientos y actos transitorios más
o menos trascendentes.
El planeta, que dividido a su vez en zonas geográficas más o menos
desarrolladas, a las que desde diferentes argots se las distingue mediante una
connotación bastante común y apropiada según qué casos, como economías
avanzadas para unas, y economías en transición o subdesarrolladas para otras,
se enfrenta empedernidamente y desde posiciones muy diversas de
cuestionable conciliación a la ensombrecida tarea de la globalización.
Ensombrecida, por diferentes debates, que sobre la mesa giran en torno a esta
temática, encaminada al costoso ejercicio explícito en el significado que
conlleva la representación global, general, e igualitaria de todas las poblaciones
del mundo, como si de una sola se tratase, como, en verdad, sucede.
¿De qué globalización estamos hablando entonces? Si, la pregunta, merece ser
discriminatoria desde un primer instante. La globalización es un término
complejo, su uso hoy en día está muy extendido, y se lleva a cabo con poca
conciencia y con poco conocimiento, en la mayoría de las ocasiones, sobre lo
que implica directamente hablar en correspondencia suya. Centrándonos sobre
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el consumo, y atendiendo al dilema que la globalización podría presentar en
conjunción con éste, vamos a dilucidar aspectos tanto favorables como en
contra, factibles de sobresaltar a nuestras ciudades y, consecuentemente, a
nuestras sociedades, alterando su ritmo de vida, el hasta ahora conocido, el
imperante y dominante compás seguido (¿”deliberadamente”?) por cada uno
de nosotros, al que tanto nos hemos acostumbrado, y a ese que ahora llaman
insostenible.
Sin embargo, aún faltan ingredientes que sumar a este cóctel de impactantes
pretensiones ya simuladas, porque ni el consumo es un concepto ni una
realidad únicamente económica, ni la sociedad podría justificarse sin alusiones
a los valores y a la educación que hacen de su evolución un posible. De modo
que resulta interesante plantear la interactuación de, en principio, tres
elementos, que a partir de este momento van a ser vitales para la comprensión
de un fenómeno múltiple y sumamente interdisciplinar que hemos venido a
denominar: “Economía sin consumo y consumo de intercambios: educación
para la era del “con sumo cuidado””.
Cualquiera que sea el orden de las materias mencionadas: Economía, Consumo
y Educación, por las cuales demos comienzo a este documento, no mermará su
significado, ni su importancia, ni por tanto, los resultados que obtengamos. No
hay prioridad en el orden desde el que abordar su conocimiento, hay
predilección por señalar lo crucial de su interrelación de acuerdo con la realidad
más inmediata y emergente. La tesitura presente dibuja un panorama cuyo
movimiento se rige y se impulsa desde el sentido aportado por el valor
económico de todas las cosas, cuya materialización hace posible el consumo, el
cual se consolida bajo criterios procedentes de un sistema de valores creado y
aceptado universalmente por aquellos que en su definición de consumidores,
ejercen el rol individual y particular al que les lleva su instinto conformado y
formado en base a una educación previa adquirida y aprendida de la que como
personas se sirven para la toma incesante de decisiones que terminan por
someter sus vidas, y el consumo supone un elevado porcentaje de éstas, que
no sólo acaba y empieza con el propio acto en sí mismo, sino que trasciende
más allá, mucho más lejos de lo que a veces se imaginan.
La importancia de conocer cómo conjugar: Economía, Consumo y Educación,
puede sin duda traernos algo más de entusiasmo, y sobre todo, de capacidad
creativa para la construcción y formación de un nuevo espacio social, en el que
los mercados se reestructuren acordemente a las potenciales necesidades de
todo tipo que vayan surgiendo, respetando siempre y en todo momento, los
tiempos susceptibles de seguirse para su desarrollo. Esto supondrá la
aceptación de que los momentos estancos (desde un punto de vista
meramente económico), no han de deprimir a las sociedades, ni cuestionar el
futuro de varias generaciones, sino servir al progreso, y facilitarlo. La lógica
reside en un cambio de actitud inminente, que prima por una parte el fomento
de las actividades proactivas, frente a las reactivas, y la implantación de un
modelo educacional más sensible, capaz de inculcar el principio aristotélico que
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dice: “el todo es mayor que la suma de las partes”, y que la inmediatez es
sinónimo de instantáneo y efímero, mientras que la tenacidad, lo es de la
constancia y del éxito. La velocidad y la paciencia, no se aguantan en el relato,
pero hoy en día es posible que interactúen a favor del cambio. La clave está
como siempre, desde que el tiempo es tiempo, la vida es vida, y la historia es
historia, en: EL EQUILIBRIO.
Cueste lo que nos cueste entenderlo, y aunque hubiere ahora quien tuviere que
sacrificar lo indecible para ello, no podemos obviar esta nueva lucha a la que se
enfrenta la humanidad. La guerra actual no es tanto económica, no tiene tanto
porque ser química, sí es contra el tiempo. No tiene porqué haber sangre, pero
si habrá dolor, ¿existe la lucha sin sufrimiento? Las asperezas que todo esfuerzo
y sacrificio suponen no están descritas más que por cada momento en el que
tienen lugar, pero ante la incertidumbre son inevitables. Como en toda
situación crítica, ésta en la que vivimos, se recrudece al abarcar cada historia
que la conforma y la configura, porque hay de todo, y cada una confrontada
con otra, y ¿quién la salva? El que se enfrenta, el que lo asume, el que
despliega todas sus “armas” para sumarse al bando de aquellos que lograron
superarla y, por tanto, sobrevivir primero, para vivir después y traer la
esperanza. Y aún así, muchos se preguntarán ¿Cómo? Depende de cuándo se
llegue a comprender esta letanía.
Hay tres pasos que dar para que el cambio reivindicado pueda llevarse a cabo:
Retroceso, Intercambio e Innovación; a su vez, estos tres pasos guardan una
estrecha relación con cada una de las materias vinculadas a este estudio:
Economía, Consumo y Educación, y por último, el engranaje de todos los
elementos y sus derivados permitirá la puesta en marcha de ese otro discurso
necesario por el que comenzar a trabajar para el cambio y la demarcación de
ese nuevo rumbo. Dicho así, y de manera resumida, la exposición esquemática
de la idea puede que nos ayude a visualizarla mejor:
1. Economía = Retroceso.
2. Consumo = Intercambio.
3. Educación = Innovación.
Objetivos
El presente estudio pasa por abordar el estado de una situación de crisis como la
actual, mediante la aportación de nuevos enfoques de aproximación sobre dicho
fenómeno, que convengan en una explicación no solamente de carácter novedoso si
no plenamente plurisdisciplinar, y así también complementaria con respecto a viejos,
actuales y futuros estudios sobre la materia. De este modo, los objetivos centrales que
sustentan el trabajo son los que se enumeran a continuación:
 Reflexionar sobre el estado de la cuestión: el momento de crisis actual,
valorando críticamente todos los aspectos, positivos y negativos, que lo
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definen, desde una perspectiva pluridisciplinar apoyada sobre teorías
económicas, sociológicas y de consumo, y educativas.
Valorar la necesidad de introducir el consumo como materia de estudio
obligatoria en los planes de estudio fijados por el sistema educativo, por la
implicación directa que el entendimiento de este fenómeno tiene en
relación al conocimiento de la sociedad y de su permanente devenir.
Construir una teoría sobre la considerada en la actualidad como “economía
sin consumo”, centrada en la capacidad de la sociedad, gracias al auge de
las nuevas tecnologías, de generar intercambios cuyo valor de transacción
supere el meramente económico.
Explicar la necesidad de porqué en la actualidad se necesita un cambio
inminente en la gestión de la economía, del consumo y de la educación, en
el que los tres ámbitos han de estrechar lazos y tenerse en consideración,
de cara a una respuesta coherente y sostenible en el futuro para un
apropiado funcionamiento del sistema y el correcto desarrollo de la vida de
las nuevas generaciones.
Reflejar posibilidades de cambio factibles de llevarse a cabo, y
demandarlas, de acuerdo al planteamiento inicial de la investigación y los
diferentes escenarios que en el transcurso de la misma se dibujan al
interrelacionarse las tres variables puestas en estudio: economía, consumo
y educación.
Filosofar y concluir con nuevas respuestas al fenómeno del consumo, en
vinculación directa con el ámbito de la economía, así como de la educación,
que sirvan a la apertura de nuevas vías de investigación que puedan
contribuir a una mayor comprensión sobre dicha temática.

Metodología
Con carácter determinante la investigación ha requerido de un estudio genérico y
deductivo inmiscuido en el conocimiento por separado de las tres variables: economía,
consumo y educación, que con posterioridad ofreciera las posibilidades de
interrelación necesarias y adecuadas para el establecimiento de conexiones entre ellas
capaces de servir a una explicación sobre el fenómeno de la crisis económica,
financiera, política, social, filosófica, educativa, etc., que estamos atravesando en la
actualidad.
Es por este motivo que el estudio ha sido desarrollado siempre y en todo momento
sobre la base de tres enfoques distintos pero complementarios entre sí. Por una parte
se ha adoptado una visión filosófica, y por tanto de carácter puramente reflexivo,
sobre la cuestión a investigar, que a su vez ha permitido el establecimiento de otro
enfoque puramente teórico, que diera cabida también a la introducción de
terminología y datos más técnicos en vinculación con las materias a tratar, y en última
instancia, mediante la aplicación del método inductivo, ello resultara en un enfoque
predictivo, mediante el establecimiento de proyecciones claramente futuristas, que
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sobre la base teórica recogida alimentaran el sentido original de la investigación y
pusieran en relación todo el conocimiento de acuerdo a los objetivos inicialmente
planteados.
Es de este modo, que en consecuencia, hemos tenido que acudir al estudio de las
ciencias económicas, las ciencias empresariales, la sociología, la educación, la
psicología y la filosofía, así como, explorar conocimientos específicos, conforme a todo
lo más relevante sobre nuestro objeto de estudio, procedentes de disciplinas varias
vinculantes; este es el caso de: el consumo, la moda, el marketing, la publicidad, entre
las más importantes.
Como resultado de una gran revisión bibliográfica de fuentes documentales primarias
y secundarias, así como de archivos audiovisuales diversos y de índole muy variada,
hemos procurado un acercamiento novedoso pero clarividente, así como contundente
en cuanto a la formulación de las conjeturas, afirmaciones, opiniones y voluntades
referidas, que destaque especialmente por el gusto por la filosofía, como técnica del
pensamiento, apta tanto para la orientación como para la solución de problemáticas
de todo tipo, por su practicidad y sagacidad con el contexto de la vida misma para la
que se crean y a la que se aplican.
1. Economía igual a Retroceso.
Desde el punto de vista de la economía, algo tan abrumador como asombroso
hoy en día, es la convergencia de una gran diversidad de valores contradictorios
entre sí, así como de actuaciones de todo tipo en el punto de mira de la más
absoluta reivindicación social, cuya abismal como ilógica y sorprendente
coincidencia en el tiempo, como si de algo completamente natural se tratase,
está generando un choque social sin precedentes entre las gentes, despertando
voces encontradas y poco clarividentes cuyo eco parece pronunciar desaliento,
desesperación, desgana y, definitivamente, situaciones de desventaja
generalizada, desamparo y desasosiego de todos los que se alzan en contra de
ello negados a seguir padeciéndolo. Hablamos de choque social, porque hasta
ahora, la única y máxima experiencia manifiesta de desagravio frente a esta
situación, no es otra que la rebelión pacífica y unida de la población suplicando
medidas reales y un “basta ya” que impida dar continuidad a todo esto. Y por
otro lado, aludimos a lo inconcebible de lo sucedido, por como decimos
observar que, en el momento presente, el desarme de la economía entre lo
lícito y lo ilícito, no está sirviendo tanto a la resolución de los conflictos puestos
al descubierto sino al desenmascaramiento de cada vez más casos de
corrupción y de violación de todo tipo de normas (deberes y derechos) en
contra de un bienestar general entre la población del que ya creíamos gozar, y
lo que es peor, del que veníamos presumiendo ya años atrás.
La confluencia entre los que se enriquecieron dignamente, los que lo hicieron
robando, y los que progresaron con normalidad, pero alegremente, viendo
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crecer sus niveles de capacidad adquisitiva así como patrimonios más o menos
numerosos, orgullos de conseguir tales logros, dándoles más sentido gracias a
la significancia tan grande que esto supone para aquellos procedentes de
familias humildes luchadoras que con esfuerzo y tesón alcanzaron el prodigioso
bienestar deseado, sin olvidar tampoco, a los que siempre tuvieron dificultades,
y su vida estuvo y está siempre llena de vicisitudes económicas, ha terminado
por desatar y desmantelar todo un sistema detrás del cual se esconde la
explicación a todo este derrotero, el digno y el indigno, que excedido y
excedente de sí mismo, se niega a perecer entre las razones aplastantes que sin
éxito cavan su tumba.
La economía del mundo, ha pasado de escribirse en simples cifras, a describirse
por capitales de consumo, y eso hace que los números se carguen de algo más
que matemáticas y algoritmos, como de arrogancia y vaticinios. No obstante,
estamos ante un tiempo en el que no sólo el viento no sopla a favor, sino en el
que las agujas del reloj, cada vez más finas y ágiles, para facilitar su
movimiento, labrando la aceptación cada vez más natural de su rápido
transcurso, no encuentran energía capaz de hacerlas más veloces, y sostenidas
por lo constante de su ritmo, figuran más lentitud que velocidad; esa que
desafiante nos evoca el mundo tecnológico.
El agotamiento es considerable, la inversión permanente de lo moralmente
correcto, desvirtúa cualquier indicio de sostenibilidad del comportamiento
humano, y ajenos y extranjeros de la causa que causa lo que causa, esquivamos
lo ejemplarizante dando paso a lo desvergonzante, exprimiendo lo inmediato
hasta reventar lo que bien podía haber sido infranqueable: el progreso.
¿Por qué desmantelar las metas alcanzadas de su valor? ¿De verdad es
necesario? Sinceramente, si hay quien responde que sí, está confesando su
gran falta de originalidad, sentido común y coherencia. Llevar las cosas al
límite, o situarlas al borde del abismo nunca será la mejor opción porque nos
sumergirá en un caos difícilmente controlable por la mayoría, y cuyo
redireccionamiento, por tanto, dependerá tan sólo de las opciones capaces de
pensarse y ejecutarse con la ayuda de muy pocos talentos. Sin minusvalorar a
nadie, el valor de las ideas suele estar en la pluralidad que termina por
provocar el nacimiento de aquellas que confieren un índice de aplicabilidad
excelente.
Cuando la explotación de las ideas se ejercita sin mesura, y se desborda el fin
para el que fueron creadas, situamos el cumplimiento de nuestra meta
inicialmente objetivo ante un abismo, y dadas tales circunstancias, no hay más
que dos opciones: lanzar las nuevas ideas al precipicio y determinar cómo les
sienta la caída, o por el contrario, retroceder, dar algunos pasos hacia atrás, y
redibujar la línea de meta original, recordando su lugar, dónde se situaba y con
qué fines se estableció, y así seguidamente, embaucarnos en repensar qué
otros caminos, líneas y/o direcciones serían necesarios tomar llegados a ese
punto. Prevenir, prever, preparar el paso siguiente al ya ejecutado. Algo que
difiere bastante de disponer de la vía de urgencia capaz de solventar a duras
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penas lo sucedido. La urgencia está en la prevención, en la configuración de un
modo seguro y maduro capacitado para actuar con ventaja sobre sí mismo
siempre y en todo momento. No hay peor enemigo que la incapacidad y esto
no es algo que tengamos que corregir primero en el adversario; imposible, si
antes no lo hacemos en nosotros mismos.
¿El retroceso puede significar progreso? Económicamente hablando sí, aunque
depende de a qué nos refiramos con estas palabras. Cuando hablamos de los
capitales de consumo, hemos de considerar que su ingente circulación bajo el
único sentido que aporta su valor mercantil de transacción, trasgrede los
límites de lo sostenible, e impone fronteras evidentes a su crecimiento
aparentemente infinito, a pesar de que dichos capitales sean destructibles, y
puedan con su desaparición, invitar al surgimiento de otros, para lo cual no
hemos de olvidar es necesario que fluya también el capital líquido, el dinero, y
por el momento su acceso está más restringido y vigilado ( a pie de calle) de lo
que se habría imaginado. Los caudales de créditos ficticios cada vez más
inaccesibles, y la volatilidad mayor de los mercados actuales, más tambaleantes
y caprichosos, que certeros y comedidos en sus movimientos, entreabren una
duda singular que resolver “con sumo cuidado” sobre la posible prolongación
del sistema de vida vigente.
2. Consumo igual a Intercambio.
He aquí, donde procede dar cabida a la intervención de ese segundo paso
anteriormente reconocido: el Intercambio. Desde la perspectiva del consumo,
por su ligazón indiscutible con el devenir de la economía, y en proyección de
ese cambio de actitud inminente reivindicado, hemos de ser rigurosos y serios
ante una evaluación como la que tenemos entre manos sobre los
acontecimientos, y convocar de esta manera conjeturas cuyo desarrollo sea
previsible y mantenga un sentido coherente, firme y de estricto compromiso
con la causa que defiende la necesidad de este nuevo modo de entender y
proceder sobre la realidad.
Hasta ahora el valor de los mercados venía determinado por parámetros
absolutamente financieros, en términos de rentabilidad económica, y bajo la
consecución de beneficios exclusivamente monetaristas. Sin embargo, la crisis y
el veloz desarrollo de las tecnologías de manera un tanto descontrolada, e
incongruente en parte, ya que es desconcertante que mientras los sistemas de
producción y consumo se revelan estancos, en el campo de la tecnología los
avances se registren sin pausa, hay una lectura tan predecible como factible
que nos acercará importantes conclusiones. En el horizonte hay posibilidades,
pero lo primero que se ha de avistar son las nuevas medidas desde las cuales
comprender su existencia.
En una economía sin consumo, quebrantada por la locuacidad de su propio
sistema de funcionamiento, sólo hay una alternativa capaz de triunfar y
reactivar el valor que parecen haber perdido todas las cosas: el valor de
trueque. La estrategia requiere sencillez: el consumo de intercambios.
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Si el coste real de la vida, resulta imposible de pagarse mediante la
remuneración capaz de sufragarlo obtenida por medio de un trabajo y su
correspondiente salario, habremos de recurrir a fórmulas más antiguas o
básicas de relación entre iguales, que sirvan a nuestro sustento y nos
enriquezcan en vez de empobrecernos. La correcta práctica de este nuevo tipo
de consumo vendrá determinada por la gestión de los intereses encontrados e
interpuestos durante el intercambio. En el consumo de intercambios
eliminamos la barrera más difícil de superar en estos momentos: la disposición
de un caudal de dinero solvente, propicio y necesario para el ejercicio del
consumo actual, pero también nos instalamos más cerca de los umbrales de lo
intangible. ¿Cómo medir la confianza y el compromiso que habrá detrás de un
intercambio? Invirtiendo confianza, generando confianza, y ofreciendo
compromiso. El riesgo es el mismo que cuando entablas un acuerdo
económico, puede o no llegar a cumplirse, a cerrarse o a fructificar, pero nunca
sabrás qué te deparará el destino en el otro lado hasta que des el paso de
comprobarlo. Hay que arriesgar, puesto que “no deberíamos pasar por alto que
lo que se está produciendo en la actualidad es que, mientras que las personas
han variado, de una forma casi inconsciente sus hábitos, los modelos no
presentan esa capacidad de adaptación y se empeñan, una y otra vez, en
modificar el entorno sin modificarse a sí mismos. […].Toda adaptación requiere
una dosis de innovación, lo que cuestionamos en esta investigación es hasta
qué punto esa innovación debe centrarse en la remodelación del modelo
existente o en la creación de otro alternativo.” (Rodrigo y Martín, 2012: 23).
Las nuevas tecnologías y su perpetuo crecimiento e intromisión en la vida de las
personas están poniendo de manifiesto esta necesidad del consumo de
intercambios, ya que no sólo están complicando la complejidad propia de los
mercados financieros y su funcionamiento, mediante el desarrollo cada vez
mayor de herramientas capaces de crear entornos más competitivos, sino que
están permitiendo también el crecimiento de un nuevo espacio desde el que
procurar los consumos de intercambios haciéndolos perfectamente viables,
contribuyendo a una necesidad imperativa entre humanos: la correspondencia,
mediante vías distintas a las puramente mercantiles y/o económicas. En este
sentido cabe mencionar la recuperación de modelos de financiación al servicio
de los intereses generales de la sociedad procedentes de una recuperación
fidedigna del valor de trueque, entre los que destacan: el crowdfounding, el
crowdsourcing y los clústers, entre otros.
3. Educación igual a Innovación.
Es preciso así, romper esquemas, y acudir a lo más preciado de lo que un ser
humano e irremediablemente social tiene para consigo mismo y con los demás:
LA EDUCACIÓN. La educación en valores, va a permitirnos la comprensión de
esta realidad emergente que con carácter urgente se está demandando. El
tercer paso, la innovación, no puede sino proceder de otro ámbito que no sea
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la educación, porque sólo afrontando los retos desde las oportunidades que
desde este terreno se pueden crear es cómo se cumplirán nuestros propósitos.
Tras el derroche pretencioso, especulativo e irreal, la sociedad al completo
salda su deuda, que con tantas garantías iniciales fue financiada, por medio de
un nuevo e inédito sistema que jamás se planteó: la economía sin consumo,
que no es lo mismo que decir, vida sin consumo, o vida sin economía, lo cual no
es menos utópico quizá, pero no más que lo primero. Desde un punto de vista
pragmático, buscar equivalencias a este sinsentido, capaces de mantener en pie
todo lo que en su día levantó el capitalismo y el desarrollo industrial, sin que se
produzca la hecatombe mundial, comportará topar con los vestigios de un
irremediable retroceso, cuya comprensión pasará por la ejecución de un
ambicioso proyecto educativo y reeducativo de la sociedad en general, que
traerá nuevos enfoques sobre cómo entender a partir de ahora la economía y
el consumo, para durante lo cual habrá de transcurrir un tiempo de transición
cultural, capaz de invocar al conjunto de la población al respaldo y protección
de todo lo transferible mediante una suma de valor más relevante que la actual
y propiamente económica, que destaque lo cualitativo por encima de lo
cuantitativo, y que sin caer en la aberrante subjetividad capaz de modificar el
sentido real de las cosas, contribuya a la activación de la valía que
necesariamente se ha de conceder a la creación de todo lo que sirva para
mejorar en consonancia con el medio natural.
El consumo de intercambios es la única alternativa capaz de crecer en una
economía sin consumo, para renovar el poder y reforzar las estructuras de una
ciudadanía ahora abocada al fracaso, al retroceso y a una mayor manipulación
de sus intereses. La educación del “con sumo cuidado” lo queramos o no
vendrá a implantarse con fuerza entre las masas que desprotegidas se resisten
al miedo de avanzar, pero se dan a la cautela, conscientes de que se han
vendido a los imperativos de un sistema que no les ha devuelto el progreso
prometido, sino que se lo arrebata con despecho y camuflado de nuevas
intenciones similares con las que resurgir y atacar próximamente cuando el
olvido nuble sus mentes y el desastre acontecido pueda vestirse una vez más
de “Prada” como el diablo.
La innovación no es algo que surja solamente gracias a los favores procedentes
de un sistema económico que colabora por inversión de capital. La innovación
es primeramente posible gracias a la evolución de la mente humana, del
pensamiento, y en consecuencia, de la ciencia y de la capacidad de reflexionar y
conectar unas ideas con otras, para hacer brotar proyectos novedosos que nos
llenen de mejoras y suplan las carencias que nos afectarían de no haber
progreso. Nuestro código cultural y antropológico nos enseña esto, demuestra
nuestra complejidad y enorme capacidad de superación, pero no podemos
vendérselo a la industria, no podemos dejarlo en manos de aquellos que se
creen con posibilidad de compensarlo todo económicamente, apoderándose
del mismo y privándolo de su innata libertad para desarrollarse a favor de algo
tan impagable e intercambiable como lo es la propia evolución del ser humano.
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Gravísimo error caer en la falacia de que una idea para ser compartida, debe
ser primero pagada, saldada y apropiada. Si es a esto a lo que se ha de llegar,
para hacerlo bien, nos quedan aún muchas lecciones de buena educación que
recibir primero.
Previamente a la crisis hemos perdido capacidad de razonamiento y de
conexión mental entre cuerpo y mente, medios y fines, actos y consecuencias,
hechos y cosechas. Vulgarmente “hemos perdido el norte”, porque nos hemos
acomodado, perdiendo actitud crítica y autocrítica, por una parte, y por otra,
perspectiva de futuro sin perder de vista el pasado. En materia de Educación se
ha dogmatizado el conocimiento, lo cual ha revertido en una perdida también
de valor sobre el mismo y de actualidad al mismo tiempo, porque los avances
que se han incorporado en relación a este ámbito han sido muy pocos si se
tiene en cuenta la impronta de la evolución que la sociedad ha cursado.
Todo lo que se imparte en la escuela es válido o puede serlo, pero no es
suficiente, como no es válido el método que se emplea para su instrucción, no
por la aplicación y uso más o menos adecuado de la tecnología más avanzada
en las aulas, esto casi puede considerarse una causa menor en los resultados
obtenidos que nos sitúan a los españoles muy por debajo de la media europea,
sino porque lo que se intenta enseñar no siempre se traslada de acuerdo a la
madurez del alumnado, ni se explica el provecho y la importancia que ello
puede contener para sus vidas, y la vida se ha vuelto una aventura demasiado
veloz y práctica que deshecha con facilidad y gran ignorancia cualquier ápice de
contenido aparentemente inservible para el acometido rutinario, mientras éste
se pierde entre la banalidad de la transferencia de todo aquello que realmente
es más irrelevante, pero que invita al intercambio constante y efímero de
historias y momentos recreativos del alma.
Por tanto, esto es indicativo de que a su vez existe un vacío de conocimiento
hábil y actualizado que se relega a la suerte de cada cual según las condiciones
de su entorno familiar y social, y de su particular conciencia y habilidad para
enfrentarse a la vida, y que puede que se esté dejando de lado la importancia
que podría tener extraer su valor educativo y socializador e introducirlo en la
enseñanza. Resulta fundamental que hay un trastorno, en el que el uso del
tiempo se erige responsable, en cómo se prioriza el conocimiento a favor de la
formación del ser humano, tanto en lo profesional como en lo personal.
4. Crítica social a la economía del consumo irracional.
Retomando el tema del consumo, lo que en un tiempo constituía parte del
saber heredado y trasladado de generación en generación por la vox populi, ha
perdido fuerza y no logra trasmitirse para que perdure, y acaba, como es de
esperar, perdiéndose entre nuevos hábitos que suplantan valores tan
tradicionales como necesarios impetrados en nuestros orígenes. La
cohabitación de lo nuevo y lo viejo, que durante mucho tiempo ha tenido lugar,
y se ha visto con total naturalidad, empieza a rehusarse, porque la velocidad
que imprime el actual ritmo de vida impide atender a cuestiones que, aunque
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fundamentales, no satisfacen la inmediatez imbricada sobre todas las cosas y
experiencias sutiles mediante las cuales se desea lograr la felicidad instantánea
que nos trae su eterna sensación. Sólo eso, sensación, nada que ver con su
auténtica vivencia.
Nuestras sociedades habitan ciudades enfermas de acelerada obsolescencia y
rapidez inusitada, y sólo en los rincones más rurales aún se siente esa
preocupación permanente por lo que se es con respecto de los otros, sin que
siempre ello haya de estar ligado al consumo, y aún cuando los valores
responden a una educación anticuada en la que la falta de adaptación y
progreso convive con el estilo diario de sobrellevar la rutina y funcionar en la
vida.
La educación progresada refleja su falta de cercanía con la realidad del sujeto
en la ciudad, cuando olvida sus principios (orígenes), y refleja su ignorancia en
lo rural, cuando no avanza al tiempo como se estipula, pareciendo estar
confrontada, a pesar de la defensa y equidad que recibe desde el gobierno, y
no atisba que los síntomas en ambos casos son tan preocupantes como
similares, por su ajena concordancia con el medio y circunstancias sobre las que
su aplicación se lleva a cabo.
Si el nuevo reino del mundo es virtual y la corona regente el consumo de
emociones, el lugar para lo físico y lo funcional difícilmente puede encontrar la
cordura que lo valore y lo estime concediéndole el rango relevante que merece.
No significa esto que se acabe su dinastía, pero sí que su imperio se verá
obligatoriamente reducido. Un mundo sin necesidad de objetos, lleno de
sujetos enfrascados en sentimientos confrontados y volátiles, que fluctúan con
avidez según la velocidad e intensidad del ritmo impuesto para cada
experiencia y momento, no podrá valerse exclusivamente de la vía económica,
como aquella sobre la que promulgar su sustento.
Nuestras emociones se vuelven más complejas mientras nuestro mundo
material se hace más cutre ¿es esto lo que está sucediendo? Porque la
economía no parece funcionar ya con prodigalidad para la masa, se ha
estancando en un formato ruinoso, que impide prosperar materialmente más,
porque no interesa que todos al unísono nos igualemos en oportunidades,
porque las jerarquías pueden perderse de obviarse la trascendencia aún
dictatorial de la distinción material implantada por un sistema de capitales de
consumo desorbitantes. Pobre mentalidad mercantilista ésta que arruina el
intelecto y hace fracasar la educación.
Este saber descrito nace de la observación, pongan sus ojos sobre las ciudades,
analicen los comportamientos de las personas, y nieguen cualquier mentira
hasta aquí ahora interpuesta. Los tiempos de descanso para cada ser humano
varían, los de trabajo también, pero los estímulos son casi siempre semejantes,
con independencia de la ideología que se siga, se busca el bienestar, la
seguridad, y en definitiva, alcanzar la felicidad propia y, al menos también, que
ésta también inunde la vida de nuestros seres queridos; en última instancia,
pero por lo general, lo mismo se desea para el prójimo. Lo normal, lo natural,
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es que este sentimiento nos mueva y nos una como personas, y después se
complique para desembocar en la narración de las historias personales de cada
cual.
Tiene importancia aquí destacar, que ha sido la trayectoria alcista del consumo
en la sociedades económicamente avanzadas, uno de los parámetros más
usados, sobre todo, por los medios de comunicación, para trasladar la noticia al
pueblo de que dicho índice era el reflejo del bienestar, la seguridad general del
trabajo y de una mejora de la calidad de vida, y por tanto, de la felicidad. El
automatismo dominante con el que esta idea ha sido aceptada no ha hecho
otra cosa que retroalimentarla y convertirla finalmente en imperativo de
funcionamiento. El “pienso luego existo” de Descartes, lejos de convertirse en
un canto a la simplicidad, se ha vanagloriado de tal manera, que en la
actualidad el lema parece haberse metamorfoseado tan trivial como
descomedidamente en un “consumo, luego existo”, sin importar el qué, ni el
cómo, ni el porqué ni el para qué, si no cuánto y dónde lo que se consume es
consumido.
De igual modo que nuestras ciudades se planifican sobre estructuras
urbanísticas planificadas, que reordenan sus calles, configurando el sentido del
tráfico y facilitando el desarrollo de la vida en ellas, siempre de forma acorde
con el tamaño de su población y el medio natural que las rodea (o así debería
de ser), las estructuras del consumo inmersas en éstas también han de ser
afines.
Si el consumo es un acto que conlleva la implicación de emociones, su
significado no puede quedar reducido al volumen de dinero efectivo disponible,
es decir, puesto que consumir no es una acción exenta de sentido, las opciones
que para su puesta en marcha puedan emplearse no necesaria ni
exclusivamente han de depender de la disposición o no de capital inicial de
gasto o inversión con la que se cuente en un momento determinado. Es ilógico
que así sea. No porque el consumo sea siempre un acto de servicio a la
emoción, al sentido, también es un acto objetivo y funcional, pero esa
connotación actual que le reporta el valor de la marca como símbolo de la
evolución que ha sufrido, no permite desligarlo de ese otro carácter suyo más
subjetivo que termina por concederle el consumidor final mediante su elección
deliberada en el mercado de las mil y una opciones. Sólo algo así sería viable
ante el vencimiento de una de las dos disyuntivas: o consumimos cosas, o
consumimos emociones, pero si consumimos una mezcla de ambas, el dinero
no es suficiente como valor de intercambio, y sin embargo, es el único medio
existente a través del cual obtenemos todo aquello que deseamos, se trate, de
lo que se trate. ¿Se pagan las ideologías? ¿Se paga la religión? ¿Se paga el
amor? ¿Se paga la voluntad? Todo aquello lejos de lo puramente físico, de lo
material, es complicado cuantificarlo, y cuanto más aún si se hace, es más
difícil conseguirlo hacer con exactitud y de manera equilibrada.
Los mercados de las ciudades que habitamos despliegan a diario y de manera
permanente cantidad de estrategias ante el consumidor en las que queda
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patente esta coyuntura. La venta de emociones y de funciones de manera
conjunta y simultánea plasmada sobre los objetos nos advierte, las campañas
de publicidad, las promociones, los escaparates, nos influyen sobremanera para
convencernos o persuadir nuestras decisiones de consumo, y en último lugar se
queda el valor real de los objetos, la auténtica valía de los mismos, la cual se
engorda o se rebaja, según un compendio de intereses y factores implícitos
que, de otra parte, están afectando al devenir de muchas circunstancias que no
siempre nos serán ajenas.
Exageración poco meditada y condescendiente con la nueva era de la
globalización, el gigante todopoderoso que no se olvidará de nadie, ni de
ningún rincón, trayendo respeto, reconocimiento y representación para todos
como parte inevitable del sistema; nada ni nadie quedará excluido, eximido de
sus derechos, y ni mucho menos de sus deberes. Ahora con una palabra, tan
sencilla como esta: “global”, mantendremos limpias nuestras conciencias,
mientras con hipocresía aparentamos componer el rescate universal.
A la modernidad y a la globalización hemos de agradecer numerosos avances, y
pocos atrasos ¿no es así? Gracias a la liberación de las aduanas, a la
configuración de las políticas económicas basadas en el libre mercado, y ahora
más recientemente, a través de los impulsos a favor de la creación del mercado
único, hay cantidad de países que hace pocos años presentaban situaciones
precarias de desarrollo y cuyas economías ya se encuentran entre las más
potentes del mundo, a pesar de que la gran mayoría de sus habitantes viva en
la más sumisa pobreza o en los umbrales de ésta. Pero no valen las quejas,
siempre hay que ser optimistas, no importa si hoy, mañana o pasado, se
derriba una fábrica de textil subcontratada por cualquier firma europea allí al
otro lado de Bangladesh, porque lo importante que es cómo se vende, se vende
bien, y si no lo acompañamos de alguna celebrity dispuesta a apoyar nuestra
casa, siempre y cuando se quede bien surtida; o si esta opción no es muy útil,
nos inventamos una nueva colección de prendas con cristales de Swarovsky
incorporados, total, para lo que nos cuesta producir, no importa que haya
excedentes. Otra cosa es lo tocante al mercado nacional, aquí sí se
inspeccionan las fábricas y sí se sancionan las irregularidades, no vaya a ser que
haya quién se pase de listo y saque más tajada de la debida. De todos modos
para qué reivindicar lo contrario, al fabricante esto puede molestarle más o
menos, pero si el incremento final de todos estos supuestos costes los asume el
consumidor en la compra y está dispuesto a ello, no hay porqué preocuparse.
¿Sabemos por qué compramos? A pesar de que sabemos que cuando pagamos
el precio estipulado para la adquisición de un objeto y servicio, no sólo estamos
haciendo efectiva la deuda correspondiente al valor real y cuantificable del
mismo, sino también aquel otro más subjetivo, ligado a la marca y esas otras
connotaciones que nos reporta la opción escogida frente a las demás existentes
en el mercado, en muchas ocasiones no sabemos descifrar qué es lo que nos
lleva a consumir. He aquí la falta de criterio aplicado en el acto en sí mismo,
más impulsivo que reflexivo, más iluso que práctico.
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Consumir requiere criterio, y para tener criterio en el consumo, lo primero que
hay que tener es educación: educación en el consumo. ¿Existe alguna
asignatura en nuestros colegios que trate directamente esta problemática? No.
Se discute por la necesidad o no de enseñar religión católica, apostólica y
románica en una escuela laica inmersa en un país predominantemente
cristiano, pero no se discute la importancia qué tiene que los niños,
adolescentes, y estudiantes en general, que vendrán a formar la generación del
futuro, participando en la creación de los proyectos que formarán parte de
nuestra vida en un tiempo muy cercano, cursen y aprendan cuestiones tan
básicas como trascendentales sobre consumo; eso no se debate. De esta
manera, a la edad de 17 o 18 años, una o un joven emancipado, cuando inicie
su camino a la independencia, salga de casa para vivir sólo o junto a otros
compañeros de la misma edad, bien por trabajo o por estudios, se verá de
repente ante el dilema de qué consumir, cómo, cuándo, dónde, por qué, para
qué, sin mayor formación que la que haya recibido desde la familia o en su
hogar anterior, en el caso de que así sea.
El tema es preocupante, porque las generaciones actuales han nacido en una
época de grandes facilidades, y cuanto más si cabe en el consumo, donde el
comercio ha sufrido una importante revolución en su sistema de
funcionamiento, constituyéndose en el fundamento básico de todas las
sociedades, y convirtiéndose en más accesible que nunca para el conjunto de la
población, al menos en cuanto a la satisfacción de las necesidades más
primordiales se refiere. El abaratamiento de los costes de producción, unido al
de las materias primas, y la ampliación de la red comercial mediante un sistema
de empresas oligopolístico, entre los factores más destacables, ha terminado
por dibujar un panorama en este sentido, del cual el sector de la distribución
comercial ha salido muy beneficiado y del que ha sabido aprovecharse al
máximo.
Hay un gran vacío de conocimiento y de sentido común es este ámbito tan
importante para el sustento de todos y cada uno de nosotros, porque al menos
en lo fundamental: ropa y comida, se ha infundado una enorme incompetencia
a las personas, que han ido aprendiendo al compás que marcaba el sistema, sin
posibilidad de pensarlo y admitirlo con la soberanía propia que permite decidir
al informado, al que conoce el terreno que pisa, al que es capaz de evaluar la
trascendencia de cada uno de sus actos. Se nos ha enseñado, y se nos enseña:
lengua y literatura, historia, matemáticas, música, biología, idiomas, religión,
etc., pero no se nos educa en el consumo, ni tan siquiera ahora que lo social no
es capaz de concebirse sin dar explicación a la complejidad que encierra dicho
fenómeno. Esta función se la hemos dejado a las empresas, ellas con sus fáciles
sistemas de venta y distribución cuentan con la capacidad de instruir a las
personas como consumidores responsables, y ya que en verdad la tarea es más
que sencilla, y todo está a nuestra vista y a nuestro alcance, no debemos
ahondar tanto en el pensamiento sobre el consumo, y si dejarnos seducir más
por el acto en sí mismo. Al fin y al cabo su ejercicio se traduce en un
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intercambio puramente económico, y que valor más tiene el dinero que el
propiamente material. El dinero, no es más que eso: dinero.
Alcanzar la economía sin consumo, no ha sido una cuestión de azar, sino de
gran consentimiento e implicación humana, a todos los niveles. La banalización
de un acto tan vital como el consumo ha traído finalmente consecuencias, pero
dado el beneficio tan generoso que su comportamiento banal revertía, y que
durante tanto tiempo ha sido posible, nadie se atreve ahora a reconocer que,
entre tanta ignorancia, el mayor avance que ha procurado se llama tragedia. El
nacimiento de los sistemas de venta no asistida, en todos los sectores de la
economía, que en un principio, tanto liberalización supusieron para los espacios
de consumo y para el propio consumidor, que a partir de ese momento, pasó a
sentirse en ellos como en casa, despojado de cualquier presión, relajado y a
gusto con el ambiente propiciamente creado para la estimulación de la
desinhibición, mediante una excitación de sus sentidos a cualquier escala y de
manera permanente, trajo consigo un nuevo modo de entender, no sólo la
compra de objetos más o menos necesarios, sino también de autoevaluar el rol
de consumidor desempeñado, que a medida que se acostumbraba a este nuevo
sistema, reconocería en sí mismo una mayor autonomía, capacidad de
discriminación, poder de elección y decisión, y en definitiva, una forma
placentera de que cada cual ejerciera su voluntad siempre y en todo momento
sin jamás ser cuestionado. La primera consecuencia observable, la pérdida de
información sobre el objeto, a favor de una mayor variedad y oferta de surtido
multiplicada ante sus ojos, así como la pérdida de una mentalidad ancestral
existente sobre el acto del consumo arraigada en la interactuación propia de
dos o más personas hasta entonces intervinientes en la compra-venta de
cualquier producto o servicio, según además unos principios y/o normas para el
desempeño de sus roles (ya se tratase de consumidores o vendedores)
completamente diferente, en primer lugar, por la necesidad implorante del
establecimiento entre ellos de algún tipo de diálogo a partir del cual el hecho
de consumir se viera facilitado.
Pero sin pensar en ello, se dio paso a un tiempo en el que para la regeneración
de las estructuras comerciales, especialmente, en lo que atañe a aquella parte
encargada de conectar con el consumidor final, se priorizó la individualización
del proceso como el sello de garantía sobre el que mantener su funcionamiento
y esculpir la rentabilidad, ya que de esta forma los hasta entonces lugares
privados para el consumo se abrirían como sitios perfectamente transitables
por todo tipo de público, para exponer ante el mismo todas sus mercancías,
acercándoselas, permitiéndole tocarlas, sentirlas, verlas, curiosear, etc., y
provocar el deseo de la experiencia por antonomasia que sólo es capaz de crear
el consumo, mediante un gesto tan sencillo como pagar. La relación entre
iguales que posibilitaba el antiguo sistema de venta asistida, se degeneró a
favor de una relación voraz con los objetos; el consumidor deja de comunicarse
con las personas para consumir, y pasa a comunicarse exclusivamente con las
mercancías.
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El triunfo de este método, viene acompañado de un aumento de la producción
sin antecedentes, y revoluciona el mercado en cuanto al modelo tradicional de
gestión comercial, ya que la ingente creación de mercancías, deriva en un
crecimiento de los stocks, cuyo control y regulación ha de ser muy estudiado, y
requiere un trabajo inteligente, que no merme la rentabilidad de los negocios,
ni comprometa la obtención de beneficios. No obstante, la fórmula se crea y se
consigue, y en la práctica todo parece funcionar de maravilla. Los años del
consumo descuidado, desmedido, financiado y puramente económico veneran
dicho modelo, para después replegarse eximiéndolo de toda culpa. El
advenimiento de esta última crisis en 2008, cuya envergadura tanto ha costado
reconocer a políticos, como banqueros y ciudadanos en general, no termina de
servir a la mayoría para la realización de un enjuiciamiento de la tarea del
consumo más crítica, que permita poner en entredicho la continuidad de su
práctica según el modo habitual. De manera contundente y arrolladora todo el
cambio que se ha producido se ha centrado en una radicalización de la versión
anterior, que por oposición, en lo único que ha derivado es en una economía
sin consumo, que mantiene estresada al conjunto de la población. Una forma
de depresión extrema, que sumerge en la negatividad a todo el que la padece,
invocando desgana, desilusión y apatía, lo cual por efecto de contagio
desemboca en una gran falta de creatividad generalizada, miedo o temor ante
la adversidad definida en la situación actual, inactivismo y, en el mejor de los
casos, conformismo esperanzado.
Nos hemos empeñado en creer que el consumo es un acto meramente de
intercambio material, fácil y al alcance de todos, desquitándole su significado y
relevancia más auténtica, aquella que reside en el cómo, en el proceso que
primero es necesario entablar para su ejercicio, y cuyo resultado final dependía
primordialmente en origen de una transacción verbal, de información y
conocimiento, indispensable, por acción y relación entre al menos dos personas
(consumidor y vendedor) que lo hacían posible.
Perdida la esencia, el origen, el sentido y la transcendencia del acto, su
trivialización, o banalización (como anteriormente ya indicamos), rompe
cualquier sentido de que el consumo pueda satisfacer los fines que lo crearon.
El intercambio explícito que nos posibilita el consumo no es el único sujeto al
mismo, hay una gran cantidad de intercambios implícitos que le suman valor y
aportan razones para que interese su práctica y no se banalice como se ha
venido haciendo, y muy probablemente esto no ha sido sopesado, y ahora la
desestructuración de todo un sistema de vida circundante a éste se mide con
palabras apocalípticas.
La importancia de este tema es más elocuente aún cuando en juego está el
futuro varias generaciones enteras, cuyo hábito consumista de no retomarse y
reeducarse puede traer peores consecuencias todavía de las ya señaladas. Hay
diversos aspectos que en el ámbito del consumo deben ser reconsiderados, y
dicha tarea no va a ser cuestión de unos pocos días, ni mucho menos fácil, pero
de todos los expertos e involucrados de alguna manera en su devenir depende
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1509

también que se consiga lograr el cambio tan necesario. Ya hay evidencias
suficientes que indican que poco tiempo más puede permanecer activo nuestro
sistema de consumo tan sólo por inercia, dado que por el momento, la
economía, que es su principal motor, no es capaz de reflotar y ponerlo en
movimiento.
Las minorías proliferantes se caracterizan siempre por su gran capacidad
gobernativa, de liderazgo, pero su autoridad y poder no son posibles sin la
afección de la mayoría, sin esa masa que los secunde y haga reinar sus ideas. El
momento del sin consumo, ha impuesto un periodo de reflexión generalizado
en el que hay muchas mentes que anteriormente volcadas en su ejercicio ahora
se dedican a repensarlo, y en definitiva a esta otra tarea más aburrida, pero
también de mayor concentración, que requiere el estudio de la realidad que
vivimos, desde una perspectiva más meditada e introvertida. Con optimismo
esto no puede sino conllevar una mejora notable. Agotada la vía económica de
manera tan prolongada, llegará a producirse la acción, a pesar de que no pueda
ser en estos términos recompensada, porque esperar es desesperar, y no por
mucho más tiempo la población permanecerá acallada y parada, ya que harta
de esta situación, el que más como el que menos intentará alguna solución que
le provoque movimiento, empeño, dedicación, y si ello ha de pasar por un
consumo de intercambios, habrá de aprovecharlo para hacer fructificar su idea.
De todos modos, quién se quede quieto no conseguirá nada, o lo que es peor,
algo tan desagradable como delirar crónicamente.
La convergencia entre la explotación excesiva y abusiva del modelo regente
actual, con la efervescencia y nacimiento creciente y floreciente de una nueva
línea de pensamiento sobre la que actuar de cara al futuro, va a resultar un
problema, pero su solución depende absolutamente de todos nosotros. El
derroche de un pasado cercano, que tanto daño ha causado al presente, y
tanto ha cuestionado el futuro, debe quedar patente en el sistema educativo,
no por cómo su configuración se vea afectada, para lo cual los intentos de
aprovechamiento en este sentido también serán diversos y variopintos, sino en
cómo se asumirá la responsabilidad de la regeneración de la sociedad desde su
ámbito, mediante un acercamiento más profundo a la realidad, por medio del
cual su utilidad sea más visible, más directa y activa. Entender esto es vital,
porque, por ejemplo, en nuestro país, no sólo hay un problema de paro, hay un
problema de capacidad y otro de formación, y ambos van de la mano; de
capacidad de reincorporar a los parados en nuevos puestos de trabajo que
implican la satisfacción de nuevas necesidades nunca anteriormente
demandadas, lo cual a su vez se vincula con un problema de formación, en el
que la obsolescencia profesional de los parados, que en su mayoría no han
podido reciclarse al paso de las innovaciones, termina por deshabilitarlos para
el ejercicio de aquellas funciones para las que en principio fueron instruidos por
medio de diferentes vías: carreras universitarias (diplomaturas y licenciaturas),
formación profesional de grado medio y/o superior, formación académica
privada, etc.
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Esta ineptitud es exactamente la misma cuando hablamos de consumo, los
modelos de distribución han cambiado completamente, y distan mucho del
aquel otro más tradicional en el que nos manejábamos con soltura hace
escasamente 20 años. El consumidor no ha sido preparado para ello, se ha ido
formando al tiempo y a la par de los acontecimientos, y esto al final, cuando se
ha entrado en la era de la recesión, ha demostrado tener graves consecuencias.
Las ciudades se han vaciado de vida, y se han llenado de ocio, y el ocio se ha
centrado en el consumo exacerbado, sin sentido y sin cordura.
La destrucción masiva de pymes tiene mucho que ver con esta realidad, y la
conformación de los mercados según normas de un capitalismo proselitista a
favor de una identidad plural manifiesta a base de comportamientos
individuales iguales, se ha convertido en una norma tan arrasadora como
poderosa capaz de destruir cualquier iniciativa personal que intente de algún
modo desmarcarse de estos fines. Suena ridículo, pero más lo es nuestro
modelo de consumo actual, porque no es posible que cuando vayamos a
comprar comida hablemos con el pollo, el filete de ternera, el pan, la merluza, o
cualquier otra cosa que nos dispongamos a adquirir por telepatía, que es lo
mismo que decir “a ciegas”, porque es tremendamente incomprensible, y sin
embargo se hace, o al menos, se pretende. Antes de echar un producto a la
cesta de la compra, miramos su color, e interpretamos sus atributos, mediante
los sentidos posibles (vista, olfato…) y si hay lugar a un complemento narrativo,
en el que podamos hacer lectura de alguna información más añadida de aquella
que somos capaces de extraer por sentido común, pues también lo hacemos, y
así es cuando nos decidimos a decantarnos por la compra o a desecharla. El
personal empleado del establecimiento en el que estamos se encuentra a
nuestro alrededor, pero si consultamos con ellos algo relativo al surtido, en
raras ocasiones tiene que ver con las características intrínsecas al mismo,
nuestras dudas no provienen tanto de ahí, (eso nos creemos), sino de otras
cuestiones en torno a: situación, cantidad, envases, marcas, promociones, etc.
Nos fiamos de lo que nos cuenta el producto y de la lectura que somos capaces
de realizar sobre el mismo nosotros, y en el ejercicio del consumo, nos
olvidamos de todo aquello que nos puede revertir actuar de esta manera.
¿Cuántos jóvenes creen que saben comprar carne o pescado hoy en día en
nuestro país y para qué? ¿Quieren hacer un estudio? Los resultados me atrevo
a aventurar que serían desastrosos. ¿Para qué si está todo en bandeja? Así es,
nos los han puesto todo en bandeja, hasta incluso a veces en el envase se nos
incluyen recetas que nos invitan a conocer de qué modo podemos preparar el
producto (si es necesario), y si no se nos dan indicaciones básicas de cómo
cocinarlo (5 minutos de microondas, 12 minutos al horno…) y listo. No hace
falta saber nada más.
A nadie le importa ya, si el producto está elaborado con qué ingredientes, de
qué procedencia, y bajo qué condiciones, y qué beneficios reporta en el corto,
medio y/o largo plazo su consumo. Por tanto, mucho menos importa, pensar
quién hay detrás de la producción de esos productos, y cuáles también son sus
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condiciones. Y así va este país, y muchos otros, obstinados en el consumo como
si de un juego se tratase en el que quién más y mejor lo hace, más alegrías
recibe. Pero ¿Según qué criterios?
Conclusiones: Educación para el consumo.
La educación en consumo es un tema imprescindible y su incorporación al
sistema es de máxima prioridad. No podemos continuar por más tiempo a la
deriva, ni poner el futuro de nuestras sociedades en manos de las empresas
que les facilitan la vida, o se la destruyen. En principio, porque la alimentación
es un tema básico que abordar a cualquier edad, porque cada edad requiere de
una dieta distinta acorde a las necesidades fisiológicas distintas que se van
teniendo, después, o en segundo lugar, porque la industria se ha masificado en
lo concerniente a este sector, y sus prácticas son tan diversas como dignas de
conocerse fehacientemente por la población que hace posible su existencia, y
en tercer lugar, porque todo gira en torno al consumo, y se está demostrando
cada vez más, con más certeza y pruebas que nunca, que este acto en masa,
está influyendo al devenir de muchas cuestiones vitales para las personas,
tanto a nivel individual como social.
Necesitamos, por tanto, fomentar los viejos valores del consumo, y crear otra
vez esos vínculos perdidos en nuevos espacios creados para su ejercicio con
algo más de conciencia y adecuación a la realidad actual. Quizá parezca
inquisitorio, y quizá haya quién opine que la verbalización es tan rogativa como
alarmante, y que desmerece los controles administrativos, legales, sanitarios y
de todo tipo establecidos que han de superar las mercancías antes de su
disposición en los mercados a manos del consumidor, y en parte es así,
estamos también cuestionando al sistema. La intención vertida en estas líneas
desea interpelar este asunto, porque considera que la práctica rutinaria del
consumo está sirviendo para poner patas arriba múltiples ámbitos y sectores
económicos y vitales para nuestra existencia sostenible como especie, así como
la de nuestros semejantes, y la convivencia entre todos.
Creemos tener y ejercer control sobre el sistema de consumo, lo cual implica a
su vez que de ser esto cierto, ese mismo control existe sobre el sistema de
producción, y en realidad nada de esto sucede, porque la práctica ha
desbordado los fines, (véase la película: “Mercado de futuros”, de Mercedes
Álvarez, 2011). Estamos ante la virtualización de la propia vida y del consumo,
porque todo se traduce en mercancía, mercancía muchas veces ficticia o
inexistente. Se continúa invocando al progreso desde la recesión, con la única
diferencia de que ahora dicha tarea es emprendida en masa, y toda la
población al unísono de las zonas desarrolladas está aprobando el desarrollo de
sus vecinas mediante el consentimiento indirecto de su esclava explotación,
con total desconsideración y una gran falta de principios y convicciones, las
cuales manifiestan un auténtica carencia en educación.
El consumo implica voluntad, criterio y decisión, por tanto, no es algo rígido,
sino un acto completamente flexible, y su devenir termina siendo aquel que
entro todos construimos. Los años de crecimiento económico sirvieron a su
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impulso desmedido, y su soberanía se implantó con tanta fuerza y tan
sistemáticamente, que el descuido social sobre dicho proceso no auguró con
previsión suficiente el desenlace actual, y se cometieron errores, muy graves y
numerosamente repetidos, que nunca fueron corregidos a tiempo, y que al
desembocar en la realidad actual, ahora nos imposibilitan más aún para
poderla retomar. Antes se consumía mucho, porque económicamente nos iba
bien, y todo era accesible, gran parte de las mercancías muy baratas, y la
irrupción en masa de empresas comerciales, no hacía pensar en la llegada de
un momento finito capaz de paralizar dicho ritmo; sin embargo, ahora, el
consumo es mucho menor, escaso o nulo para muchas familias, la
incertidumbre se ha asentado con firmeza enfriando mercados y capitales, y el
poco gasto proveniente de esta actividad se divide entre el exceso de aquellos
que viven para dominar y se valen de las crisis para incrementar su riqueza, y
por otro lado, los consumos en masa de la clase corriente, que
irremediablemente han de pasar por la compra de aquellas cosas más baratas,
de peor calidad, en peores circunstancias fabricadas, y que en definitiva, no
dejan de alimentar un sistema de producción y consumo claramente
destructivo, inhumano y perdedor.
Reconducir esto es posible, y mucho más, lo es aún evitarlo en el futuro, y
conceder al sistema educativo las herramientas que le faciliten una formación a
la ciudadanía que claramente rechace esta mentalidad, procurándole otra más
humana y coherente. Innovar e intercambiar, se han de anteponer a un
retroceso económico, que se mire como se mire, se nos ha impuesto. A veces
no hay nada mejor que una firme imposición, capaz de silenciar y de someter, a
todo el que la sufre, porque al final vencerla no es más que cuestión de tiempo,
y de comprender que su autoritarismo esconde las claves que muestran cómo
esquivarla sin que se note, como acatarla sin obediencia y sin temor, porque lo
que se termina mostrando es una falsa resignación, que tapa un gran hervidero
de rebelión en contra, en el que se concentran las energías aplacadas, que
lentamente se cuecen hasta reventar con sorpresa, superando cualquier
impedimento y transformando todo aquello que en principio se negaba, con tal
pujanza, que no deja lugar al fracaso.
La economía sin consumo, ha sido provocada y era necesaria, pero sólo podrá
superarse, y ello habrá valido la pena, si se consigue la activación de un plan de
educación en consumo aplicado en consecuencia a esta era en la que cada acto
es experimental y se ha afrontar “con sumo cuidado”, para reactivar el sistema
con criterio y reorientarlo hacia el presente y su alijo de necesidades. Es
prioritario la formación de una sociedad más crítica y constructiva con cada
paso que da orientado al progreso, porque sobre todo, antes de avanzar se ha
de mirar por dónde se pisa, y comprobar si realmente el camino es seguro. La
investigación aporta numerosas indicaciones en este sentido, estimarlas y
obedecerlas puede ser la clave para continuar adelantándonos a la conquista
de un terreno que está en manos globales, porque todos lo habitamos y cada
acción le repercute. Nuestras ciudades son los diferentes núcleos principales
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desde los que poner en práctica tal idea, de modo, que nuestros mercados,
nuestros comercios, nuestro turismo, nuestro trabajo y nuestra rutina personal,
ha de desempeñarse con la máxima capacidad de intercambio, y desde un
ejercicio del consumo no solamente apto por la vía económica.
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Resumo
A natureza/verde que deveria ser entendida como objeto de uso na cidade com
suas funções sociais e ambientais, na atualidade, ganha um valor de troca. A
natureza hoje está fortemente ligada ao novo ideário do que vem a ser habitar
a cidade. Tomada por um significado de representatividade de uma qualidade
de vida, a natureza é mercantilizada e englobada a um conjunto de outros
atributos que vão proporcionar a um dado espaço um valor de troca ampliado.
Cabe ressaltar que a natureza que hoje reconhecemos nas cidades não é mais
uma natureza primeira/primitiva, intocada, e sim uma natureza produzida,
tecnificada, preparada para o consumo, um produto. Seu promotor, mercado
imobiliário, se apropria de um discurso, que coloca em destaque, como
qualidade de vida o contato com a natureza no urbano. A acessibilidade ás
áreas que representam a natureza no espaço urbano, e sua disposição espacial,
passam a ser geridas pelo mercado produzindo segregação. Mercantilizada, a
natureza, recebe um patamar de exclusividade. Em Campinas, Brasil, nosso
estudo de caso, vamos observar este movimento mercadológico a partir do
exemplo de um empreendimento urbano que incorpora em seu produto estes
condicionantes vindos da nova representatividade da natureza urbana. A partir
de uma revisão teórica a cerca do tema, podemos alcançar uma interpretação
bastante clara de que o empreendimento em estudo obedece às novas
tendências do mercado de terras urbano, trazendo para dentro do seu
arcabouço formativo todas as novas atribuições de valor agregado, e junto,
nossa maior apreciação teórica, a natureza, o verde urbano.
Palavras-Chave
Natureza,Mercado,Cidade,Exclusividade,Segregação,Discurso
Abstract
The nature / green should be understood as an object of use in the city with its
social and environmental, in actuality, wins an exchange value. The nature of
today is strongly linked to the new ideas that come to inhabit the city. Taken by
a representation of a meaning of quality of life, nature is commodified and
subsumed a number of other attributes that will provide a given space an
exchange value increased. Importantly, the nature that we recognize today in
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cities is no longer a first nature / primitive, pristine, but a nature produced
“tecnificada”, prepared for consumption, a product. His promoter, real estate,
appropriates a discourse, which highlights such as quality of life contact with
nature in the city. The accessibility to areas that represent nature in the urban
space and its spatial arrangement, are to be managed by the market producing
segregation. Commodified nature, receives a level of exclusivity. In Campinas,
Brazil, our case study, we observe this movement merchandising from the
example of an urban development that incorporates these conditions in your
product coming from the new representation of urban nature. From a literature
review about the topic, we can achieve an interpretation quite clear that the
enterprise under study follows the new trends of the urban land market,
bringing in its formative framework all new assignments added value, and
together our greatest theoretical appraisal, nature, urban green.
Key words
Nature, Market, City, Exclusive, Segregation, Speech
Introdução
Este trabalho objetiva analisar como a “natureza” o “verde” urbano é parte integrante do
arcabouço que forma a imagem dos produtos imobiliários da atualidade. Para tanto vamos
lançar mão de um exemplo, “O Reserva D. Pedro”, como empreendimento imobiliário que de
forma estratégica se utiliza de um discurso atualmente hegemônico da venda do lugar
enquanto refúgio dentro da totalidade da cidade. Para atingir este objetivo o empreendimento
se associa a diversas imagens que vão da tranquilidade segura ao prazer e “felicidade” de
habitar próximo ao verde ao mesmo tempo em que se habita próximo às facilidades da cidade
capitalista. Este é um assunto bastante trabalhado nos estudos urbanos e, por isso, antes de
iniciarmos nossa análise do empreendimento retomamos alguns conceitos e discussões sobre
a venda dos lugares como: citymarketing, ação do mercado imobiliário, os ritmos que
constroem as cidades contemporâneas e as novas formas de habitar advindas desse novo
contexto, a cidade como mercadoria (VAINER, 2003).
São várias as formas de nos aproximarmos deste assunto tão amplo - reflexão sobre as
contradições da produção do espaço urbano contemporâneo. Poderíamos falar do mercado
informal, das formas de ilegalidade do habitar a urbe contemporânea. Mas podemos também
falar do mercado formal. As formas do mercado formal, no fim, acabam por definir as outras
formas de habitar a cidade, dado que quem não se adequar ao que é permitido na legalidade e
vendido na formalidade, acaba por alguma forma caindo no informal, portanto temos uma
definição das ações do mercado informal ditadas pelo seu antogônico.
A nova forma espacial observada se apresenta como padrão nas regiões metropolitanas
brasileiras. A “absorção” de um padrão norte-americano (seja em questão de como se
locomover, seja em questão de como morar) expõe no limite uma condição que é inerente aos
novos tempos: o ser humano na sociedade de consumo deseja, e desejando, busca obter suas
mercadorias que lhe garantam “felicidade” e “status”. A moda dita padrões de atitude e,
baseados nisso e na difusão das informações em rede, a aceitação coletiva se anexa ao modo
de se apresentar, de consumir e no limite ao que temos (ter em oposição a ser). É dentro
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desse contexto que as formas das cidades contemporâneas são construídas. Refletir sobre a
cidade é refletir sobre essa vivência no mundo ocidental civilizado contemporâneo (ou
globalizado) (CASTELLS, 1999; BAUMAN, 2007; MARANDOLA JR., 2008).
O refúgio por medo é uma ação defensiva que estrutura o cotidiano de muitos (e se torna tão
explícito em nossas paisagens devido à sua frequência na criação de novos espaços de
sociabilidade), logo, estudar essas novas espacialidades é falar um pouco sobre essa nova
condição humana na contemporaneidade, uma condição ditada pelas consequências de um
descontrole sobre a organização social e suas reverberações negativas.
Neste trabalho pretendemos fazer uma breve revisão sobre o tema das novas formas de
habitar, falar sobre O Reserva D. Pedro (uma dessas novas formas de habitar contemporâneas)
comentando como se dá a sua inserção, com os problemas e padrões apresentados, dando
destaque ao fato de que este empreendimento se introduz numa centralidade da Região
Metropolitana de Campinas, uma das mais complexas e importantes do Brasil.

I - Citymarketing, a urbanização contemporânea e as novas formas de habitar na
Região Metropolitana de Campinas (RMC)
O capitalismo na atualidade dita direcionamentos econômicos que são
ordenados de forma empreendedora (HARVEY apud MARCHESINI JR., 2010). As
escalas locais ganham destaque, os governos locais possuem poder maior se
comparados com os poderes de escala nacional, visto que é no local que se
realizam e espacializam as ações e políticas de governo. Por isso, políticas
públicas voltaram-se para o desenvolvimento local, seguindo estratégia de
valorização das características importantes das cidades – citymarketing. O
citymarketing tem sido usado como ferramenta estratégica para atrair
inúmeros investimentos, tornando o local mais atrativo para o capital, seja de
forma turística ou na forma de industrialização e consolidação de um espaço
tecnificado capaz de receber os mais variados conceitos de produção e
consumo. A cidade se valoriza, porém, como os investimentos são
direcionados, os benefícios servem apenas às camadas mais altas da sociedade
e se dá de forma fragmentada no espaço. Com a cidade tornada mercadoria,
esta é gerida como empresa, seguindo regras de mercado que deixam de
refleti-la no plano político e a tornam objeto de luxo no mercado internacional
(VAINER, 2003; MARCHESINI JR., 2010).
Segundo Harvey (apud MARCHESINI JR., 2010), o novo modelo de gestão
urbana da cidade-empresa vem substituir o “modelo administrativo” que
perdurou até a década de 1970. Atualmente há um consenso de que uma
postura empreendedora traz benefícios econômicos. Trata-se de uma ideologia
que tem como noção principal as Parcerias Público-Privadas (PPP) nas quais
governos locais atraem financiamentos externos e investimentos diretos. Nesse
processo, destacar as atratividades do local é o grande objetivo, porém isso traz
impactos nas instituições urbanas, bem como o aumento da pressão sobre
ambientes construídos. Já que o marketing é para atrair aqueles capazes de
consumir o produto ofertado, a ênfase dada é na diferenciação de produtos no
projeto urbano, atribuindo ao projeto um caráter de exclusividade, portanto a
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busca hoje não se dá pela venda de determinado tipo de produto e sim pela
exclusividade que ele representa no contexto urbano.
Uma nova forma de crescimento urbano se organiza, obviamente a imagem
criada da cidade não condiz com a sua totalidade. A cidade do marketing é
fragmentada, e oculta muitos defeitos, problemas dos quais, boa parte da
população aspira fugir. Estamos falando de grandes cidades que historicamente
apresentam graves problemas ligados à poluição e má qualidade dos espaços e
dos serviços. Cidades que se espraiam sobre o território e que carregam
consigo as intencionalidades de um mercado de terras que tem acesso e
entendimento sobre as demandas de consumo da população e dos estratos
sociais que lhes são de interesse.
Esta expansão se dá de forma polinucleada (SPÓSITO, 2001), dispersa
atividades no território, fragmenta a paisagem e é sintoma de mudanças
sociais. Profundas transformações baseadas no consumo, nas inovações
tecnológicas e que se alimentam de desejos decorrentes das formas espaciais
de produção de riqueza. Como essas mudanças perpassam todo o sistema de
produção em âmbito global, perpassa todas as chamadas cidades globais. Em
Campinas, podemos afirmar que a lógica nova (espraiada e baseada na
mobilidade) convive com as já conhecidas formas herdadas do ciclo industrial
de ocupar e se locomover no território metropolitano. É um novo paradigma
que imbrica modernidade e precariedade gerando um espaço característico,
um novo padrão de urbanização (PIRES, 2007). Um sobreposição de tempos
que submete o espaço a mudanças em sua organização.
Dentro deste novo paradigma a mobilidade é um componente importante. Este
novo mundo é construído por novas formas em cidades contemporâneas que
são vividas com uma intensidade de fluxos e diversidade de formas de
mobilidade que influenciam diretamente o modo de vida e a experiência
urbana. A mobilidade acaba dando esta nova forma às cidades. É através da
possibilidade do locomover-se que se conformam esse “distanciamento da
cidade”, uma fuga dos problemas urbanos que ganha com a mobilidade à
possibilidade de se manter conectado ao estilo de vida metropolitano.
(MARANDOLA JR., 2008).
Com a tendência à dissolução de barreiras e fronteiras vividas atualmente, a
mobilidade ganha ainda mais destaque, já que cada vez mais o nosso cotidiano
se torna estruturado por ela. Quando nos utilizamos de meios como a Internet,
o celular ou mesmo o carro (que por sua flexibilidade muitas vezes é escolhido
como opção melhor que os meios de transporte públicos) para tentar dar conta
de todos os compromissos e atividades básicas como trabalho, estudo,
compras, lazer, amigos, família e etc. estamos tentando integrar nossa rotina
fragmentada, nos adequando a um novo ritmo que está gerando novos modos
de vida de características mais fluidas e com necessidades mais imediatas
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daquelas que vivenciamos até agora, na fase sólida da modernidade (BAUMAN,
2007).
Esse desejo de conexão é desejo de muitos, pois é vendido como parte da
cidade moderna, da metrópole, umas das características do lugar destacadas
pelo citymarketing. A possibilidade de conexão rápida, que permite
afastamento da cidade e ao mesmo tempo permite um retorno a ela em “cinco
minutos” por alguma via de alta velocidade. A mobilidade é um dos pilares que
sustentam a propaganda do “fuja dos problemas da cidade e encontre a
natureza próxima”. Desta forma, cria-se uma nova forma de se pensar o que
seria a natureza, e molda-se uma forma de vendê-la.
II - O consumo da natureza e o novo padrão de ocupação urbana
A “natureza” ou o “verde” urbano na atualidade se consolida como uma
ferramenta do mercado imobiliário em busca de ampliar sua geração e
reprodução de capital. O discurso global em relação às novas condições
ambientais fortalece este fato. No espaço urbano a natureza, que se resume
principalmente a parques e praças, ganha um novo uso e função, é dotada de
significado de qualidade de vida e condicionada como atributo valorizador do
entorno. Para o capitalista, a busca do citadino pela proximidade da qualidade
de vida representada pela natureza, se tornou um importante conceito para
um novo patamar de negócios urbanos.
“(...) o verde, a proximidade da natureza (que o processo
capitalista dissocia do homem), a criação de novos serviços
como escolas de natação, ginástica, os shoppings, etc., (...)
tendem a influir na opção pela moradia de uma classe de
renda média e alta. Estas têm (pelo seu pode aquisitivo)
maiores possibilidades de escolha. Essa produção espacial é
diferenciada e contraditória, conferindo valores de uso e,
consequentemente, formas de acesso diferenciado, logo
segregados. Tal segregação impõe-se inclusive pelo fato de o
espaço geográfico implicar a produção de relações
específicas e originais, fundamentadas em relações jurídicas propriedade privada – provenientes do processo de
apropriação e concretizadas no circuito mercantil (no
mercado).” (CARLOS, 2001, p.55, grifo nosso).
A destinação de áreas verdes no espaço urbano associa-se a interesses públicos
ou privados, como ocorre com gestões públicas específicas e também com
promotores/incorporadores imobiliários, interessados diretamente na
reprodução do capital. Assim, observa-se que estes espaços são implantados
com discursos que os remetem como espaços importantes para toda a
população, mas se coadunam aos interesses do capital em se reproduzir em
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escala ampliada no espaço urbano, contribuindo para a ampliação das
desigualdades sócio-espaciais.
A especulação imobiliária, tão presente nas mais variadas formas de mídia, que
envolve o discurso urbano é geradora de profundas distorções espaciais, uma
vez que viabiliza a segregação a partir da valorização territorial. Henrique
(2006) chama a atenção para o problema:
“Criam-se (...) nichos de mercado, os quais são explorados a
partir da mobilização dos desejos humanos e na sua pseudo
exclusividade, isto é, negando seu acesso a todas as pessoas.
Do ponto de vista geográfico, definem-se territórios
excludentes, que vendem desde a idéia1 de natureza até a de
segurança” (p.67).
Com a disseminação da ideia de valorização do “verde”, da “vista”, dos
aspectos naturais, das amenidades do urbano, como algo rentável ao
diferenciar-se dos demais espaços, o espaço não se diferencia mais apenas aos
atributos que lhe são auferidos como contendo o “verde", detentor de serviços
e infraestrutura, mas sendo ele próprio uma mercadoria, sobrepondo a
dominação sobre a apropriação, o valor de troca sobre o valor de uso
(CISOTTO, 2009).
A visão do capital sobre a natureza também tem sofrido modificações, pelo
menos no tocante ao ritmo de exploração. O capitalismo já não mais defende
que a natureza precisa ser usufruída, sugada, explorada, por ser esta, uma
fonte inesgotável de recursos. A forma capitalista de produzir a cidade e a
natureza alterou a concepção de natureza. Nessa nova concepção, o capital
divulga ideias ambientalistas, próximas ao conceito de natureza das
comunidades primitivas, como o lugar da vivência, portanto de se respeitar e
zelar (CISOTTO, 2009).
À medida que deixamos às claras a forma como o capital atua, se utilizando do
discurso ambientalista, deixamos de ser ambientalistas a serviço do capital,
com consciência de que não pode haver distinção entre homem e natureza,
pois a humanidade se insere na natureza, portanto a transformação e
preservação da natureza não tem outro caminho se não a transformação da
própria humanidade. Todos os problemas do meio ambiente são consequências
de outros, ocasionados pelo modo como homem vê o mundo, suas relações
com o poder, com as outras pessoas, com a produção de seus bens e com a
geração constante de novas necessidades.

1

O termo “idéia” esta acentuado, pois a publicação em questão foi feita antes da reforma ortográfica.
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Esse movimento de produção urbana e da natureza supostamente seria
direcionando pelos Planos Diretores Municipais2 e planos locais de gestão, com
os ideais expostos na Agenda 21, com macro intencionalidades que conciliam
métodos de proteção ambiental e justiça social. Mas, efetivamente, dentre os
agentes produtores do espaço urbano, o mercado imobiliário se sobrepuja e
organiza o território, se apropriando do valor da natureza como nova raridade
selecionando espaços, e fomentando a seletividade espacial, seguindo na
contramão das propostas ambientalistas da agenda internacional.
Atualmente, no padrão de urbanização dispersa ou difusa (REIS FILHO, 2006;
SPÓSITO, 2001), observa-se, que as grandes cidades latino-americanas, cada
vez mais apresentam uma estrutura policêntrica, onde o sistema de redes
tende a substituir o antigo modelo centro-periferia (SPÓSITO, 2001) e onde se
evidencia as profundas implicações ecológicas, sociais e econômicas que se
expressam nos indicadores crescentes de consumo de terra per capita e a
diminuição da densidade de população nas áreas urbanas em expansão. As
implicações da dispersão urbana começam a converter-se em uma
preocupação fundamental das grandes aglomerações (HEINRICHS et al., 2009).
Investigar esse discurso ambientalista é importante pois “a natureza carrega
consigo um peso simbólico e ao mesmo tempo contraditório e complexo, sendo
entendida diferentemente por diversas formas de pensamentos e ideologias”
(HENRIQUE, 2006, p. 1). Então, ideias de sustentabilidade e as novas formas
ditas ambientalmente corretas são muitas vezes apresentadas como soluções
possíveis, porém, estas não explicitam exatamente o real problema. Como
podemos ver no artigo do “New Urban News” sobre as muitas razões para
aderir ao verde, vende-se a aparente solução, mas esquece-se do fundamental,
a fonte geradora de problemas:
“Quando ‘vendemos’ o ambientalismo, nós dependemos
demais no sentimento de culpa. Esta estratégia pode
funcionar adequadamente quando estamos pedindo que as
pessoas separem garrafas e latas, mas o urbanismo requer
um novo estilo de vida. Para a maioria das pessoas, um
argumento de ética não é suficiente. Por sorte, há muitas
maneiras de tornar o ambientalismo mais atraente, e os
novos-urbanistas devem se tornar mais adeptos a apresentar
as alternativas.” (STEUTEVILLE, 2012).
III - Os agentes imobiliários e a lógica da valorização dos espaços

Heloísa Costa (apud PIRES, 2007), afirma que as questões colocadas pelas
formas de segregação socioespacial e informalidade/ilegalidade (lógica de
2

Uma ferramenta de gestão urbana que existe desde a Constituição de 1988, mas que pela criação do

Ministério das Cidades em 2003, passa a ser cobrado com maior ênfase pelos órgãos competentes.
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atuação dos agentes sociais na produção do espaço urbano) passam a ganhar
centralidade nos estudos sobre a dinâmica imobiliária contemporânea quando
os estudos sobre o mercado formal passam a se restringir à apenas a parcela
elitizada da população. De fato a informalidade também conforma espaços na
cidade e merece ser estudada. Entretanto, a dinâmica do mercado imobiliário
formal é que determina a organização espacial e as condições gerais de
apropriação do espaço da cidade pelos diferentes grupos sociais. Desde 1988 o
Estado Brasileiro, por sua Constituição, pode intervir no mercado imobiliário
através da regulamentação urbanística e ambiental, definindo o município
como agente produtor do espaço urbano através da legislação do uso do solo
(CORREA apud PIRES, 2007).
Junto a esse processo, temos as múltiplas estratégias de reprodução que
conferem novos papéis para a atividade imobiliária, fazendo fundamentais os
estudos sobre a ação do mercado imobiliário na produção do espaço urbano.
Dentro desse contexto há de se destacar o descompasso entre a regulação do
uso do solo (esfera municipal) e a ação dos agentes imobiliários (esfera
regional). É nas regiões metropolitanas que isto se observa de forma mais forte.
“Nesse cenário, [...] as prefeituras tornam-se meros reguladores de uso do solo
urbano, gerenciando e criando condições para que o mercado imobiliário possa
desenvolver suas atividades” (PIRES, 2007, p.5).
Assim, o espaço se fragmenta cada vez mais. Os agentes do mercado
imobiliário procuram receber3 dos governos locais condições para a venda de
seus produtos. E estas intervenções acontecem reordenando a infraestrutura
regional, valorizando terras e promovendo uma nova urbanização
desconectada dos interesses públicos ou sociais. Esse padrão é recorrente na
Região Metropolitana de Campinas (RMC), já que é metrópole criada na
mobilidade espacial. O espraiamento das cidades na RMC é um processo que
vem acontecendo desde os anos 1970, época em que a expansão industrial se
dirige para o interior de São Paulo. Desde então, a região cresceu e se
expandiu, tendo como característica uma urbanização espaçada que se une
pela dinâmica regional através de rodovias. Como aponta Pires (2008) na
análise dos vetores de expansão urbana na RMC, os eixos rodoviários são os
grandes articuladores de suas cidades.
“A localização industrial dos anos 1970, estruturada pelo
assentamento ao longo dos grandes eixos rodoviários, aliada
à forma de distribuição da população no território,
transformou os eixos rodoviários que atravessam a RMC em
vetores da expansão urbana em escala regional. Esses eixos
articulam a RMC à Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP) e ao interior do Estado, além de permitir a ligação
3

Atuando dentro dos planos reguladores e mesmo das câmaras de vereadores e por quais outros meios
legais/ilegais.
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mais intensa entre seus diversos núcleos urbanos,
contribuindo para a consolidação de seu caráter
metropolitano.” (PIRES, 2008, p. 28).
Eis onde a questão da mobilidade característica da RMC se une à ação dos
agentes imobiliários, se utilizando desta facilidade de acesso por vias rápidas,
para lançamento de empreendimentos de alto padrão criando uma crescente
privatização do espaço coletivo. Esses projetos possuem uma característica
comum: são mostrados como projetos de desenvolvimento urbano (diferente
dos que apenas oferecem lotes ou somente a habitação). São
empreendimentos que também orientam a expansão urbana - valorizam as
áreas a serem incorporadas e lançam tendências de conceitos (que virão a ser
reproduzidos). Onde são construídos, criam novas centralidades que lhes
permite controle privado de usos e administração de ocupações. Processo que
demoraria muito tempo dentro da dinâmica tradicional, é acelerado e elevado
à grande potência, viabilizando a valorização crescente do espaço
individualizado através dos proprietários de cada lote (PIRES, 2008).
Se se vendem cidades no mercado globalizado (VAINER, 2003), as cidades
reestruturam-se também dentro de lógica globalizante, desta forma, as
contradições observadas em escala global, observam-se na escala local
também, e ainda de forma fragmentada dentro da própria cidade. Cola-se o
selo verde (atualmente mais aceito) às estratégias do setor imobiliário, assim,
apresentam-se empreendimentos sustentáveis que escondem um pouco de
suas outras características, tais quais, valorização de determinados setores da
cidade e criação de microesfera que exclui a dinâmica da cidade para criar uma
nova microesfera, apresentando ambientes mais “limpos” e acépticos dentro
do contexto da natureza e fora das “loucuras e ameaças” da vida
metropolitana.
IV - Abordagem empírica: O “Reserva Dom Pedro4”

Sob a luz do que foi explanado até aqui, abordaremos o empreendimento
imobiliário Reserva Dom Pedro como estudo de caso, com o intuito de
demonstrar as contradições inerentes ao mercado imobiliário, sob o discurso
que propaga a nova forma de habitar, os novos produtos do mercado.
O Reserva Dom Pedro5 é um empreendimento imobiliário que será composto
por lotes residenciais, comerciais, de serviços, comercial corporativo e núcleo
urbano, a ser implantado em uma área total de 1.736.725m 2, correspondentes
à antiga Fazenda Santa Genebra, localizada no Distrito de Barão Geraldo,
Campinas, próxima à Rodovia D. Pedro I (SP-065), às universidades PUC e
4

Estudo de caso realizado a partir da análise do EIA-RIMA disponibilizados pela empresa responsável pelo
empreendimento, no seu sítio oficial <reservadompedro.com.br>, último acesso: 20/06/2012. Assim os
dados, figuras, mapas e tabelas aqui apresentados foram colhidos nesta fonte.
5
Reserva Dom Pedro é nome comercial do empreendimento. Oficialmente, denomina-se “Plano
Urbanístico Gleba A2, Campinas, SP”.
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Unicamp e ao Shopping Parque D. Pedro (Anexo I - mapa da localização do
empreendimento). A sua localização está inserida em um dos eixos rodoviários
mais importantes e estratégicos não somente do município, como da RMC
também. A sua implantação se dará ao longo de 15 anos, quando estarão
morando, aproximadamente, 23 mil pessoas.
De acordo com o Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo6, a Fazenda
Santa Genebra está enquadrada na Zona 18 – BG, classificada como Zona
Especial, ou seja, “uma zona destinada à proteção de áreas e/ou espaços de
interesse ambiental, à preservação de patrimônio arquitetônico de interesse
histórico e cultural [...]” (Lei nº 9.199). Já de acordo com o Plano Diretor de
Campinas7, a Fazenda Santa Genebra está localizada na Macrozona 3,
classificada como “Área de urbanização controlada”, o que pressupõe a
existência de um controle e orientação para se evitar um processo de ocupação
desordenado. Analisando-se as duas leis conjuntamente, chega-se à conclusão
de que a construção do Reserva Dom Pedro ocorrerá em uma área onde se tem
grande apelo pela proteção dos recursos hídricos, pela preservação ambiental e
dos fragmentos de matas - em especial a Mata Santa Genebrinha - assim como
um forte controle do processo de urbanização a fim de se evitar o
adensamento inadequado, com prejuízos às infraestruturas viária, de
saneamento básico, da distribuição de energia, entre outras.
Apesar dessas várias restrições impostas na legislação, o capital imobiliário se
apoderou desse espaço, convertendo os atributos “desvantajosos”, do ponto
de vista mitigatório em “itens vendáveis” e valorizados no mercado atual:
proximidade com a natureza e o verde, pela inclusão da Mata Santa
Genebrinha dentro do limite do empreendimento e pela revitalização do
Parque Linear do Ribeirão das Pedras, cujo projeto foi agraciado com o prêmio
Melhor Prática em Gestão Ambiental Urbana - 2010, concedido pelos
ministérios das Cidades e do Meio Ambiente. Além disso, prevê-se a
construção da ciclovia que interligará o empreendimento ao bairro Taquaral e
um projeto urbanístico que visa à escala do pedestre8. Essas duas medidas
visam diminuir a utilização de automóveis dentro do viário interno ao Reserva
Dom Pedro. No entanto, o EIA-RIMA desconsidera o impacto negativo que o
empreendimento acarretará sobre o fluxo do entorno, já saturado por veículos.

6

Lei
nº
9.199
de
27
de
dezembro
de
1996.
Disponível
em:
<http://2009.campinas.sp.gov.br/bibjuri/lei9199.htm>. Último acesso: 18/06/2012.
7
Plano Diretor de Campinas. Lei Complementar nº 15 de 27 de dezembro de 2006. Disponível em:
<http://2009.campinas.sp.gov.br/bibjuri/leicompl15.htm>. Último acesso: 19/06/2012.
8
De acordo com a Revista do EIA-RIMA, a escala do pedestre é representada pelo tempo de 5 a 10
minutos de caminhada gastos para a locomoção entre partes residenciais e os núcleos urbanos, a fim de
se dispensar a utilização do automóvel dentro do empreendimento.
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De um modo geral, os empreendedores9 estão apostando no conceito do
“Novo Urbanismo” cujos elementos apresentam-se elencados na Figura 1.

Figura 1: Elementos do “Novo Urbanismo”, defendido pelos idealizadores do
Reserva Dom Pedro

Fonte: Revista do EIA-RIMA, disponível em <reservadompedro.com.br>.
Em conjunto seria responsável por gerar uma “ambiência urbana qualificada”.
“O Plano Urbanístico do Reserva D. Pedro [Anexo II] configurará em um bairro
com vida própria, pois terá uso misto ofertado, além de habitação, comércio,
serviços, centros empresariais geradores de emprego, centro ecumênico e
atividades de entretenimento [...]” (Revista do EIA-RIMA, grifo nosso). No
empreendimento serão instalados hotel, escola, hospital, centro de
convenções. Assim os empreendedores afirmam que o projeto urbanístico do
empreendimento estará contribuindo para absorver, e não por criar, demanda
por equipamentos públicos. Além disso, de acordo com o EIA-RIMA, os
moradores do Reserva Dom Pedro serão habitantes provenientes da área de
influência do empreendimento, ou seja, que já moram no Distrito de Barão
Geraldo e, que por isso, não haverá impacto considerável no aumento de
demanda por equipamentos e serviços públicos, o que acreditamos que não
ocorra, basicamente pelo fato de ser uma região dotada de equipamentos que
facilitem o acesso e a mobilidade dos moradores.
A análise dos custos do empreendimento (Quadro 1) revela que 33% serão
destinados à recuperação de APPs (ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE) e viário.
A diferença de valores estipulados em 2010 e 2012 é em decorrência das
alterações feitas no EIA-RIMA, em consideração às exigências da CETESB10, do
Ministério Público e da Prefeitura Municipal de Campinas.
9

Empreendedor: Fasciata Empreendimentos Imobiliários Ltda; Empresa de consultoria ambiental,
responsável pela elaboração do EIA-RIMA: Estudio de Projetos e Consultoria Ambiental LTDA; Empresas
de projeto urbanístico: Primi & Appoloni Arquitetura S/C Ltda e Rossi Residencial S/A.
10
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ligada à Secretaria do Meio Ambiente do governo
paulista.
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Quadro 1: Estimativa de custos para a implantação do empreendimento.

Fonte: Dados de 2010 - EIA-RIMA; dados de 2012 - Alterações EIA-RIMA, março
de 2012. Ambos os documentos estão disponíveis em
<reservadompedro.com.br>.

Se por um lado o Reserva Dom Pedro está sendo defendido sob a égide da
valorização da qualidade de vida, da proximidade da natureza, da
sustentabilidade ambiental, social e cultural, o que se observa por outro, é que
para se alcançar esses objetivos à implantação desse empreendimento reúne
contradições que demonstram justamente o contrário do que está sendo
discursado: dano ao espaço físico, intervenção em uma área de proteção
ambiental, pressão sobre os recursos hídricos, sobre as vias de tráfego e
esgotamento, dentre outros impactos, os quais exigem diversas medidas de
compensação.

IV.I - Contradições do empreendimento Reserva Dom Pedro
Segundo o EIA-RIMA (2009) as medidas mitigatórias foram divididas em três fases: a fase de
planejamento das obras, a fase de controle das obras e a fase de operação (gestão ambiental).
A seguir serão descritos os principais impactos causados pelo projeto, os quais têm de ser
minimizados por medidas mitigadoras (Anexo III).

Os impactos deste empreendimento sobre o solo, descritos pelo EIA-RIMA
(2009), estão relacionados ao aumento dos processos erosivos causado pela
remoção de camadas vegetais (devido à instalação do canteiro de obras, do
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esgotamento sanitário e da terraplanagem de terrenos e do sistema viário) e a
consequente intensificação do assoreamento das drenagens, sendo as medidas
mitigadoras a controle da erosão e a construção em período de estiagem, para
minimizar a erosão causada pela chuva.
Como uma grande parte da gleba será impermeabilizada, o EIA-RIMA (2009)
também prevê os impactos sobre os recursos hídricos, tanto os superficiais
como os subterrâneos. Entre os superficiais destacam-se a alteração na
qualidade da água (devido ao assoreamento e a geração de esgoto doméstico)
e o aumento das taxas de escoamento superficial causada pelo aumento da
área impermeabilizada e pela remoção de parte da cobertura vegetal. As
medidas mitigatórias para este último, construção de três bacias de contenção
de inundações, são ao mesmo tempo responsáveis pela contenção da água e
pela valorização do empreendimento, já que serão reconfiguradas como
praças, uma estratégia de valorização dos espaços verdes com objetivo último
da reprodução ampliada do capital. Com relação às bacias de retenção, vale
ressaltar que duas destas encontram-se em uma APP11 (Parque Linear Ribeirão
das Pedras), e a outra a montante da Rodovia Dom Pedro I. Os impactos nas
águas subterrâneas, segundo o EIA-RIMA, ocorreriam por contaminação do
lençol freático (por tintas, solventes, esgoto sanitário) e redução na recarga do
aquífero devido à impermeabilização do solo.
Outra influência do projeto está relacionada à qualidade do ar (que é analisada
somente durante a construção), provocada pela intensa movimentação de
máquinas e a queima de combustíveis fósseis. Há, também, os impactos sobre
a vegetação, tais como a intervenção em áreas de APPs (implantação de redes
de águas pluviais e a implantação das bacias de contenção), a revitalização do
Parque Linear Ribeirão das Pedras e a arborização dos sistemas de lazer e
passeio. Para o EIA-RIMA (2009) tais intervenções trariam somente benefícios,
uma vez que estão recuperando áreas degradadas. Cabe salientar que tal
recuperação está inserida na lógica mercadológica de valorização de espaços
verdes, com fins meramente especulativos e não como ação sobre as perdas
anteriores.
Algo interessante descrito pelo EIA-RIMA (2009) são os impactos sobre a
estrutura urbana e os equipamentos públicos. Com uma estimativa de 23 mil
moradores, mais os trabalhadores da área comercial e industrial, esta previsto
como medida mitigadora a construção de uma única avenida - Guilherme
Campos - ligando a Unicamp à Rodovia Dom Pedro I, cuja construção já está
concluída. Para o EIA-RIMA (2009) esta avenida seria capaz de absorver todo o
tráfego gerado pelo empreendimento durante os primeiros 10 anos, uma visão
muito otimista, que leva em consideração que os novos moradores serão
pessoas que já habitam nas proximidades da área de influência do projeto, não
provocando assim aumento considerável na circulação de veículos, e por ter a
11

Área de Proteção Permanente.
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“escala do pedestre” (proximidade de farmácia, escola, trabalho, etc.) não
pressionaria as vias de circulação, privilegiando formas alternativas de
locomoção, como por exemplo, a bicicleta. Uma visão distorcida e reducionista,
pois o empreendimento não é por si mesmo autossustentável, existe todo um
conjunto de relações que se desenvolvem na escala da cidade, da região, e até
nacional, que são desconsideradas pelo projeto.
Após os dez primeiros anos de funcionamento, foi feita a previsão de ampliação
da malha viária, no entanto estas obras não serão feitas pela empresa
responsável pelo empreendimento Parque Dom Pedro. A primeira delas,
segundo o EIA-RIMA (2009), seria a implantação de marginais à Rodovia SP 332
- Professor Zeferino Vaz (Tapetão) previsto na concessão da rodovia e que se
encontra em execução, a segunda está relacionada à implantação de um novo
acesso a área das Universidades pela Rodovia SP340 – Ademar de Barros, já
previsto no plano diretor de Campinas. Com esta estratégia a empresa livra-se
da responsabilidade de ampliação das malhas de circulação do entorno.
Ainda relacionado aos impactos sobre a infraestrutura urbana, segundo o EIARIMA (2009), está previsto um aumento nos equipamentos públicos de saúde e
educação e lazer. O primeiro seria resolvido pela instalação de sistemas de
saúde particulares, o segundo pela instalação de uma escola particular dentro
do empreendimento, que atenderia também às necessidades de sua área de
influência (EIA-RIMA, 2009). Por último, a revitalização do Parque Linear
Ribeirão das Pedras seria uma contribuição ao aumento das áreas de lazer, uma
vez será criada toda uma infraestrutura voltada para a prática de esportes,
ciclovia e praças, tudo muito bem estruturado para vender a imagem de
sossego, bem estar e segurança, representados também pela presença e
destaque da natureza/verde.

Conclusões

O que podemos concluir desta pequena incursão neste fenômeno que acontece em
território campineiro é que esta é uma forma padronizada e que pode ser
frequentemente observada no tecido metropolitano como um todo e mesmo em
todos os demais lugares que apresentam as mesmas características socioeconômicas e
de organização da estrutura normativa e econômica, ou seja, estamos diante de uma
tendência global que em detrimento do tempo e dos interesses do mercado vai se

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1530

espalhando mundo afora. Podemos ver pela propaganda12 do empreendimento uma
valorização do imóvel por sua utilidade. Alçada à categoria de planejamento urbano e
solução social de problemas que além de não serem locais, nem são resolvíveis com a
instalação de tal empreendimento, ao contrário, a criação e a instalação de tal projeto
na cidade só confirma as contradições da produção do espaço em tempos
contemporâneos.
“A cidade produzida liga-se à forma de propriedade que reproduz
a hierarquia espacial enquanto consequência da hierarquia social
passível de ser percebida na paisagem urbana através da
segregação espacial cuja dinâmica conduz, de um lado, à
redistribuição do uso das áreas já ocupadas levando a um
deslocamento de atividades e dos habitantes e, de outro, a
incorporação de novas áreas que criam novas formas de
valorização do espaço urbano”. (CARLOS, 1998, p.194).
A lógica da valorização segue princípios que se apresentam como coletivamente
benéficos, mas com uso exclusivos para indivíduos portadores de “status” privilegiado,
ou seja, é benéfica apenas à escala individual que pode pagar pelo ingresso. Os
sentidos sociais vão se associando à natureza como exclusividade, nova forma de ter
qualidade na vivência do urbano. Porém, entre o discurso e a propaganda existem
outras facetas da realidade que não se apresentam e que fazem a diferença, tanto na
produção espacial urbana, quanto na vivência cotidiana.
Na atualidade, a cidade é exceção à regra para uma apropriação por parte dos
interessados em consumi-la. Lutamos por uma cidade com predomínio da cidade do
valor de uso e não pelo que temos hoje como vigência, uma cidade do valor de troca.
Nesta roda, entra a natureza, recebendo valor de troca em detrimento de sua função
social e ambiental, esta natureza/verde, produto, tecnificada, é parte do discurso
sobre a valorização dos espaços a serviço da sociedade e do capital. A função social da
natureza na cidade esta ligada a imposição de limites ao capital imobiliário, e na
atualidade, este limite não existe, ou mesmo, é superado pelas falhas de
administração da máquina pública.

12
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Anexos
Anexo I - Mapa da localização do empreendimento.
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Anexo II - Plano urbanístico do Reserva Dom Pedro

Fonte: Revista do EIA-RIMA. Disponível em <reservadompedro.com.br>.
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Anexo III - Quadro de impactos ambientais X medidas mitigadoras.

Fonte: Revista do EIA-RIMA. Disponível em <reservadompedro.com.br>.
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Resumen
Esta comunicación analiza el proyecto Premio Escola Nota 10, creado en 2009 por el
Estado de Ceará (Brasil), con el objetivo de servir como una política inductora para la
mejoría de los resultados de las escuelas públicas en los índices de desempeño escolar
del Sistema Permanente de Evaluación de la Educación Básica de Ceará (SPAECE). El
premio se destina a un total de 300 escuelas de la educación primaria, 150 escuelas del
2° año y 150 escuelas del 5° año, que presentan, entre otros requisitos, un elevado
desempeño escolar. Las escuelas premiadas reciben recursos financieros para
aplicarlos en proyectos educacionales. El valor del premio es entregado a cada escuela
premiada en dos cuotas: la primera, del 75% del valor total, y la segunda, de 25%. La
transferencia de la segunda cuota está condicionada, principalmente, a la realización
de acciones de cooperación técnico-pedagógica que contribuyan para la mejoría de
una de las escuelas que tuvieron bajo desempeño. El diferencial de este proyecto,
aparte de reconocer el trabajo realizado por escuelas que alcanzaron alto desempeño,
es su capacidad de inducir relaciones de cooperación por medio de la transferencia de
conocimientos y experiencias entre una escuela de alto y otra de bajo desempeño.
Esta iniciativa tiene gran importancia en el desarrollo de sociedades con economías
fundamentadas en el conocimiento, puesto que dos de los principales pilares a
fomentar en la educación son la innovación y la creatividad, aplicados a fines de
desarrollo y con un importante enfoque de reducir la inequidad social.

Palabras clave:
Escola Nota 10, Desempeño Escolar, Ceará, Educación básica, Política Educacional.
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Abstract
This article analyzes the Prêmio Escola Nota 10 [Note 10 School Award] project,
created in 2009 by the State of Ceará (Brazil), in order to serve as political inducer for
the improvement of the results of the public schools, in school performance indicators
in the Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE)
[Permanent System of Evaluation of the Basic Education of Ceará]. The award is
intended for a total of 300 primary schools, being 150 schools of 2nd grade, and 150
schools of 5th grade, that present, among other requirements, high school
performance. The winning schools receive funding to implement the educational
projects. The value of the gratification is passed to each winning school in two quotas:
the first one, 75% of the total, and the second one, 25%. The transfer of the second
amount is determined mainly by the realization of technic- pedagogical cooperation
activities that contribute to the educational improvement of the schools that had poor
performance. The differential of this project, in addition to recognizing the work done
by schools that achieved high performance, is its ability to induce cooperative
relationships, by the transfer of knowledge and experience between a high
performance school and another of poor performance. This initiative has big
importance for the development of societies which economies are based on
knowledge, since that the two of the main pillars to promote education are innovation
and creativity, applied for development purposes and with an important approach to
reduce social inequality.

Keywords:
Escola Nota 10, School Performance, Ceara Basic Education, Educational Policy.

Introducción
Como ha destacado Brooke (2006), la disputa entre las naciones ricas por un lugar
competitivo en el mercado global “ha generado que los gobiernos se preocupen cada
vez más con los resultados de sus sistemas de educación” (p.328).
En el campo de la educación básica, la implantación de programas internacionales de
evaluación de sistemas educativos, vienen produciendo en el ámbito global, inputs de
demanda en los gobiernos nacionales, presiones que pasan a cuestionar la eficiencia
de las políticas educacionales y del gasto público, permitiendo la implantación de
estrategias de mejoría del desempeño escolar y de la calidad de la educación.
Concretamente, en el Brasil, los pésimos resultados obtenidos en el Programa
Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), promovido por la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), han estimulado políticas direccionadas
pragmáticamente para la mejoría del aprendizaje de los alumnos en las evaluaciones
comparativas internacionales, las mismas que permiten visualizar el desempeño del
Brasil, comparado con la realidad de otros países del mundo.
En este escenario, son realizados cada vez más esfuerzos en los diversos niveles de
gobierno – nacional, estadual y municipal – con el objetivo de mejorar la calidad de la
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educación, tomando como referencia estándares e indicadores orientadores de la
política pública, alineado con los parámetros de calidad definidas en el ámbito global
por las agencias multilaterales. De esta forma, se establecen parámetros curriculares,
se reinventan estrategias didáctico-pedagógicas, se generan mecanismos de estímulo
para los diversos actores de la comunidad escolar, como también se profundiza en los
estudios acerca de factores de aprendizaje, buenas prácticas escolares y mejores
instrumentos de evaluación.
Dentro de este contexto, la evaluación educacional, específicamente, la evaluación a
gran escala, gana cada vez más espacio, permitiendo, conforme Klein e Fontanive
(1995) a: a) elaborar y obtener diagnósticos y subsidios para la implementación o
mantenimiento de las políticas educacionales, b) obtener y organizar informaciones
periódicas y comparables sobre diversos aspectos del sistema educacional, c) realizar
un continuo monitoreo del sistema educacional para detectar los efectos positivos o
negativos de las políticas educacionales adoptadas.
De acuerdo con Calderón y Gremaud (2012), los resultados de los instrumentos de
evaluación en larga escala, por medio de sus rankings escolares, acaban por provocar
una serie de interrogantes:
¿Qué es lo que lleva a determinadas escuelas a obtener un elevado
desempeño, mientras otras, en situación semejante, en términos de
realidad socioeconómica y de perfil del alumnado, no consiguen
alcanzar padrones mínimos de desempeño? ¿Cuáles son los factores
que influencian o determinan esas asimetrías? ¿Cuáles son las
iniciativas, las prácticas y las acciones que lleva a una escuela a cumplir
de forma satisfactoria su misión institucional que es enseñar? (p. 11)

Como se puede observar son cuestiones que acaban desafiando a intelectuales,
gobernantes, formuladores de políticas públicas, gestores educacionales, docentes,
intelectuales, formadores de opinión y prensa
El estudio de prácticas exitosas permite identificar experiencias creativas con poder
replicador de iniciativas innovadoras o que dieron buenos resultados en determinadas
realidades, bien como permiten comprender las tendencias existentes en el universo
escolar en términos de metodologías de enseñanza, prácticas docentes y estrategias
gerenciales. Hay una búsqueda constante, en los ámbitos nacional e internacional, por
prácticas y experiencias educacionales innovadoras y creativas que puedan contribuir
para la mejoría de la calidad de la educación y del desempeño escolar.
Este artículo se encuadra en los esfuerzos por socializar prácticas educativas, en el
campo de las políticas educacionales, por medio del análisis del proyecto Premio
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Escola Nota 10 (Escuela Nota 10)1, creado por el Estado de Ceará (Brasil), en junio de
2009, con el objetivo de servir como una política inductora para que las escuelas
mejoren sus resultados en los índices de desempeño escolar do Sistema Permanente
de Evaluación de la Educación Básica de Ceará (SPAECE).
El premio está destinado a 150 escuelas públicas del 2° año de educación primaria y
150 escuelas del 5° año, también de la educación primaria, que, respectivamente,
presentan elevados resultados en el Índice de Desempeño Escolar – Alfabetización
(IDE-Alfa) y en el Índice de Desempeño Escolar del quinto año de estudios (IDE-5).
Las escuelas premiadas reciben recursos financieros para aplicarlos en proyectos
educacionales. El valor del premio es transferido a la escuela premiada en dos cuotas:
la primera, de 75% del valor total, y la segunda, de 25%. La transferencia de la segunda
cuota está condicionada, principalmente, a la realización de acciones de cooperación
técnico-pedagógica que contribuyan para la mejoría de desempeño de una de las
escuelas que tuvieron más bajo desempeño en el Sistema Permanente de Evaluación
de la Educación Básica de Ceará (SPAECE).
El diferencial de este proyecto es no solo el hecho de reconocer y valorizar el trabajo
realizado por las escuelas que alcanzaron las metas estatales, sino también, y
principalmente, inducir relaciones de cooperación por medio de la transferencia de
conocimientos y experiencias, entre una escuela premiada y una escuela que no
consiguió buen desempeño en las evaluaciones estatales (escuela apoyada).

Objetivos
Por medio de esta comunicación se pretende no solamente describir el
funcionamiento del Proyecto Escola Nota 10, sino también, comprender y analizar las
prácticas educativas resultantes de las acciones de cooperación técnico-pedagógica
(fragilidades, potencialidades y estrategias de perfeccionamiento) realizadas entre las
escuelas premiadas y apoyadas, como parte de las exigencias que las escuelas
contempladas por el Premio Escola Nota 10 deben cumplir para la obtención de la
totalidad del premio.

Metodología
Para alcanzar los objetivos trazados, fue realizada una investigación cualitativa, dentro
de un abordaje empírico inductivo, que tuvo como muestra ocho escuelas premiadas
con elevado IDE-Alfa y ocho escuelas apoyadas, con bajo IDE-Alfa, un total de 16
1

Es conveniente mencionar que el número 10 se refiere a la máxima nota existente, en el Brasil,

en la evaluación del aprendizaje escolar.
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escuelas, contempladas dentro del Premio Escola Nota 10, en el año de 2010, o sea, se
les otorgó el premio en el 2010 pero la ejecución de las acciones de cooperación
fueron realizadas a lo largo de 2011. Fueron entrevistados ocho directores de escuelas
premiadas y sus respectivos pares, o sea, ocho directores de escuelas con bajo
desempeño. Las cuestiones centrales de las entrevistas fueran las siguientes: Apunte y
explique de forma detallada las acciones de cooperación técnico-pedagógicas que
fueron realizadas con la escuela apoyada; apunte las dificultades encontradas y los
resultados concretos de esas acciones. Las acciones de cooperación técnicopedagógica fueron identificadas a partir del cruzamiento de datos entre las
informaciones ofrecidas por cada uno de los directores entrevistados. Es conveniente
mencionar que este artículo presenta algunos resultados de la investigación Pesquisa
de Boas Práticas 2011. Análise de fatores de alto desempenho e boas práticas em
escolas da rede pública do estado do Ceará (Calderón y Gremaud, 2012), promovida
por la Secretaria de Educación (SEDUC) del Gobierno del Estado de Ceará, una de las
27 unidades que componen la República Federativa del Brasil, y realizada por la
organización Avalia Educacional.

1. Innovación y creatividad en la política educacional
En el siglo XXI los conceptos de creatividad y de innovación están presentes en los
principales discursos sobre la educación, tanto en el ámbito de la educación básica
como en la educación superior. Se realiza a continuación un repaso teórico-conceptual
tomando como referencia los discursos de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entidad que origina directrices
orientadas a gobiernos sobre el desarrollo de la educación, y los modelos de
competencias generados por programas diseñados por gobiernos, el sector
empresarial y universidades, con impactos en el ámbito global y específicamente
iberoamericano.

1.1. Discursos de la UNESCO en Innovación y Creatividad
El informe Delors (1996), también conocido como “La educación encierra un tesoro”,
es un documento generado por la UNESCO y reúne las opiniones de una comisión de
expertos para la educación en el siglo XXI con la premisa por la cual “frente a los
numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento
indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz,
libertad y justicia social.” (p. 7)
El documento referente a la creatividad, señala que ante los cambios tecnológicos y de
trabajo en un futuro cercano (que actualmente ya se está produciendo), la imaginación
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humana para crear un nuevo modelo de sociedad será fundamental si queremos evitar
que se agraven el desempleo y la exclusión social o las desigualdades en el desarrollo.
Entre otras herramientas, los centros de educación deberán innovar en el sentido de
que cada centro aprenda a trabajar con autonomía para generar conocimiento desde
las características propias de diferentes regiones, maximizando así el desarrollo de
capital humano. Ello no quiere decir que los centros sean independientes, sino más
bien interdependientes mediante el trabajo en red y compartir buenas prácticas.
La vinculación entre la educación básica y la educación superior presenta varios puntos
de contactos y de retroalimentación, siendo algunos de ellos la formación inicial y
continuada de los maestros, bien como las contribuciones al proceso de formulación
de políticas públicas. En este sentido, en la Declaración final del encuentro mundial
celebrado por la UNESCO sobre la educación superior se exhortó a reforzar las
funciones de la educación superior de servicio a la sociedad, indicando en el primer
apartado del artículo 1º que debe “formar diplomados altamente cualificados y
ciudadanos responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos
de la actividad humana (...)”, y que en relación al artículo 7º, en su último apartado,
dice que “(...) Las instituciones de educación superior deberían brindar a estudiantes la
posibilidad de desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de la
responsabilidad social, educándolos para que tengan una participación activa en la
sociedad democrática y promuevan los cambios que propiciarán la igualdad y la
justicia” (Unesco, 1998, p. 1)
Para conseguir dichas finalidades, la innovación es señalada en el artículo 5º,
señalando que debería fomentarse y reforzarse la innovación, desde la
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los programas, fundando las
orientaciones a largo plazo en los objetivos y necesidades sociales y culturales. Y en lo
que a la docencia se refiere, destaca en el artículo 10º que es aconsejable que las
instituciones de educación superior adopten medidas de actualización y mejora de sus
competencias pedagógicas mediante programas adecuados de formación del personal,
que estimulen la innovación permanente en los planes de estudio y los métodos de
enseñanza y aprendizaje, así como que tengan incidencia en la formación de docentes
de educación primaria y secundaria (ídem.).
Acerca de la Creatividad, el artículo 9º “Métodos educativos innovadores:
pensamiento crítico y creatividad” en el apartado “c” remarca que se debe propiciar la
adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la
comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente entendiendo que
la creatividad es necesaria para combinar el saber teórico y práctico tradicional o local
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con la ciencia y la tecnología de vanguardia; mientras que concluye el artículo
señalando que deben generarse metodologías pedagógicas que permitan desarrollar la
creatividad. Incluye en esta declaración apuntes de acción prioritaria para el cambio y
el desarrollo de la educación superior, reseñando la importancia de que los centros
deben fomentar la creatividad cultural que surge de la interrelación entre personas de
diferentes orígenes, como símbolo de riqueza patrimonial (ídem).
El comunicado final acordado en la cumbre del 2009, identifica la innovación como un
criterio de calidad que debe estimularse, y necesariamente deben darse métodos
innovadores en enseñanza y el aprendizaje (Unesco, 2009). Se considera que la
innovación debe darse en el marco de investigaciones no tan solo regionales sino
también internacionales, en las cuales se den iniciativas conjuntas de múltiples
copartícipes entre el sector público y el privado, que abarquen a las pequeñas y
medianas empresas. En referencia a la creatividad, es en el preámbulo de la
declaración que se incluye como uno de los aspectos que las instituciones de
educación superior deben fomentar.

1.2. Modelos de competencias desde la Innovación y Creatividad.
El mercado laboral de la llamada sociedad del conocimiento (Drucker, 1993), reclama
por recursos humanos formados en conocimientos especializados para cumplir tareas
concretas, pero que requiere a la vez de creatividad e innovación para mejorarlas. Es
en este espacio que diferentes proyectos, impulsados por organismos nacionales o
internacionales, desarrollan el concepto de las “competencias laborales” que son
requeridas por la sociedad, y que deben ser proporcionadas por el sistema educativo
para garantizar que la persona es “competente” a lo largo de su ciclo laboral.
Bolívar (2005) define a las competencias como estructuras cognitivas que facilitan
actuaciones determinadas, y constan de un componente mental de pensamiento
representacional y de otro conductual; las competencias suponen un esquema de
actuación individual y a la vez son promotoras de un estilo de pensamiento adaptado a
las necesidades
La educación básica y la educación superior están entrelazadas en la medida que son
espacios en los cuales se desarrollan las habilidades y competencias que contribuirán
para que las personas se inserten en un complejo y cada vez más mutante mercado
laboral. A continuación se presenta una revisión en relación a innovación y creatividad
referentes al informe Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS),
diseñado por el gobierno de los Estados Unidos (EEUU), al programa Alfa Tuning
América Latina: Innovación Educativa y Social financiado por la Unión Europea (UE)
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desarrollado por Universidades, y al modelo Proyecto Definición y Selección de
Competencias Clave (DESECO) desarrollado por la OCDE.
● Informe SCANS, What Work Requires of Schools (Lo que demanda el mercado laboral
de las escuelas): elaborado por el Departamento de trabajo del gobierno de Estados
Unidos (Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills, 2000). El pensamiento
creativo es definido como básico a desarrollar e implica como competencia el uso de la
imaginación para combinar información y generar alternativas innovadoras para
conseguir metas por diferentes procesos mentales. Tal como señala el informe, los
nuevos trabajadores deben ser creativos y con capacidad para solventar problemas
responsablemente, dicha competencia debe ser una actitud.
● Proyecto Alfa Tuning América Latina: Innovación Educativa y Social (TUNINGAL)2. Este
proyecto financiado por la Unión Europea fue desarrollado por universidades de
Europa y América Latina. El informe final presenta la caracterización de una serie de
competencias específicas para diferentes profesiones y una metodología que reconoce
serie de competencias genéricas, comunes o transversales, que pueden ser
transferibles a múltiples funciones o tareas subdivididas en: "instrumentales"
(cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas), "interpersonales" (capacidades
individuales y destrezas sociales) y "sistémicas" (conjuntar partes de un todo). Uno de
los objetivos señalados fue facilitar la transparencia en las estructuras educativas e
impulsar la innovación a través de la comunicación de experiencias y la identificación
de buenas prácticas. Se considera en el proyecto que las universidades deben
promover con creatividad nuevos modelos de aprendizaje, vinculando los conceptos
innovación y creatividad con una perspectiva similar a la señalada por la UNESCO.
● Proyecto Definición y Selección de Competencias Clave - DESECO (OCDE, 2005). En el
informe DESECO, elaborado por la Organización para la cooperación y el desarrollo
económico (OCDE), se analizan las competencias y objetivos individuales y colectivas
que la educación tiene que ofrecer para permitir el triunfo individual y social. Entre
otros aspectos, el estudio señala que el éxito del individuo incluye un empleo con
ingresos aceptables, salud personal y seguridad, participación política y redes sociales;
mientras que el éxito para la sociedad incluye productividad económica, procesos
democráticos, cohesión social y derechos humanos y además sostenibilidad ecológica.
Para conseguir tales fines, según el informe DESECO, se requieren de competencias
individuales, competencias institucionales y la aplicación de competencias individuales
al servicio de las metas colectivas. A partir de ello, se clasificaron las competencias

2

Mayores informaciones sobre este proyecto pueden ser obtenidas en la página web del
mismo: http://www.tuningal.org/
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claves que debiera desarrollar la educación en tres grandes categorías
interrelacionadas; siendo la primera el diálogo y la conectividad, primando el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación; en

segundo lugar, la

interconectividad e interdependencia como requisito para que las personas
desarrollen la habilidad de involucrarse con otras de diferentes contextos en apoyo a
la movilidad laboral, sabiendo interactuar en grupos heterogéneos; y por último, las
personas deben asumir la responsabilidad acerca de la gestión de sus vidas, situar su
experiencia en el contexto social más amplio y actuar autónomamente. Destaca el
informe, que no sólo se espera que los individuos sean adaptables, también
innovadores, creativos, auto-dirigidos y auto-motivados, poniendo énfasis en que las
competencias clave involucran la movilización de destrezas prácticas y cognitivas,
habilidades creativas y otros recursos psicosociales como actitudes, motivación y
valores

2. Premio Escola Nota 10, caracterización y funcionamiento.
Conforme a documentos oficiales (Ceará, 2012), el Gobierno del Estado de Ceará por
medio de la SEDUC, instituyó el Premio Escola Nota 10, Ley 14.371, de 19 de Junio de
2009. El premio, financiado por el Fondo Estadual de Combate a la Pobreza (FECOP) y
administrado por la SEDUC, funciona como política inductora para que las escuelas
mejoren sus resultados y como política de apoyo a escuelas con bajos resultados
(Ceará, 2013). Se trata de una política que subsidia un modelo da aprendizaje
institucional focalizado en la diseminación de buenas prácticas de gestión y
pedagógica, objetivando fortalecer la mejoría de la calidad del aprendizaje de los
alumnos del 2° y 5° año de educación primaria de la red pública (Ceará, 2013).
Inicialmente, en 2009, el premio fue creado para estimular y contribuir para la mejoría
del aprendizaje de los alumnos de la educación primaria, específicamente en lo que se
refiere a la alfabetización de los niños en la edad considerada como correcta por el
gobierno (alumnos del 2° año), ampliando, posteriormente, en 2011, para lengua
portuguesa y matemática (alumnos del 5° año).
En la modalidad destinada a los alumnos del 2° año de la educación primaria, el premio
es concedido a 150 escuelas públicas que cumplan con los siguientes requisitos: a) IDEAlfa3 elevado dentro de una puntuación entre 8,5 e 10, b) Por lo menos 20 alumnos
matriculados en el 2° año de la educación primaria, en el momento de la evaluación
del SPAECE, c) un mínimo de 90% de alumnos matriculados en el 2° año de la
3

Mayores informaciones sobre este Premio pueden ser obtenidas en la página web del mismo:

http://www.paic.seduc.ce.gov.br/index.php/o-paic/premio-escola-nota-10
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1545

educación primaria evaluados por el SPAECE. Es conveniente registrar que esos son los
requisitos presentes desde la creación del Premio Escola Nota 10, a los cuales, como
veremos en los próximos párrafos, se les fueron acrecentando otros.
En lo que se refiere al IDE-Alfa se debe mencionar que es un indicador de calidad
producido como parte del SPAECE, teniendo como objetivo identificar el nivel
alcanzado por las escuelas públicas en la alfabetización de los niños que están en los
primeros años de escolaridad, tomando como referencia principal la habilidad de
lectura de cada alumno. Este índice es definido a partir de dos elementos: la
proficiencia de la escuela en una escala de 0 a 10 y la tasa de participación de los
alumnos en la evaluación. En 2011, por medio del decreto nº 30.797 de 29 de
diciembre de 2011, se acrecentó un tercer elemento: el Factor de Ajuste para la
Universalización del Aprendizaje. La incorporación de ese factor tiene por finalidad
estimular que las escuelas incluyan un mayor porcentual de alumnos en los niveles de
enseñanza adecuados. De esta forma no es suficiente que los alumnos del 2° año de la
educación primaria tengan buena proficiencia en el SPAECE, la escuela también debe
esforzarse para tener un elevado grado de universalización del aprendizaje de sus
alumnos.
En 2011, por medio de la ley nº 15.052 de 06 de diciembre de 2011, hubieron dos
principales cambios en los requisitos para la obtención del Premio Escola Nota 10. El
primer cambio es el hecho de que dejó de ser suficiente que una escuela municipal, de
forma aislada, tenga buen desempeño en el IDE-Alfa, la ley pasó a exigir que el
municipio donde la escuela está localizada también tenga como mínimo 70% de los
alumnos del 2º año de la educación primaria, bajo su responsabilidad, situados en el
nivel deseable dentro de la escala de alfabetización del SPAECE. Como se puede
observar, se introdujo un requisito que estimula a que las autoridades municipales
tomen medidas concretas, para todo el municipio, objetivando la alfabetización de los
niños en la edad correcta. El segundo cambio, fue la determinación de que las escuelas
que ya fueron premiadas o apoyadas con el Premio Escola Nota 10, están impedidas
de concurrir por el premio en el año subsiguiente.
A partir de la ley, anteriormente mencionada, el Premio Escola Nota 10 comenzó una
fase de expansión por medio de la ampliación de los beneficios para 150 escuelas
públicas del 5° año de la educación primaria, teniendo como referencia el Índice de
Desempeño Escolar del quinto año de estudios (IDE-5), que expresa los resultados
alcanzados por las escuelas en las evaluaciones de Lengua Portuguesa y Matemática,
tomando como referencia tres elementos también adoptados por el IDE-Alfa:
proficiencia de la escuela en una escala de 0 a 10, tasa de participación de los alumnos
en la evaluación y Factor de Ajuste para la Universalización del Aprendizaje.
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Para concurrir a ese premio, las escuelas deben cumplir los siguientes requisitos: a)
tener en el momento de la evaluación del SPAECE por lo menos 20 alumnos
matriculados en el 5° año de la educación primaria, b) haber obtenido una media de
IDE-5 entre 7,5 y 10,0, c) tener como mínimo 90% de alumnos, del 5° año, evaluados
en el SPAECE, d) las escuelas municipales deben estar en municipios que tengan como
mínimo 70% de los alumnos del 2° año en el padrón de calidad deseable por el
SPAECE, e) las escuelas bajo la responsabilidad del Estado de Ceará deben estar
localizadas en una Coordinación Regional de Desarrollo de la Educación (CREDE) que
también tenga como mínimo 70% de los alumnos en el nivel deseable por el SPAECE.
Se debe mencionar que las escuelas que ya fueron premiadas o apoyadas con el
Premio Escola Nota 10, están impedidas de concurrir por el premio en el año
subsiguiente.
El valor del Premio, para cada una de las 300 escuelas premiadas, es calculado a partir
del valor per cápita por aluno de dos mil reales, o sea $ 883,20 dólares americanos,
multiplicado, conforme sea el caso, por el número de alumnos del 2º o del 5º año de la
educación primaria evaluados por el SPAECE. Los recursos recibidos por la escuela
premiada deben ser utilizados, exclusivamente, en acciones que objetiven incentivar el
desempeño de los profesionales de la escuela, la mejoría de los resultados de
aprendizaje de los alumnos, la mejoría de sus instalaciones físicas, el enriquecimiento
de los recursos didáctico-pedagógicos y el desplazamiento de equipo de profesores
que realizarán acciones pedagógicas en la escuela apoyada.
Hechos los cálculos, el premio es entregado a la escuela en dos cuotas. La primera
corresponde al 75% del valor total y la segunda al 25% restante. El repase de la
segunda cuota está condicionada, no solo a la aprobación de las cuentas de la 1ª
parcela, mas también al mantenimiento del mismo desempeño o elevación de los
resultados en el SPAECE en la próxima evaluación. A parte de eso, la escuela premiada
deberá comprobar la realización de acciones de cooperación técnica-pedagógica,
dentro de un límite máximo de dos años de duración, con una escuela que tuvo menor
desempeño, definida por el gobierno, que contribuya para que mejore el aprendizaje
de sus alumnos.
Se puede afirmar que el principal elemento innovador del Proyecto Escola Nota 10 es
ese apoyo técnico-pedagógico y el apoyo financiero para un conjunto de 300 escuelas
que, entre otros criterios4, tuvieron menor desempeño escolar – 150 escuelas con

4

Los otros requisitos son: a) en el momento de las evaluaciones del SPAECE, la escuela debe tener por lo
menos 20 alumnos matriculados, respectivamente, en el 2° e 5° año de la educación primaria, b) tener
como mínimo 90% de alumnos matriculados en el 2° y/o 5° año evaluados por el SPAECE.
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menor IDE-Alfa y 150 escuelas con menor IDE-5. Conviene destacar que esas escuelas
no puede ser beneficias con el apoyo mencionado por más de dos veces consecutivas.
Como parte del Premio, las escuelas apoyadas reciben una contribución financiera
equivalente a la multiplicación del número de alumnos por el valor per cápita de mil
reales, o sea $ 441,60 dólares americanos, para la implantación de un plano de
acciones para mejorar el desempeño escolar. Esta contribución financiera también es
repasada en dos cuotas, cada una corresponde al 50% del valor total. La transferencia
de la segunda cuota está condicionada a la aprobación de las cuentas de la primera
cuota, a la comprobación de la realización de la acción de cooperación técnicapedagógica entra la escuela apoyada y la escuela premiada, y a la mejoría de los
resultados de la escuela apoyada, que deberá tener notas mínimas de 7,0 para el IDEAlfa y 5,0 para el IDE-5.

3. Las acciones de cooperación técnico-pedagógica en cuestión
La investigación realizada permite no solamente identificar y analizar las acciones de
cooperación técnico-pedagógica implantadas por las escuelas estudiadas, mas también
permite sistematizar informaciones que

permitan establecer diagnósticos con el

objetivo de perfeccionar las políticas públicas. En este sentido, reservamos este
espacio dentro del artículo para analizar las percepciones de los directores de las
escuelas a respecto del Premio Escola Nota 10, bien como destacamos las principales
fragilidades y orientaciones, indicadas por los gestores, para su perfeccionamiento.

3.1. Principales acciones realizadas en las escuelas apoyadas
Conforme se puede observar, en el cuadro n° 1, fueron identificadas 26 acciones de
cooperación técnico-pedagógica implantadas por 8 escuelas premiadas en 8 escuelas
apoyadas (con bajo desempeño) a lo largo de 2011.
El análisis de esas acciones permite constatar que todas fueron implantadas con un
mismo objetivo: compartir experiencias, transfiriendo conocimientos y prácticas
pedagógicas que contribuyan para que las escuelas apoyadas tengan un buen
desempeño en la evaluación a larga escala del desempeño escolar aplicado por el
gobierno de Ceará.
Las acciones de cooperación técnico-pedagógica fueron implantadas en las escuelas
apoyadas como resultados de un proceso inicial marcado por la visita o visitas
realizadas por las escuelas premiadas a las escuelas apoyadas, con el objetivo de
conocer a los directores y al cuerpo docente, la realidad de las escuelas apoyadas,
diagnosticar los problemas y elaborar propuestas de intervención.
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Cuadro 1 – Acciones de cooperación técnico-pedagógica realizadas por ocho escuelas primarias contempladas con
el premio Escola Nota 10 (edição-2010) en las escuelas apoyadas – con reducido índice de desempeño escolar.

Pares de
escuelas

Par n°1

Par n°2

Par n°3

Par n°4

Par n°5

Par n°6

Par n°7
Par n°8

Nombre de las acciones de cooperación técnico-pedagógica
Visita para reconocer la realidad de la escuela apoyada
Reestructuración del refuerzo escolar
Estrategia para atender a los alumnos que no
participan del refuerzo escolar
Actividades con base en el uso de descriptores de las
matrices de referencia de evaluación y simulaciones
de exámenes oficiales adoptados en las evaluaciones a
larga escala
Modificación de la metodología de enseñanza
Innovación pedagógica
Utilización de una pedagogía basada en proyectos
Refuerzo escolar con envolvimiento de la comunidad
escolar
Aplicación de simulados
Diagnóstico y refuerzo escolar
Reunión con la comunidad escolar
Proyecto dengue
Proyecto: esa escuela tiene historia
Oficina de textos
Acciones para la mejoría del desempeño del
aprendizaje
Reunión con la comunidad escolar, diagnóstico del
bajo desempeño y refuerzo escolar
Adopción de nuevas estrategias de enseñanza
Diálogo con los alumnos sobre la indisciplina
Diagnóstico de las principales problemáticas e
intervenciones con los alumnos que serán evaluados
por el gobierno
Cambios en las prácticas pedagógicas
Aplicación de simulados
Proyecto: Gincana de la lectura
Diagnóstico y acompañamiento de acciones para el
aprendizaje de lectura
Refuerzo escolar
Proyecto: Tesoro literario
Compartir experiencias para la mejoría del desempeño
escolar

Si por un lado, ese proceso inicial fue semejante en todas las escuelas, por otro debe
considerarse que las acciones de intervención fueron diferentes, de acuerdo con la
realidad de cada escuela. A pesar de esa diversidad, todas las acciones estaban unidas
por el mismo hilo

conductor: el pragmatismo de las acciones de cooperación

claramente direccionadas de forma objetiva y precisa para la superación de las
fragilidades presentadas por los alumnos de las escuelas apoyadas que serán
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evaluados por el gobierno. Se trata de un conjunto de acciones

que están

direccionadas para que la escuela implante estrategias pedagógicas, objetivando
resultados concretos e inmediatistas en las evaluaciones externas.
A partir de este análisis se puede comprender el hecho de que las acciones de
cooperación se concentran en tres actividades principales:
a) Las aulas de refuerzo escolar
Esta acción destaca-se como común denominador en todas las escuelas estudiadas,
expresa la preocupación con el nivelado del aprendizaje de los alumnos en las salas de
aula por medio de la adopción de aulas de refuerzo escolar que sean realizadas
durante el horario de clases en salas separadas o en la misma sala o en el contra-turno
de las escuelas. Se puede afirmar que el secreto del nivelado radica en la definición y
preparación de actividades pedagógicas específicas para cada aluno, específicamente
preparadas para que supere sus dificultades de aprendizaje. Todos los casos analizados
apuntan a la necesidad de un profesor que realice las aulas de refuerzo escolar en
sintonía con el profesor responsable por la clase donde estudia el alumno que
frecuenta el refuerzo. Como se puede observar, el refuerzo escolar tiene una
intencionalidad, una dirección, a partir de eso se puede explicar su uso generalizado en
la mejoría del aprendizaje.

b) Uso de descriptores y de simulaciones de exámenes
El pragmatismo de las acciones de cooperación queda evidente cuando constatamos la
predominancia del uso de descriptores de las matrices de las evaluaciones externas
como ejes orientadores de la práctica pedagógica y la adopción de simulaciones de las
evaluaciones externas, como práctica evaluativa para el continuo monitoreo del
aprendizaje de los alumnos.
Las simulaciones se convierte en una efectiva práctica de familiarización de los
alumnos con la estructura de los ítems adoptados en las evaluaciones externas, de tal
forma que el estudiante se habitúa con esa modalidad de evaluación, evitando el
desencuentro entre una modalidad de evaluación adoptada por la escuela en las
evaluaciones internas e otra adoptada en las evaluaciones externas.
c) Adopción de metodologías y prácticas pedagógicas activas en sala de aula.
Complementando el trío de acciones de cooperación, esta última acción está
direccionada a la superación de prácticas de enseñanza tradicional, sustentadas en un
modelo vertical en el cual el alumno escucha, memoriza y repite, y el profesor
discursa. Las aulas basadas en metodologías activas tienen como característica la
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1550

permanente busca de la ruptura

de la monotonía, posibilitando al alumno

experiencias diferenciadas, por las cuales aprende siendo estimulado a investigar,
descubrir, interpretar, trabajar de forma colectiva, envolviendo a la comunidad. Esto
quedó explícito en diversas estrategias socializadas por las escuelas premiadas, tales
como “Gincana de la lectura”, “Tesoro literario”, “Oficinas de textos”, “Proyecto
dengue”, entre otras iniciativas.

3.2. Percepciones de los gestores sobre las acciones de cooperación
La investigación realizada permite constatar que, en la visión de los directores
entrevistados, tanto de las escuelas premiadas como apoyadas, todas las acciones de
cooperación pueden ser consideradas bien sucedidas. Este hecho constituye, sin la
menor duda, una señal positiva, una vez que representa la aprobación de la iniciativa
que tuvo el gobierno de Ceará al crear el Premio Escola Nota 10.
Sin embargo, es conveniente cuestionar: ¿Por qué motivos las acciones de cooperación
son consideradas bien sucedidas? ¿El hecho de que sean bien sucedidas significa que
no hubo problemas en su proceso de implantación? ¿Cuáles fueron las principales
fragilidades de esas acciones?
Al analizar el discurso de los gestores, se constata que en seis de los ocho pares de
escuelas investigadas, el discurso que justifica la afirmación generalizada de que las
acciones de cooperación fueron bien sucedidas tiene como eje principal la importancia
del intercambio de experiencias y prácticas educativas para la reflexión y la realización
de cambios en las escuelas apoyadas. Esta sería la principal contribución y el principal
mérito de las acciones de cooperación.
Un segundo discurso, presente en cuatro de los ocho pares de escuelas estudiadas, es
aquel en el cual los descriptores adoptados en las matrices de evaluación asumen un
papel de importancia para conducir las evaluaciones internas y las simulaciones de las
evaluaciones externas son incorporadas en el cotidiano escolar porque, entre otras
cosas, permiten que los alumnos se familiaricen con la forma de evaluación adoptada
por el gobierno.
El tercer discurso que se destaca en tres de los ocho pares de escuelas investigadas,
sustenta la importancia de la adopción de metodologías activas, destacando las
ventajas y beneficios de usar prácticas pedagógicas que rompan con la monotonía de
lo enseñanza tradicional. Dentro de de esta visión se destaca la idea de que los niños
aprenden mejor por medio de juegos y actividades diferentes propuestas por las
profesoras. Otro discurso también mencionado en tres de los ocho pares de escuelas,
es la importancia de las acciones de cooperación para enfatizar, en la comunidad
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escolar, la necesaria aproximación escuela-comunidad, principalmente en lo que se
refiere a la participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus
hijos.
Finalmente, un discurso presente en dos de los ocho pares de escuelas, justifica la
importancia de las aulas de refuerzo escolar, porque direcciona el trabajo para los
alumnos que más necesitan de apoyo, permitiendo nivelar las turmas para obtener
buenos resultados.

3.3. Fragilidades de las acciones de cooperación implantadas
En lo que se refiere a las fragilidades existentes en las acciones de cooperación
técnico-pedagógica, el análisis del discurso de los gestores de las escuelas premiadas
permite destacar como primera fragilidad, presente en cinco de los ocho pares de
escuelas estudiadas, la reducida receptividad existente por parte da escuela apoyada,
una vez que ni siempre la escuela apoyada está abierta a sugerencias con el
compromiso de mejorar.
Esta fragilidad es un hecho que llama la atención de los autores una vez que, si por un
lado, se afirma que las acciones de cooperación son acciones bien sucedidas,
predominando el discurso de la importancia del intercambio de experiencias, por otro,
queda evidente cierta resistencia en las escuelas apoyadas en relación a la presencia
de la escuela premiada por medio de acciones de cooperación técnico-pedagógica. Esa
resistencia es un hecho que no invalida las acciones realizadas pero probablemente
una actitud más favorable facilitaría el proceso de implantación de las acciones de
cooperación.
Un segundo lugar, se constata dos discursos, existentes en cuatro de los ocho pares de
escuelas estudiadas, a respecto de las fragilidades del proceso de implantación de las
acciones de cooperación. Un discurso se refiere al poco tiempo destinado a las
acciones de cooperación y la necesidad de un acompañamiento más próximo por parte
de la escuela premiada. Otro discurso, es la reducida cantidad, carencia o falta de
acceso a multimedios, que den soporte a las prácticas pedagógicas diferenciadas,
conforme consta en los siguientes discursos:
En tercer lugar, son destacadas tres fragilidades, existentes en tres de los ocho pares
de escuelas estudiadas. La primera fragilidad es la carencia de espacio físico adecuado
para las actividades físicas y las actividades de refuerzo escolar y de lectura. A segunda,
se refiere a la resistencia que hubo por parte de algunos profesores de las escuelas
apoyadas para implantar las recomendaciones y sugestiones de la escuela premiada.
La tercera destaca la resistencia encontrada en algunos padres de familia y alumnos
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para aceptar las nuevas rutinas impuestas a partir de las aulas de refuerzo escolar y de
la adopción de simulaciones de evaluaciones externas.

3.4. Orientaciones para perfeccionar las acciones de cooperación
Frente a las fragilidades mencionadas, la investigación realizada permite identificar las
percepciones de los directores de las escuelas apoyadas y premiadas en relación a lo
que podría ser mejorado en el proceso de implantación de las acciones de
cooperación.
a) Orientaciones para las escuelas premiadas e apoyadas en relación a la definición e
implantación de las acciones de cooperación, con base en la percepción de los
gestores escolares:


La escuela premiada debe planear la primera visita de tal forma que sea realizada

durante un día entero, sin prisa, pues no se trata de una visita meramente protocolar,


Mayor aproximación por parte de las escuelas, apoyadas y premiadas, para la

elaboración de un planeamiento más direccionado,


Enfocar más las discusiones operacionales a respecto de las estrategias adoptadas

por las escuelas premiadas para obtener buenos resultados, con la presencia de las
propias profesoras que implantaron directamente tales estrategias,


Planear por lo menos una visita de la escuela apoyada a la escuela premiada para

conocer mejor las estrategias pedagógicas adoptadas.


Crear condiciones para realizar un acompañamiento más próximo de la evolución

de la escuela apoyada.
b) Orientaciones para las escuelas apoyadas a respecto del papel y de la importancia
de las acciones de cooperación con la escuela premiada, con base en la percepción de
los gestores escolares:


Evaluar si realmente desean establecer una relación de cooperación con la escuela

premiada.


Realización previa de reuniones de sensibilización de los profesores de la escuela

apoyada, con el objetivo de superar las resistencias a la presencia de los profesores de
la escuela premiada.


Los profesores de la escuela apoyada deberían estar más abiertos a sugestiones,

determinados a mudar, el suceso de las acciones de cooperación dependen del
compromiso de los profesores para realmente colocar en práctica lo que fue sugerido,
con foco en los resultados.
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c) Orientaciones para las escuelas apoyadas a respecto de aquello que debe ser
mejorado en la escuela con base en la percepción de los gestores escolares:


Actuar de forma más focalizada, objetivando la mejoría del aprendizaje,



La gestión escolar debe envolverse, asumir y potencializar el refuerzo escolar,
basado en un atendimiento direccionado e con calidad.



Realizar actividades diarias en los moldes de las evaluaciones externas, elaborar

ítems e actividades rutineras, en sala de aula, basadas en los descriptores de las
matrices de evaluación. Adoptar simulaciones de las evaluaciones externas para
familiarizar a los alumnos con este tipo de evaluación.


Incorporar en la práctica pedagógica de la escuela la implantación de acciones que

articulen a la comunidad escolar en torno de la mejoría del aprendizaje.


Monitoreo frecuente del desempeño escolar, teniendo como referencia la

adopción de la práctica continua de realizar evaluaciones diagnósticas.


O núcleo gestor debe actuar de forma articulada con los profesores, auxiliando en

las dificultades encontradas en la sala de aula.


Incorporar la práctica de metodologías activas en el día a día del trabajo docente,

diversificando las estrategias didácticas para tornar las aulas más dinámicas y de esta
forma facilitar el aprendizaje.


Inversiones en materiales y recursos didácticos, en el aumento de los recursos de

la biblioteca, en una infraestructura física adecuada y en mayor acceso a recursos
tecnológicos.

Conclusiones
Por medio de este articulo conseguimos analizar, en términos evaluativos, una política
pública que se encuadra dentro de las tendencias apuntadas por la UNESCO, y
abordadas al inicio de este texto, una vez que no solamente incentiva la transparencia
de informaciones y de estructuras educativas, por medio de la utilización de
indicadores de referencia de calidad, ampliamente divulgados en la opinión pública y
en comunidad escolar, mas también valoriza el trabajo realizado por las escuelas,
estimulándolas para que trabajen de forma interdependiente, por medio de la
socialización de buenas prácticas escolares y de incentivos para el establecimiento de
relaciones colaborativas entre unidades escolares.
El premio analizado es una iniciativa que tiene como objetivo mayor estimular
habilidades y competencias individuales en los niños y jóvenes que frecuentan la
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escuela, para que puedan desarrollar el pensamiento creativo e innovador en pro de
una sociedad democrática, socioeconómicamente sustentable, amante de la paz y
enemiga de la injusticia y de la inequidad social. Tratase de habilidades y competencias
condensadas en los cuatro pilares de la educación, apuntado por la Unesco, por medio
del informe Delors (1996), aprender a conocer, a hacer, a vivir con los demás y a ser.
Se por un lado, este artículo permite verificar, que las relaciones de colaboración
estimulada por el Premio Escola Nota 10, fueron evaluadas como bien sucedidas por
parte de los directores de las escuelas investigadas, por otro apunta una serie de
desafíos que deben ser superados en la medida en que son apuntadas las fragilidades
existente, las cuales distantes de reducir el valor y merito del Premio, deben servir
para no solamente mejora el premio analizado, mas también el funcionamiento de los
sistemas escolares como un todo, una vez que muchas de las fragilidades están
relacionadas con prácticas educativas enraizadas en las comunidades escolares, las
cuales son difícil pero no imposibles de cambiar.
El Premio Escola Nota 10 es una experiencia que puede ser replicada y adaptada a
otras realidades educacionales, al final este es uno de los objetivos que hizo que sea
discutido en el III Congreso Internacional de Ciudades Creativas. Sin embargo, su
implantación exige una visión sistémica, amplia, holística, del sistema educativo que lo
va adoptar, una vez que en el ámbito educacional, políticas basadas en la valorización
de la meritocracia exigen creatividad e innovación, para que no surjan heridas que
destruyan el sentimiento de comunidad que debe primar en el ámbito escolar. Todo
sistema educativo se sustenta en una comunidad escolar, son innumerables los actores
que en ella interactúan. En ese sentido, iniciativas como el Premio Escola Nota 10, se
inserta dentro de un conjunto de iniciativas por medio de las cuales son
redimensionados una serie de valores, tales como cooperación, colaboración y
corresponsabilidad.
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Resumo
O presente artigo é um recorte da pesquisa empírica intitulada: Negociando resiliência
- processos protetivos de adolescentes em contextos potenciais de risco, realizada em
diversos países. Apresentaremos os resultados de uma Iniciação Científica financiada
pelo CNPq, realizada no município de Presidente Prudente – SP (Brasil), no período de
2010 a 2011. Neste trabalho em especial, serão apresentadas implicações referentes
ao papel do projeto social “Aquarela” na vida de dois adolescentes estudantes em
escolas públicas estaduais, que na ocasião estavam em situação de risco e
vulnerabilidade social. Sendo assim, os mesmos foram inseridos no Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e no Projeto Aquarela. O PETI é uma ação do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome - do Governo Federal - que
visa à retirada de crianças e adolescentes com até 16 anos das práticas de trabalho
infantil, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos. O Projeto Aquarela foi
criado em 2006 pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) de Presidente
Prudente-SP, para atender crianças e adolescentes (de 6 a 14 anos) que estão em
situação de risco e vulnerabilidade social. Este projeto tem como finalidade oferecer
oficinas pedagógicas musicais, culturais, artesanais, ambientais e orientação de
estudo, visando o desenvolvimento crítico e exercício de cidadania, proporcionando
um crescimento individual e coletivo dessas crianças e adolescentes. Portanto, neste
artigo voltaremos nossas reflexões a fim de identificar os processos interativos,
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protetivos que estão associados com desenvolvimento positivo e resiliência, através
das percepções dos adolescentes aqui pesquisados.

Palavras chave
Projeto Social; Resiliência; Adolescentes; PETI; Trabalho Infantil; Risco e Proteção; Sete
Tensões.

Abstract
This article is an excerpt of empirical research entitled: Negotiating resilience protective processes in contexts of adolescent potential risk held in different countries.
We present the results of a Scientific Initiation funded by CNPq, held in the city of
Presidente Prudente - SP (Brazil), in the period 2010-2011. In this work, in particular,
will be presented implications for the role of the social project "Aquarela" on the lives
of two teenage students in public schools, which at the time were at risk and social
vulnerability. Thus, they were included in the Eradication of Child Labor (PETI) and
Project Watercolor. PETI is an action of the Ministry of Social Development and Fight
Against Hunger - Federal Government - which aims to remove children and
adolescents under 16 years of child labor practices, except as apprentices from 14
years. The Watercolour Project was created in 2006 by the Municipal Social Welfare
(SAS) Presidente Prudente-SP, to meet children and adolescents (6-14 years) who are
at risk and social vulnerability. This project aims to provide educational workshops
musical, cultural, craft, environmental study and guidance, to develop and exercise
critical citizenship, providing individual and collective growth of these children and
adolescents. So in this article we will return our thoughts to identify interactive
processes, protective factors are associated with positive development and resilience,
through the perceptions of adolescents surveyed here.

Key words
Social Project; Resilience; Teens; PETI; Child Labour Risk and Protection; Seven Tensions

INTRODUÇÃO
O presente artigo é um recorte da pesquisa empírica intitulada: Negociando resiliência
- processos protetivos de adolescentes em contextos potenciais de risco, financiada
em 2010 a 2011 pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) na modalidade de Iniciação Científica (IC).
Salientamos que esta investigação estava vinculada a uma pesquisa maior financiada
pela FAPESP (período de 2010 a 2011), também intitulada “Negociando resiliência processos protetivos de adolescentes em contextos potenciais de risco” coordenada
pela orientadora Profª. Drª. Renata Maria Coimbra Libório e pela equipe de
pesquisadores Silvia Helena Koller (UFRGS) e Marilza Therezinha de Souza
(Universidade de Taubaté) que compõem o Grupo de Trabalho “Juventude, Resiliência
e Vulnerabilidade” da ANPEPP - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Gradução em
Psicologia.
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Tal estudo de cunho exploratório foi realizado em 4 municípios brasileiros: Presidente
Prudente, Assis, Taubaté e Porto Alegre, cujo objetivo era compreender o processo de
“Resiliência” em 16 adolescentes com idades entre 13-15 anos; que se encontram
expostos a adversidades e/ou vivendo uma transição entre distintas realidades ou em
contextos diferentes daqueles entendidos como próprios para sua faixa etária e,
portanto, avaliados na cultura brasileira como riscos potenciais ao desenvolvimento.
As propostas desses estudos baseiam-se na pesquisa “Negotiating resilience:
protective process of children in transition across cultures and contexts”, realizada em
5 países (além do Brasil): Canadá, África do Sul, China, Tailândia e Índia; coordenada
pelo Dr. Michael Ungar da Dalhousie University, de Halifax (Canadá) e, financiada pelo
Social Science and Humanities Research Council of Canada (SSHRC).
O conhecimento sobre a Resiliência é de suma importância para pensarmos em
políticas públicas adequadas às crianças e adolescentes que se encontram em situação
de risco e vulnerabilidade social. Ressaltamos que os estudos e análises proporcionam
reflexões sobre o ambiente em que essa criança e/ou adolescente vive, e quais seriam
as políticas públicas mais eficazes para a melhoria na condição de vida de tais sujeitos.
Os estudos em resiliência são recentes, tiveram início nos anos 70 na área da
psiquiatria, um dos primeiros pesquisadores sobre essa temática foi Michael Rutter,
mas os termos utilizados eram outros, Invulnerabilidade ou Invencibilidade. Com a
expansão dos estudos, principalmente das pesquisas longitudinais, os pesquisadores
(Werner & Smith) começaram a investigar e conceituar esses termos e chegou-se a
denominação que conhecemos hoje Resiliência (POLLETO & KOLLER, 2006).
O conceito de “Resiliência”, segundo Libório, Castro & Coelho (2006) ainda está em
construção, não existe uma definição consensual sobre a temática e, a área que tem
um interesse maior sobre esse fenômeno é a Psicologia, mais especificamente a
Psicologia Positiva (YUNES, 2003 apud LIBÓRIO; CASTRO & COELHO, 2006).
[...] Conforme Seligman e Csikszentmihalyi (2001), a psicologia positiva busca o
entendimento dos processos e fatores que proporcionam o desenvolvimento
psicológico sadio. Além disso, lhe interessa saber quais elementos implicam o
fortalecimento e a construção de competências nos indivíduos. A resiliência é um
dos conceitos que se aplica a esta concepção [...] (POLLETO & KOLLER, 2006, p. 25).

Em nossas pesquisas, consideramos que a resiliência se concebe em indivíduos que
passam por experiências negativas, principalmente de risco e vulnerabilidade social,
mas encontram “forças” para superar tais dificuldades. É importante ressaltar que
tais “forças” são decorrentes de inter-relações do indivíduo com o meio em que
vive, não é algo individual, permanente, inato e sim é um processo que sofre
influências externas.
De acordo com Libório, Castro & Coelho (2006) e Santos & Dell’ Aglio (2006) falar
sobre resiliência é abordar diversos conceitos complexos e abrangentes, tais como,
risco, proteção, vulnerabilidade, competência e “coping”. Os autores consideram
que os estudos em resiliência são de natureza multidimensional, por envolver uma
ampla “interpretação” dos conceitos. Tais estudos não podem ser vistos como
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determinantes, “esse individuo é resiliente e esse não é resiliente”, resiliência é um
processo, não é algo determinado e inato.
Portanto, para compreendermos tais conceitos faremos uma breve explicação de cada
um deles, de acordo com a literatura estudada. Polleto & Koller (2006) definem o que
seriam os fatores de risco e proteção:
[...] Os fatores de risco estão relacionados a toda sorte de eventos
negativos de vida que, quando presentes no seu contexto, aumentam a
probabilidade do indivíduo apresentar problemas físicos, psicológicos e
sociais. Já os fatores de proteção correspondem às influências que
modificam, melhoram ou alteram respostas individuais a determinados
riscos de desadaptação [...] (POLLETO & KOLLER, 2006, p.31).

Com relação à vulnerabilidade Polleto & Koller (2006) a definem como:
[...] trata-se de um atributo individual que opera somente quando um
risco está presente e refere-se, portanto, a uma variável individual. [...]
Ao contrário da resiliência, a vulnerabilidade caracteriza-se pela
emissão de respostas mal-adaptadas que produzem resultados
negativos para o desenvolvimento psicológico dos indivíduos
submetidos a situações de risco. (p. 39).

O conceito de competência, de acordo com Masten & Coatsworth (1998) apud Santos
& Dell’ Aglio (2006, p.215) seria o “[...] sucesso diante de tarefas de desenvolvimento
previstas para uma pessoa de determinada idade e gênero, no contexto de sua cultura,
sociedade e época”. Os autores Santos & Dell’ Aglio (2006) ressaltam que devemos
tomar cuidado com a interpretação do conceito de competência para não
reproduzirmos um discurso ideológico sobre os “indivíduos resilientes e nãoresilientes”. Eles também ressaltam que resiliência é um processo.
Outro conceito mencionado é o de “coping”, Santos & Dell’ Aglio (2006, p.215)
definem esse conceito como “[...] um conjunto de esforços cognitivos e
comportamentais empreendidos com o objetivo de lidar com demandas específicas,
internas ou externas, que surgem em situação de estresse e são avaliadas como
sobrecarregando ou exercendo os recursos pessoais [...]”. Em outras palavras “coping”
são as estratégias que o indivíduo utiliza para enfrentar os efeitos negativos da
situação de estresse.
Com essa breve explicação percebemos a complexidade dos conceitos que estão
envolvidos para a compreensão da Resiliência, por isso, o pesquisador deve-se atentar
a esses conceitos para não correr o risco de realizar uma análise equivocada da
Resiliência em indivíduos em situação potencial de risco.
Além do conhecimento desses conceitos, os estudos em resiliência devem levar em
consideração aspectos subjetivos dos sujeitos pesquisados, como este sujeito
interpreta as adversidades de sua vida, como este sujeito processa a experiência
negativa e qual é o sentido que ele dá a essas experiências (LIBÓRIO, CASTRO &
COELHO, 2006). “[...] Esse processo está vinculado à sua história de vida, permeada
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pelas influências da família, da comunidade e da cultura [...]” (LIBÓRIO; CASTRO &
COELHO, 2006, p. 101).
As pesquisas em resiliência segundo Libório, Castro & Coelho (2006) devem enfocar
alguns aspectos fundamentais, tais como: Os estudos devem ter definições claras e
consistentes sobre Resiliência; A Resiliência deve ser vista como um fenômeno; É
preciso levar em consideração a natureza multidimensional dessa temática; Deve-se
fazer uma análise crítica sobre os processos de proteção, risco e vulnerabilidade; A
pesquisa sobre essa temática é integradora e multidisciplinar; O pesquisador tem que
reconhecer os diferentes pontos do desenvolvimento humano; E se faz necessário
compreender que não existe uma pesquisa e intervenção neutra.
Os autores afirmam que “[...] o tema da resiliência, embora tenha se tornado moda, é
antes de tudo um assunto social, diz respeito às relações do indivíduo com sua família,
seus pares e sua comunidade, ou seja, está ligado à saúde humana [...]” (LIBÓRIO;
CASTRO & COELHO, 2006, p. 111).
Segundo Libório & Ungar (2010, p.477) a “[...] resiliência é vista como resultante
daquilo que as comunidades definem como funcionamento saudável e socialmente
aceito para suas crianças e adolescentes, bem como a capacidade de suas
comunidades em prover tais recursos”. Por isso, que consideramos o estudo em
“Resiliência” como algo complexo e subjetivo, portanto, para analisar a Resiliência se
faz necessário compreender a cultura e o contexto em que o sujeito pesquisado está
inserido e como esta cultura percebe e entende o conceito Resiliência.
Conforme Libório & Ungar (2010),
[...] resiliência, longe de se referir unicamente a traços individuais,
associa-se igualmente com as características do lugar social e político
ocupado pelas crianças, adolescentes, suas famílias e comunidades.
Essa forma menos individualizante de conceber resiliência minimiza a
tendência de atribuir ao sujeito de forma singular, a responsabilidade
por seu insucesso. (LIBÓRIO; UNGAR, 2010, p.478)

Para chegar aos resultados dessa pesquisa, trabalhamos com outro conceito
denominado por Michael Ungar (2010) “Sete Tensões”, tal proposta leva em conta os
aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos. Ungar (2010) propõe estas “Sete
Tensões” como algo a ser analisado nos estudos sobre Resiliência, o autor chegou a
estas “conclusões” através de diversas pesquisas realizadas em vários países, tais
“tensões” se baseiam em sete temas relevantes em comum que compareceram nas
narrativas dos adolescentes pesquisados.
Sua concepção de resiliência articula-se com a discussão das “Sete Tensões”, na
medida em que os adolescentes vistos como apresentando resiliência em seus
contextos culturais transitam entre essas tensões e encontram boas formas de
resolução das mesmas. O processo de Resiliência, na visão de Ungar (2010), se
fundamenta da seguinte maneira:
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Primeiramente na capacidade dos indivíduos navegarem por recursos que mantém
bem estar; em segundo lugar na capacidade dos ambientes físicos e sociais oferecerem
tais recursos e em terceiro lugar, na capacidade dos indivíduos, suas famílias e
comunidades negociarem recursos culturalmente significativos a serem partilhados.
É esse processo duplo de navegação através de recursos disponíveis, bem como a
negociação por recursos a serem proporcionados de forma valorizada pelos
adolescentes, envolvendo tanto o indivíduo e seus ambientes em um processo
dinâmico, conduzindo a bem estar que podemos entender o processo de Resiliência.
(Ungar et al., 2008, p. 2, apud LIBÓRIO & UNGAR, 2010, p. 483).
De acordo com Libório & Ungar (2010) as “Sete Tensões” são: 1) Acesso a recurso
material; 2) Justiça Social; 3) Relacionamentos; 4) Identidade; 5) Coesão Social; 6)
Poder e controle; 7) Aderência Cultural. Os autores afirmam que,
As tensões relacionam-se aos processos protetivos, sendo que os participantes da pesquisa
ilustraram com suas histórias o aparecimento dessas tensões, em maior ou menor número, e
formas de solucioná-las de acordo com valores culturais e recursos disponíveis em cada
realidade cultural, social e econômica. (LIBÓRIO, R. M. C; UNGAR, M, 2010, p. 482)

Um dos critérios de seleção dos adolescentes participantes da pesquisa de IC, ao qual
é o foco deste artigo, era estarem envolvidos em situação de ou vulneráveis ao
Trabalho Infantil. Faremos uma breve explanação sobre a questão Trabalho Infantil no
Brasil.
1.1 O TRABALHO INFANTIL NO BRASIL
Existem duas formas de trabalho infantil, o informal urbano e doméstico. Libório
(2009) define trabalho doméstico como qualquer atividade doméstica seja em casa de
terceiros ou na própria; com ou sem remuneração; mas desde que essa criança e/ou
adolescente assuma sozinha todas as responsabilidades dos serviços sem a supervisão
de um adulto e também que esteja incluída na faixa etária proibida por lei. Já o
trabalho informal urbano relaciona-se a atividades as quais a criança e/ou adolescente
desenvolvem fora do ambiente doméstico, em empresas, indústrias, feiras livres,
lixões, agricultura, entre outros locais, seja no horário comercial ou não.
No Brasil existem várias leis, decretos, emendas que visam à questão do trabalho de
menores de 18 anos. O artigo 7º, inciso XXX da Constituição Federal de 1988, alterado
pela Emenda nº. 20 de 15 de novembro de 1988 proíbe qualquer tipo de trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, cuja idade mínima é de 14 anos.
Portanto, conforme a Lei, no Brasil o adolescente entre 14 e 16 anos pode trabalhar
somente como aprendiz, com carga horária especial e durante seu aprendizado haverá
um profissional instruindo e ensinando o ofício. O Ministério do Trabalho e Emprego
elaborou um “Manual da Aprendizagem” constando todas as informações referentes à
contratação de aprendizes. Os adolescentes em idade entre 16 a 18 anos podem
trabalhar desde que não atrapalhe seus estudos e que não seja em ambiente
insalubre, perigoso, penoso e noturno.
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Em síntese, a proibição do exercício dessas atividades visa preservar a boa saúde (atividade
insalubre); a vida (atividade perigosa); a integridade física (atividade penosa) e o bom
desenvolvimento físico do adolescente (trabalho noturno), visando, ainda, garantir-lhes o
direito de frequentar a escola e o seu bom desenvolvimento psíquico, moral e social. (CASTRO,
J; CASTRO, D., 2002, p.61)

Os adolescentes selecionados para nossa pesquisa de IC se encontravam vulneráveis à
situação de trabalho infantil e, por isso foram encaminhados ao Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do município de Presidente Prudente – SP
(Brasil). Este programa é uma ação do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à fome - do Governo Federal - que visa à retirada de crianças e adolescentes
com até 16 anos das práticas de trabalho infantil, exceto na condição de aprendiz a
partir de 14 anos.
E tal programa, está vinculado ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), segundo
o portal eletrônico na internet do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
fome (MDS) 2, o PETI contém três eixos básicos:
transferência direta de renda a famílias com crianças ou adolescentes
em situação de trabalho, serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos para crianças/adolescentes até 16 anos e acompanhamento
familiar através do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e
1
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) .

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) de Presidente Prudente-SP, além do
PETI, criou um projeto educacional no ano de 2006 para atender crianças e
adolescentes (de 6 a 14 anos) do município que estão em situação de risco e
vulnerabilidade social. Este projeto chama-se “Projeto Aquarela” (em 2004 ele já
existia, mas estava ligado à Secretaria de Cultura do Município). Sob a coordenação (
na época da pesquisa) de Fernando Diamante, tendo como finalidade oferecer oficinas
pedagógicas musicais, culturais, artesanais, ambientais e orientação de estudo,
visando o desenvolvimento crítico e exercício de cidadania, proporcionando assim, um
crescimento individual e coletivo dessas crianças e adolescentes.
De acordo com o portal eletrônico na internet do município de Presidente Prudente, o
Projeto Aquarela
é um serviço de complementação à escola, [...]. Sua proposta constitui
garantia do acesso do grupo infanto-juvenil ao seu direito à proteção e
desenvolvimento integral, proporcionando oportunidades de adquirir
conhecimentos e desenvolver habilidades e atitudes que provoquem
impacto positivo na qualidade de vida da criança, da família e da
2
comunidade com ações culturais, artísticas e pedagógicas .

1

Portal eletrônico do MDS:< http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti>. Acessado em 22
jun 2011
2
Disponível em: < http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/projetos.xhtml>. Acessado
em: 04 agosto 2011.
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Como este projeto está ligado a SAS, as crianças e adolescentes que participam do
mesmo, também estão incluídas em outros programas sociais disponíveis no
município, como por exemplo, o PETI e Criança Cidadã.
No final de nossa pesquisa (julho de 2011) os dois adolescentes participantes foram
vinculados ao programa Ação Jovem da Secretaria de Assistência Social do município,
por terem completado 15 anos, idade limite de participação dos adolescentes no
Projeto Aquarela. O programa Ação Jovem – do Governo Federal - tem como “[...]
objetivo beneficiar jovens com idade entre 15 a 24 anos com Ensino Fundamental e/ou
Médio incompletos, que se encontram em situação de vulnerabilidade social através
do repasse direto de subsídio financeiro”3.

1. OBJETIVOS
O objetivo principal da pesquisa de IC foi compreender os processos interativos e
protetivos que estão associados com desenvolvimento positivo e resiliência em dois
adolescentes, com idades entre 13-15 anos, que na época, estavam expostos a
adversidades significativas, nesse caso, inseridos em trabalho infantil, doméstico ou
informal urbano. Neste trabalho em específico, o objetivo é apresentar as implicações
referentes ao papel do projeto social “Aquarela” na vida desses dois adolescentes.
2. METODOLOGIA
No caso de nossa pesquisa utilizamos uma combinação inovadora com relação aos
procedimentos metodológicos, através dos métodos visuais (fotografias e filmagens),
observação, entrevistas semi-estruturadas visando à reciprocidade entre os
Pesquisadores e Adolescentes. Os dados coletados são analisados qualitativamente
através da “Análise de Conteúdo”, buscando aprofundar os processos protetivos que
contribuem ao adolescente acessar a Resiliência.
Os Métodos Visuais utilizados para coleta de dados foram a filmagem e fotografia, tais
recursos proporcionam a obtenção de dados subjetivos. Com relação à utilização dos
métodos visuais nas pesquisas em Ciências Socais, Selltiz (et allii, 1987, apud BONI;
QUARESMA, 2005, p.75) relata que,
Tanto na entrevista aberta como na semi-estruturada, temos a
possibilidade da utilização de recursos visuais, como cartões,
fotografias, o que pode deixar o entrevistado mais à vontade e faze-lo
lembrar de fatos, o que não seria possível num questionário, por
exemplo. (SELLTIZ et allii, 1987, apud BONI; QUARESMA, 2005, p.75)

Tal recurso proporcionou um conhecimento mais aprofundado sobre o adolescente
pesquisado e principalmente sobre seu cotidiano. Este instrumento nos permite
analisar e entender com mais “facilidade” a temática “Resiliência”, por esta temática
3

Informações do portal eletrônico
http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/projetos.xhtml?uni=3 da Prefeitura de
Presidente Prudente-SP, acessado em 29 de agosto de 2011.
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ser dinâmica e multidimencional a utilização desses recursos viabilizam uma análise
mais aprofundada e detalhada sobre os meios que os adolescentes pesquisados
utilizam para “superar”, da melhor maneira possível, as dificuldades encontradas
durante sua vida.
O uso de fotografia e filmagem além de facilitar a investigação de dados, permite ao
pesquisador compreender os sentidos que os adolescentes atribuem à realidade de
sua vida. Não utilizamos esse instrumento para que o pesquisador crie hipóteses sobre
os dados, o que buscamos foi compreender o processo de “Resilência” nos
adolescentes através de seus relatos e interpretações das fotos e do clipe (filmagem).
Para fazermos as análises dos dados utilizamos a “Análise de Conteúdo”, analisando o
conteúdo da foto, da filmagem e principalmente das três entrevistas transcritas dos
adolescentes. Segundo Caregnato & Mutti (2006) a “Análise de Conteúdo” trabalha
com o conteúdo texto, e levando em conta uma abordagem qualitativa procura-se
analisar os dados obtidos através de uma característica ou um conjunto de
características encontradas no fragmento da mensagem.
Com isso podemos criar categorias através de palavras ou frases que se repetem nos
textos. Exemplo, se encontrarmos repetidamente o termo “Família” nas entrevistas
dos dois adolescentes, podemos criar uma categoria “Família”, pois esta palavra é
significativa por aparecer diversas vezes em contextos iguais ou diferentes. Neste
artigo, apresentaremos na conclusão, os resultados da categoria “Projeto Aquarela”.
Sobre as técnicas de entrevista, Boni & Quaresma (2005) reforçam dizendo que a
entrevista semi-estruturada pode ser aberta e/ou fechada possibilitando uma maior
facilidade do sujeito pesquisado em discorrer sobre o tema proposto. Segundo as
autoras,
As técnicas de entrevista aberta e semi-estruturada também têm como vantagem a sua
elasticidade quanto à duração, permitindo uma cobertura mais profunda sobre determinados
assuntos. Além disso, a interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas
espontâneas. Elas também são possibilidades de uma abertura e proximidade maior entre
entrevistador e entrevistado, o que permite ao entrevistador tocar em assuntos mais
complexos e delicados, ou seja, quanto menos estruturada a entrevista maior será o
favorecimento de uma troca mais afetiva entre as duas partes. Desse modo, estes tipos de
entrevista colaboram muito na investigação dos aspectos afetivos e valorativos dos
informantes que determinam significados pessoais e de suas atitudes e comportamentos. As
respostas espontâneas dos entrevistados e a maior liberdade que estes têm podem fazer surgir
questões inesperadas ao entrevistador que poderão ser de grande utilidade em sua pesquisa
(BONI; QUARESMA, 2005, p.75)

Nessa pesquisa tivemos três momentos de entrevistas semi-estruturadas, que foram
transcritas e alisadas. Com relação à obtenção dos dados a pesquisa envolveu as
seguintes fases, que foram realizadas individualmente com cada adolescente
pesquisado:
Primeira Fase - Contato com os profissionais e seleção dos dois participantes da
pesquisa. Nos reunimos com a Assistente social do Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) no bairro Cambuci em Presidente Prudente-SP. Nesta reunião, coletamos
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informações sobre adolescentes que estavam expostos as seguintes situações
potenciais de risco: trabalho infantil e/ou em situação de pobreza. Os adolescentes
teriam que ter idades entre 13 e 15 anos e, apesar de se encontrarem expostos a
adversidades (no caso trabalho infantil), deveriam ser avaliados como estando bem,
apesar de tais dificuldades vivenciadas. Dentre a lista que nos foi passada escolhemos
alguns adolescentes que participam do Projeto Aquarela (esta lista continha nome de
meninos e meninas). Conversamos com o coordenador do Projeto Aquarela sobre as
crianças que estavam nessa lista, perguntamos a ele quais daqueles adolescentes
estavam “bem” apesar das adversidades enfrentadas. O coordenador nos indicou
alguns nomes e então passamos para a segunda fase.
Segunda Fase - Identificação dos participantes da pesquisa e obtenção dos
consentimentos das famílias e dos seus responsáveis (assinatura dos Termos de
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE). Depois de identificarmos os dois
participantes da pesquisa, entramos em contato com os dois adolescentes no Projeto
Aquarela. Conversamos com vários adolescentes, num primeiro momento queríamos
investigar um menino e uma menina, no intuito de verificar se há diferenças entre
ambos os sexos, mas não foi possível porque as meninas desistiram de participar
devido a diversos motivos. Então conseguimos selecionar dois meninos, por aceitarem
participar. Com isso, levamos os TCLE e entregamos uma cópia aos dois adolescentes
participantes bem como aos seus responsáveis, tendo sido obtidas suas assinaturas e
adesão à pesquisa.
Terceira Fase - realização da primeira entrevista e pré-filmagem para preparação das
famílias. Realizamos a primeira entrevista com os dois adolescentes, seguimos um
roteiro de questões semi-estruturadas. Tais perguntas envolviam temas sobre sua
vida, desafios e/ou dificuldades enfrentadas, relacionamentos importantes e
significativos em sua vida, são temas que envolvem o contexto social e emocional do
adolescente.
Quarta Fase - Contextualização da vida dos participantes usando fotografias, através
do uso de máquinas descartáveis; uso da técnica de coleta de dados chamada
“evocação fotográfica” (“photo elicitation”, Harper, 2002, apud Libório 2011). No dia
da primeira entrevista deixamos com os adolescentes uma máquina fotográfica
descartável para que eles fotografassem coisas que são boas e/ou ruins em suas vidas.
Estipulamos uma semana para que eles pudessem tirar as fotos, a quantidade de
poses desta máquina descartável são de 27. Depois de reveladas as fotos, a
pesquisadora se reuniu com os adolescentes para realizar uma entrevista sobre as
fotos tiradas, as perguntas eram sobre quais fotos mais gostou, quais não gostou,
quem estava na foto, enfim seguimos um roteiro de questões.
Quinta Fase - realização da filmagem “um dia de sua vida”, os pesquisadores chegam
à casa da família (ou outro lugar onde o adolescente vive) para realização da
filmagem de seu dia, são mais ou menos 8 horas de filmagem (esta técnica está
embasada no trabalho de Ann Cameron e pode ser compreendida em mais detalhes
em Gillen, Cameron, Tapanya et al, 2006, apud Libório 2011). Com um adolescente
realizamos a filmagem em sua casa e em seu bairro, foram três dias totalizando
aproximadamente oito horas de filmagem. Já com o segundo fizemos a filmagem no
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Projeto Aquarela, pois na época ele passava a maior parte do tempo no projeto e não
em sua casa, também foram três dias de filmagem totalizando oito horas.
Sexta Fase - Seleção dos vídeos/clipes. Os vídeos gravados “um dia de sua vida” foram
assistidos pela pesquisadora, professora orientadora e integrantes do grupo de
pesquisa que juntos selecionaram os trechos de cada filme que entenderam como
mais significativos. Depois selecionamos entre 6 a 8 segmentos de seus dias, com
duração de 5 a 6 minutos cada. Portanto, cada clipe teve duração de mais ou menos 30
min.
Sétima Fase - Criação / compilação dos vídeos (feito através do software Pinnacle).
Fizemos a edição dos dois vídeos dos dois adolescentes.
Oitava Fase - Segundo momento interativo. Após conferir a compilação de clipes, a
pesquisadora se reuniu novamente com os adolescentes para assistirem juntos os
clipes selecionados e para haver uma discussão (outra entrevista) sobre os mesmos,
seguindo um roteiro de questões.
Nona Fase - Análise dos dados coletados e elaboração do relatório final com os
resultados obtidos. Analisamos os conteúdos das fotos, filmagens e entrevistas.
Ressaltamos que os procedimentos metodológicos adotados neste estudo
proporcionaram uma aproximação entre pesquisador e pesquisado, pois tivemos
vários momentos de entrevistas, fotos e filmagem. Foram três momentos de
entrevista (a primeira com questões gerais, a segunda sobre as fotos e a terceira sobre
a filmagem), tais entrevistas foram gravadas e transcritas.
Criamos nomes fictícios aos participantes, este é um dos compromissos éticos de
nosso trabalho e também do grupo de pesquisa coordenado pela orientadora deste
projeto. Portanto, os nomes escolhidos aos adolescentes serão apresentados como
Fábio e Danilo, iremos referir a eles em nossas conclusões.

3. RESULTADOS
Apresentaremos um recorte dos resultados obtidos em nossa pesquisa e na sequência
as conclusões que chegamos referente à visão dos adolescentes sobre o Projeto
Aquarela. Antes faremos uma breve explanação sobre a história de vida de cada
adolescente.
O primeiro participante denominamos como Fábio, na época da coleta de dados tinha
14 anos de idade. Residia em um bairro periférico (no qual o tráfico e uso de drogas
nessa região é uma realidade), localizado na zona leste da cidade de Presidente
Prudente-SP, numa casa modesta e alugada. Do ponto de vista étnico é afrodescendente e sua família é composta pela mãe, padrasto, dois irmãos e uma irmã.
Este se apresenta como um adolescente muito tímido, não expressando muito suas
opiniões sobre os questionamentos que fizemos.
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O adolescente estudava numa escola Pública Estadual em seu bairro, participava da
catequese e do projeto social Aquarela desde os sete anos de idade. Na fase de coleta
de dados do estudo, o jovem ainda assumia o papel de cuidador de uma menina (com
idade aproximada de cinco anos) filha de sua vizinha. A história de vida do adolescente
ainda é marcada pela violência doméstica, o alcoolismo, a pobreza, a vulnerabilidade e
o trabalho infantil, uma vez que sua família chegou a trabalhar como catadores no
extinto “lixão” da cidade.
Seu falecido pai era muito violento e alcoólatra, batia em sua mãe e nos filhos. Certo
dia seu pai chegou muito bêbado e agrediu sua mãe com um pedaço de madeira,
conseguiu acertá-la na cabeça. Para se defender, ela pegou este objeto da mão dele e
revidou, mas quando acertou o marido, ele caiu e bateu a cabeça na quina da mesa
(tampo de mármore) da cozinha e acabou morrendo. Tudo isso aconteceu na frente
dos filhos, a mãe foi julgada e absolvida, depois do ocorrido a vida deles mudou
completamente, tiveram que sair da cidade e também todos fizeram
acompanhamento psicológico no intuito de “superar” este trauma familiar.
O segundo participante denominamos como Danilo, na época da coleta de dados com
a assistente social ele estava com 15 anos, mas quando nós o procuramos fazia pouco
tempo que havia completado 16 anos de idade, por isso que incluímos em nossa
pesquisa. Residia em um bairro periférico (no qual o tráfico e uso de drogas nessa
região é uma realidade), localizado na zona norte da cidade de Presidente PrudenteSP, numa casa modesta e alugada. Do ponto de vista étnico é afro-descendente e sua
família é composta pela mãe, padrasto, três irmãos e uma irmã (dois por parte do
padrasto e dois por parte de mãe, todos moram juntos). Este se apresenta como um
adolescente muito extrovertido, expressando de forma clara suas opiniões sobre os
questionamentos que fizemos.
O adolescente estudava numa escola Pública Estadual em outro bairro, porque em seu
bairro só havia escola municipal, também desde pequeno participava do projeto social
Aquarela e na época da pesquisa estava como monitor circense nesse projeto. Antes
de participar dessa pesquisa, o jovem havia trabalhado num Lava Jato na cidade.
Durante nosso trabalho, Danilo estava vinculado ao programa Ação Jovem do Governo
Federal, pois havia completado 16 anos. Quando finalizamos nossa pesquisa,
soubemos que ele abandonou a escola para trabalhar, pois não tinha mais vínculo com
o projeto e consequentemente acabou sendo desvinculado do programa Ação Jovem.
Vemos que a história de vida dos dois adolescentes demonstra contextos de
vulnerabilidade ao qual viveram. E mesmo com tantos problemas e desafios
enfrentados, eles conseguiram “superar” os obstáculos com a influência do ambiente
em que estavam inseridos. E de acordo com nossas análises, um dos ambientes mais
significativos, foi o Projeto Aquarela. Uma política pública criada no município de
Presidente Prudente-SP que apresenta excelentes resultados.
Os adolescentes comentaram sobre a relação deles com o Projeto Aquarela e,
constatamos que tal programa contribuiu ao processo de resiliência dos mesmos.
Fábio afirma que este projeto é muito bom em sua vida porque favorece o
desenvolvimento e aprendizado. Ele nos diz que não conseguiria se imaginar sem o
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projeto, pois lá ele aprende artesanato, dança, violão, entre outras atividades. Com as
análises que fizemos dos dados e informações coletadas encontramos a seguinte
tensão: 1) Acesso a recurso material. O projeto Aquarela para este adolescente está
contribuindo mais ao acesso a recurso material porque ele enfatiza as atividades
desenvolvidas dentro do ambiente, em nenhum momento ele fala das suas relações
interpessoais neste local. Mas vemos que este projeto contribui no processo de
resiliência, pois é um local que proporciona diversas aprendizagens, favorecendo
processos educacionais que futuramente poderão contribuir com a inserção no
mercado de trabalho.
A relação do Danilo com o Projeto Aquarela é muito mais forte e intensa (comparada
com a de Fábio) fizemos todas as coletas de dados neste projeto. Durante as
entrevistas o adolescente cita várias pessoas do projeto que são importantes em sua
vida. Fizemos uma pergunta ao adolescente se ele tem alguém que serve de modelo
em sua vida, à resposta foi o diretor do projeto chamado Fernando Diamante: “É, ele
contano a vida dele pra nois assim vixi, boa parte assim eu queria surpreendesse assim
tamém” (Danilo, 2011, s/p). Ele quis dizer que a história de vida do Fernando foi de
superação e que gostaria de seguir o exemplo dele.
Danilo gostava muito da aula de circo porque essa aula proporcionava momentos
descontraídos, como conversa e brincadeira. Outro lado positivo apresentado pelo
adolescente é a ajuda aos educadores e as crianças. Pois o mesmo auxilia os
educadores, fazendo chamada, pegando os equipamentos de trabalho, ensinando
outras crianças os exercícios. Percebemos que ele tem toda a liberdade para executar
tais atividades e se sente bem fazendo isso. Sobre sua relação com os educadores do
circo, Danilo simplesmente diz que “Ah é tipo pai e filho entendeu assim no modo de
viver” (Danilo, 2011, s/p).
É interessante destacar outra fala de Danilo sobre um educador da aula de recreação,
segundo ele, este educador: “É o meu professor assim que, é o professor assim que sei
lá que eu conto tudo pra ele assim entendeu? Professor amigo. (...) eu converso sempre
com ele” (Danilo, 2011, s/p). Vemos o quanto esta relação é significativa.
Na filmagem percebemos a interação do Danilo com todas as pessoas do projeto e
como ele se sente bem ali. Ele adora a aula de percussão, no dia em que filmamos esta
aula a educadora o elogiou muito. Então perguntamos a ele o que acha dessa
educadora, e ele respondeu: “Ah é uma professora vixi oh tirá o chapéu (risos)”
(Danilo, 2011, s/p). Segundo ele o projeto é bom demais, inexplicável, e representa o
que ele tem de bom em sua vida.
Fizemos perguntas semelhantes várias vezes em momentos diferentes, e as respostas
eram as mesmas, que ele gosta, tem intimidade e proximidade com todos os
educadores. Com isso, podemos considerar que este é um ambiente onde ele se sente
bem, acolhido, protegido e respeitado, essas são características dos fatores de
proteção.
Encontramos as seguintes tensões: 1) Acesso a recurso material; 3) Relacionamentos e
4) Identidade. O projeto Aquarela para este adolescente contribui ao acesso a recurso
material porque ele enfatiza as atividades desenvolvidas dentro do ambiente. A tensão
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mais presente em sua fala é a Relacionamentos, o adolescente tem relacionamentos
importantes no projeto com todos os educadores, com o diretor do projeto, essas
pessoas são significativas em sua vida. Sendo assim, há uma expressiva contribuição na
construção de sua identidade. O projeto Aquarela proporciona positivamente ao
processo de resiliência.

4. CONCLUSÕES
Diante desse panorâmico contexto podemos concluir que o Projeto Aquarela para
esses dois adolescentes, contribuiu efetivamente no processo de Resiliência. Vemos
que para Danilo a relação foi mais forte e intensa, tanto que no final o mesmo
abandonou a escola porque não estava mais no projeto, portanto o motivo que o
mantinha na escola era a participação nesse projeto.
Mesmo sendo dois adolescentes do sexo masculino, percebemos a diferença nas
tensões, isso significa que um estava indicando mais tensões que o outro. Acreditamos
que seja pela diferença de envolvimento com o projeto. Não podemos generalizar
essas conclusões, estamos apenas nos referindo a dois adolescentes em diferentes
contextos, mas com muitos fatos em comum.
O Projeto Aquarela é uma política pública específica do município de Presidente
Prudente-SP, mas existem outros projetos que, assim como este, fazem diferença na
vida de muitas crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco e
vulnerabilidade social.
Assim, observamos que a resiliência foi construída a partir de contextos nos quais os
jovens foram inseridos, de forma que na ausência de contextos sociais de proteção, é
difícil a mobilização desse processo, que, conforme afirmamos no início desse
trabalho, não é um construto de origem individual, ou inato, resiliência se promove, a
partir de relacionamentos interpessoais de qualidade, acesso a condições materiais,
fortalecimento de auto-estima e reconhecimento social.
Algo que gostaria de acrescentar, que esta pesquisa também mostrou uma lacuna
quanto a não existência de outro projeto com os adolescentes acima dos 16 anos. Até
os 14 e 15 anos eles ficam no projeto e depois o que acontece? Será que todos (as)
conseguiram terminar os estudos? Como estão estes adolescentes depois de terem
passado pelo projeto? Estes questionamentos são de suma importância para uma
futura pesquisa.
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Resumo
O artigo em questão apresenta as razões pelas quais as gestões municipais surgiram
como campo privilegiado de análise para os estudos sobre políticas públicas nos anos
de 1980 em diante e também porque se elegeu a cidade de Campinas como potencial
“termômetro” para estudo das políticas públicas criadas pelo Estado brasileiro para
atender as demandas da população jovem no período de início dos anos 2000.No caso
das gestões municipais, estas adquiriram reconhecida importância durante o processo
de democratização da sociedade brasileira e passaram a apresentar de forma mais
clara focos importantes para a realização de pesquisas sobre as relações entre a
sociedade civil e o Estado. Já a cidade de Campinas exemplificava bem a atual
realidade dos grandes centros urbanos brasileiros, nos quais a presença do grupo
juvenil era bem representativa. As políticas públicas criadas na cidade em questão
centraram-se na área da Assistência Social e foram originadas da ação das três esferas
de governo existentes no país (a federal, a estadual e a municipal). Sua coordenação
foi possibilitada pela dinâmica incorporada no país com a criação do Sistema Unificado
de Assistência Social (SUAS), que na cidade em questão foi manifestada pela atuação
dos Distritos de Assistência Social (DAS). O público atendido correspondeu aos jovens
na faixa etária dos 15 aos 24 anos, que viviam em situação de vulnerabilidade social e
se encontravam em defasagem educacional.

Palavras chave
Cidade; políticas públicas; juventude; Assistência Social; educação; trabalho.
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Abstract
The Article shows the reasons for which the municipal administrations were emerging
as a privileged field of analysis for public policies studies in the 1980s, and also because
was chosen the Campinas city as case in point for the study of the public policies
created by the Brazilian state to cater to demands of the youth in the period from
2000s years. In the case of municipal administrations, they acquired recognized
importance during the process of democratization of the Brazilian society. They
initiated to show more clearly important points for conducting research about the
relations between civil society and the State. Already Campinas city was a example
well current of the reality of large Brazilian cities, in which the youth group was
numerous. The public policies created in the city had focused on the area Social
Assistance and were derived from the action of the three government levels within the
country (the federation, states and cities). His coordination was made possible by the
dynamics initiated in the country with the creation of the Unified Social Assistance
System that in the city was manifested by action of the Social Assistance District. The
people served were the young poor, for aged 15 to 24 years and with little level of
education.

Key words
City; public policies; youth; Social Assistance; education; work.

Introdução
Considerando que nas ultimas décadas a população juvenil tem-se mostrado
numericamente muito expressiva nos centros urbanos brasileiros e, além disso, que a
mesma tem sofrido de forma mais incisiva com os momentos de crise instaurados no
país e no mundo, julgou-se necessário o estudo sobre a atuação realizada pelo Estado
com relação ao atendimento das necessidades sócio-econômicas desses sujeitos.
Como grande parte das políticas criadas para o atendimento dos jovens que vivem em
situação de pobreza sempre esteve relacionada com a área da Assistência Social,
objetivava-se conhecer quais as políticas criadas nesta área a partir dos anos 2000.
Atentou-se para as modificações apresentadas com a promulgação da Constituição de
1988, que proporcionou aos municípios maior importância enquanto esfera de poder
governamental. Seus aparatos, principalmente as secretarias ligadas à
Assistência/Inclusão/Ação Social, tem sido responsáveis pelo maior número de
programas criados.
Como estratégia de estudo deste lócus de análise escolheu-se a cidade de Campinas.
Busca-se, com esse estudo, contribuir e se somar as pesquisas existentes nesta área,
de forma a fortalecer o atual conjunto de investigações sobre as políticas públicas de
juventude.

Objetivos
O estudo que originou este artigo pretendia compreender empiricamente a natureza das
políticas criadas para o atendimento das demandas juvenis por parte das diferentes
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esferas de governo existentes no Brasil, e as maneiras como estas se fizeram sentir nas
municipalidades e, conseqüentemente, junto ao público atendido.

Metodologia
Na pesquisa em questão fez-se uso da análise de documentos oficiais referentes aos
programas de juventude, juntamente com consulta da literatura que aborda os
assuntos pertinentes e também com a realização de entrevistas com gestores e
funcionários que atuaram junto à área da Assistência Social. Destaca-se que o diálogo
com os gestores foi de fundamental importância, pois possibilitou a obtenção das
informações referentes ao desenvolvimento e a manutenção das políticas.

Conteúdo
1. A MUNICIPALIDADE COMO LOCUS DE AÇÃO ESTATAL
Ao nos debruçarmos sobre a história política do Brasil vemos que o país, ao longo de
todo o seu período republicano, vivenciou momentos bem distintos, que oscilaram
entre momentos de maior centralização política, no qual a autonomia das esferas
subnacionais de governo havia quase desaparecido, e momentos de maior
descentralização política, no qual aquelas possuíam ampla autonomia política e
administrativa.
Após 1988, quando uma nova Carta Constitucional foi apresentada, se ratificou o
caráter federativo de nossa república e ampliou-se o grau de descentralização política
e fiscal existentes. A partir de então, todas as esferas de governo (federal, estadual e
municipal) adquiriram autonomia tanto para legislar sobre os mais diversos assuntos
como para fazer usufruto de tributos que passaram a pertencer a sua prerrogativa.
Entretanto, e conforme afirma Marta Arretche (2000), a descentralização fiscal
realizada não foi acompanhada de redefinições bem claras e explícitas de funções na
área social, de modo a promover atribuições e desempenhos equivalentes entre as
diversas unidades de governo beneficiadas com as mudanças. O governo federal
estaria agora impossibilitado de continuar desempenhando funções de forma
semelhante a que desempenhava durante a vigência do Estado Desenvolvimentista e
necessitaria que os estados e municípios passassem a assumir também tarefas de
gestão das políticas públicas.
Esperava-se que a manifestação do que Maria Almeida (2001) chamou de “federalismo
cooperativo”, que seria o compartilhamento das funções desempenhadas pelas
diferentes esferas de governo. Todavia, a Constituição de 1988 estabeleceu apenas
competências comuns para a União, estados e municípios e não as formas como essa
cooperação ocorreria, o que deveria ser instituído por legislação complementar.
Sem a referida redefinição, a realização das políticas públicas no Brasil ficou
condicionada à dinâmica própria do federalismo, na qual "(..) a decisão das unidades
locais de governo (aqui entendidas como estados e municípios) pela implementação de
uma dada política pública está resguardada pelo próprio princípio de soberania (..)
nada impede ou obriga que um dado município ou estado venha a implementar uma
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1575

política pública qualquer. " (ARRETCHE, 2000, p. 33). Assim, para que os demais entes
federados atuassem com vistas à implementação das políticas, os mesmos deveriam
ser induzidos pelo governo federal a procederem de tal maneira, o que nem sempre
foi realizado de forma eficaz.
Um resultado efetivo da descentralização foi a mudança presenciada na dinâmica
política dos governos locais, uma vez que, conforme apresenta Marília Sposito (2006),
as gestões municipais passaram a adquirir reconhecida importância no processo de
democratização da sociedade, e se tornaram campo privilegiado de análise para os
estudos sobre políticas públicas. Nesta, as relações entre a sociedade civil e o Estado
apareceriam de forma mais clara e ofereceriam focos importantes para a realização de
pesquisas.
Como exemplo disso, temos a cidade de Campinas (SP), que por concentrar um grande
fluxo de capitais mobilizados pelas empresas e bancos situados nela (além de ser
composta por uma rica elite econômica e também por um grande contingente de
trabalhadores urbanos), figurava-se como um potencial “termômetro” da atual
realidade dos grandes centros urbanos brasileiros, nos quais a presença do grupo
juvenil é bem representativa. Nela um conjunto de políticas públicas (oriundas da ação
das três esferas de governo) voltadas para o atendimento de demandas do segmento
juvenil foram implementadas a partir dos anos 2000.

2. O ATENDIMENTO DO PÚBLICO JUVENIL
Ao analisar os jovens enquanto sujeitos atendidos pelas políticas públicas ao longo da
história do Brasil, percebemos dois conjuntos de dificuldades: o primeiro decorre de
sua classificação, uma vez que, durante quase toda a historia do país, o sujeito jovem
foi entendido e associado com o adolescente; e o segundo decorrente de seu
tratamento controverso. A controvérsia se refere ao formato de atendimento
majoritariamente destinado a esses sujeitos, pois o mesmo foi realizado a partir de
dois enfoques: um voltado para a manutenção da ordem social e o controle moral dos
jovens (interesses contemplados com a criação de políticas na área da Assistência
Social) e outro voltado para a preparação da mão-de-obra demanda pelas sucessivas
mudanças econômicas e tecnológicas vivenciadas no Brasil (necessidades atendidas
pelas políticas da área da Educação).
Como é de conhecimento que a existência da identidade juvenil na sociedade
brasileira é multifacetária, achando-se “(...) tão segmentada como a sociedade (...)
[pois] Os jovens estão divididos por sexo, em rurais, urbanos e metropolitanos; ricos,
remediados e pobres; integrados e marginalizados; do Norte e do Sudeste; jovens
filhas, jovens mães, trabalhadores, estudantes, trabalhadores-estudantes.” (MADEIRA,
1986, p.18), não é estranho considerar que tais sujeitos fossem tratados de forma
desigual por parte do aparato estatal. Assim, se presenciou, no âmbito de atuação do
Estado, a diferenciação do público a ser atendido por suas políticas: aos jovens pobres
(vistos como um perigo potencial a sociedade) estavam destinadas as referentes a área
da Assistência Social, ao passo que aos jovens provenientes de classes mais abastadas
estavam destinadas as políticas da área educacional.
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A partir dos anos 2000, uma das grandes preocupações, tanto no âmbito nacional
como internacional, esteve relacionada com o desenvolvimento social dos países
latino-americanos e nestes a juventude se apresentava como um contingente muito
expressivo. Com base nisso, organismos e agências internacionais (dentre os quais
estava o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Unesco) transformaram
o grupo em questão como um dos setores prioritários para as ações políticas, ao
mesmo tempo em que reforçaram a necessidade de um atendimento mais intenso dos
jovens que fossem mais carentes e pertencentes à famílias de mais baixa renda. Surgiu
aqui uma maior atenção do Estado em relação a área da Assistência Social.
Alem disso, não se pode esquecer que com as mudanças ocorridas nos anos de 1980 e
promovidas pela promulgação da Nova Carta Constitucional de 1988, além da citada
descentralização do governo, houve a disseminação de ideários democráticos e do
atendimento das necessidades sociais enquanto direitos de cidadania. No que se
referiu a atendimento dos jovens e adolescentes, sinalizou a lei que:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(BRASIL, Constituição Federal, 1988).

A partir deste texto, houve a apresentação do atendimento às demandas de
adolescentes e jovens enquanto direitos, os quais se estenderiam a todos os que
fizessem parte deste grupo etário, independente de sua condição social.
Juntamente com essa mudança, outra inovação se fez sentir na área da Assistência
Social, que foi a promulgação da lei 8.742, em 1993, a denominada Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS), que propiciou a consolidação das políticas sociais neste
setor. Tal lei previu, entre outras coisas, a promoção de uma política integrada e
descentralizada, na qual cada esfera de governo teria funções e atuações bem
específicas. Tendo, no caso brasileiro, a existência de três entes federados (União,
estado e municípios) a atuação de cada um ficou assim estabelecida: a União seria
responsável pelo Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS), os estados seriam
responsáveis pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social (CEAS) e os municípios
seriam responsáveis pelos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS).
O CNAS foi criado em 1994, constituindo-se no órgão superior da Assistência Social,
cujo caráter era consultivo e as deliberações estabelecidas de forma colegiada. Ele
coordenaria a política nacional de assistência, assim como atuaria na certificação das
entidades de assistência social para recebimento de isenções e imunidades referentes
a impostos e contribuições sociais. Os CEAS teriam como responsabilidade discutir,
propor e aprovar o Plano de Assistência Social estabelecido pelo CNAS, além de
controlar, planejar e fiscalizar o Fundo de Assistência Social de sua prerrogativa. E os
CMAS teriam as mesmas funções dos CEAS somadas à realização das inscrições das
entidades beneficentes de Assistência Social de cada localidade, assim como sua
fiscalização.
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Tudo isso impulsionou a criação de políticas públicas locais voltadas para o
atendimento do público juvenil.

3. OLHANDO A CIDADE DE CAMPINAS
No caso da cidade de Campinas, as políticas implementadas se destinaram aos jovens
cuja idade oscilasse entre os 15 e os 24 anos e que vivessem em situação de carência
ou de vulnerabilidade social. Pode-se entender como indivíduos vulneráveis
socialmente aqueles que não tivessem pleno acesso “(...) à estrutura de oportunidades
sociais, econômicas e culturais que provêem do Estado, do mercado e da sociedade
(...)” (ABROMOVAY, 2002, p. 29) aos quais se relacionam.
As políticas em questão foram: o “Programa Jovem•Com”; o “Projeto Ação Jovem”; e o
“Projeto Juventude Cidadã”, todas apresentando como traço comum o
estabelecimento de uma relação entre formação educacional e inserção no mundo do
trabalho. A crença presente era a de que uma promoveria a obtenção da outra. A
concepção de educação apresentada era a considerada como preparatória ou
fomentadora de saberes necessários para a ocupação em postos de trabalhos que
poderiam ser criados na localidade.
Para a compreensão precisa do que foi cada uma, é necessário observa-las em suas
particularidades. Para isso, as mesmas são descritas a seguir.
O “Programa Jovem•Com” pertenceu a Secretaria de Cidadania, Trabalho, Assistência
e Inclusão Social (SMCTAIS), foi criado em 2006 e sancionado pela lei 12.601. O mesmo
trazia como proposta a inclusão digital enquanto facilitadora da inclusão social, isso
porque se julgava que ela motivaria o jovem na busca de formações e de maior
inclusão social.
O publico atendido foi encaminhado pela Rede Municipal de Assistência Social e
referendados pelos Distritos de Assistência Social (DAS). Essa atuação iniciou-se
baseada já na nova concepção que passou a existir dentro da área da Assistência
Social, que foi a ideia apresentada com a criação do SUAS. Pretendia-se com isso
garantir o acesso democrático aos programas sociais existentes.
Os jovens eram envolvidos em atividades sócio-educativas voltadas para a formação
tecnológica e pessoal e recebiam uma bolsa mensal, para a qual deveriam apresentar
como contrapartida a atuação dos em centros de informática (tele-centros) que
proporcionassem acesso livre de computadores e cursos que envolvessem a questão
da informática à população do entorno social onde o mesmo residia. Para isso, o
trabalho dos jovens foi estruturado em níveis de envolvimento diferentes, que
correspondiam a vencimentos e atuações diferentes. No Nível I os jovens atuariam 12
horas semanais na orientação de usuários no acesso livre à Internet e receberiam
mensalmente o valor de R$ 50,00; no Nível II atuariam 16 horas semanais na
organização das salas e receberiam um valor entre R$ 150,00 e R$ 250,00; no Nível III
atuariam 20 horas semanais ministrando cursos em salas de aulas e receberiam um
valor entre R$ 250,00 e R$ 400,00. O tempo de permanência do jovem no programa
era de 2 anos no máximo, nos quais ele poderia exercer atividades correspondentes a
qualquer um dos níveis descritos.
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O “Projeto Ação Jovem” foi criado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social (SEADS) do estado de São Paulo em 2004 e instituído pelo decreto 49.807/05.
Esse projeto visava atender os jovens cujas famílias fossem inclusas no “Cadastro PróSocial do estado” e que estivessem em situação de defasagem escolar. Previa-se a
destinação de uma bolsa mensal no valor de R$ 60,00 aos jovens e sua permanência
no ensino público em qualquer modalidade (regular, Educação de Jovens e Adultos
(EJA) ou profissionalizante). Em Campinas esses jovens eram indicados tanto pelos
Distritos de Assistência Social (DAS), como pelas escolas públicas e ONGs, e poderiam
receber o beneficio por um período de 2 anos no máximo.
O “Programa Juventude Cidadã”, de criação federal, surgiu como parte integrante das
ações do Programa Nacional de Estimulo ao Primeiro Emprego (PNPE) em 2003. Seu
público prioritário era os jovens egressos de medidas sócio-educativas e/ou membros
de famílias atendidas pelo “Programa Bolsa Família”. A proposta era conjugar o
fortalecimento da educação escolar (obtida via frequência a estabelecimentos de
ensino formal, que poderiam ser de fundamental, médio ou EJA) com a formação
especifica e a realização de trabalhos comunitários.
Todavia, tal programa foi implementado em Campinas apenas em 2007, momento em
que passava por um processo de reformulação, sendo ser substituída por outra: o Projovem. Assim, essa foi uma experiência de poucos meses na cidade. Seu
desenvolvimento foi possibilitado através do trabalho integrado entre a SMTAIS e a
Secretaria Municipal de Educação (SME). A SME possuía um convenio com o Ministério
de Trabalho e Emprego (MTE), o que possibilitou a realização da formação do
programa. O oferecimento dos cursos correspondentes foi de responsabilidade do
Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp), um departamento da SME.
Também ocorreu a atuação dos DAS, que auxiliaram na divulgação e no
encaminhamento dos jovens selecionados.
Desta forma, a participação dos beneficiados foi de apenas 8 meses. Neste período os
jovens receberam a qualificação profissional e a formação para o trabalho
comunitário, esta voltada para a questão da cidadania e dos direitos humanos.
De posse da formação, a atuação comunitária realizada em Campinas foi encaminhada
via a realização de parcerias com a Secretaria de Transportes (SMT), na figura da
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), e com a Secretaria de
Saúde (SMS). O objetivo foi realizar com os jovens trabalhos relacionados a problemas
mais próximos ou relacionados com a realidade vivenciada na cidade. No caso da área
de transportes, o tema se referia a questões como da mobilidade, da acessibilidade e
da acidentalidade no trânsito1, enquanto que no caso da área da saúde os temas se
relacionavam com a questão da reabilitação física, para o qual se desenvolveu junto
aos jovens pesquisas para qualificação das pessoas com deficiência na cidade.

1

O objetivo era familiarizá-los com situações e problemas presentes no trânsito – muitos dos quais envolviam pessoas de

sua faixa etária, como ocorria com a questão dos atropelamentos e acidentes com motos e carros.
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Conclusões
Com o apresentado, concluímos que o contexto no qual as políticas de juventude se
desenvolveram na cidade de Campinas correspondeu ao da nova atuação
desempenhada pelos municípios brasileiros a partir da nova descentralização política
apresentada pela constituição de 1988. Tal atuação foi fortalecida pelas inovações
possibilitadas com o surgimento da proposta do SUAS e materializada na figura dos
DAS, que tiveram grande atuação na cidade em questão.
No tocante às políticas implementadas, percebemos que elas corresponderam ao
início de uma importante atuação estatal voltada para o atendimento de demandas do
público juvenil. Esta contou com o estabelecimento de muitas parcerias, tanto as
realizadas entre as três esferas de governo (municipal, estadual e federal) entre si
como internamente a cada uma delas (entre suas secretarias) e também entre elas e
as organizações da sociedade civil e demais entidades privadas. Tais parcerias se
expressaram através das mais diversas ações, desde a efetivação dos projetos/
programas no município, passando pela seleção dos beneficiados e a promoção de
ações sócio-educativas que visavam a capacitação profissional dos jovens e sua
atuação em atividades/ projetos comunitários.
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Resumen
En la actualidad, el concepto de la cohesión social es fundamental en las políticas
públicas urbanas de todo el mundo. El concepto, que tiene su origen en la Sociología,
comienza a ser empleado por diversas instituciones económicas internacionales a
partir de los años 90, impregnando paulatinamente los discursos políticos, económicos
y sociales. Cuando esto sucede, su uso pasa también al lenguaje corriente. La cohesión
social hace hoy referencia a conceptos muy diversos tales como igualdad de
oportunidades, unidad, comunidad, identidad o participación. Es una noción compleja
e imprecisa, transnacional, que, según el contexto desde el que se evoca, es
interpretada y empleada de diferentes formas. Esta comunicación presenta los
resultados de un estudio exploratorio de carácter cualitativo sobre la percepción
ciudadana de la cohesión social realizado a través de las redes sociales en Internet en
la primavera de 2013. Su intención es ilustrar este carácter polisémico mediante la
comparación de diversas representaciones sociales del concepto a partir de cuatro
contextos urbanos diferentes: Belgrado (Serbia), Conakry (Guinea-Conakry), Madrid
(España) y Santiago de Chile (Chile). El trabajo tiene su origen en un seminario sobre
cohesión social dirigido por el profesor Dennis Laforgue en febrero de 2013 en el seno
del Master 2 en Sociología Aplicada de la Université de Savoie (Chambéry, Francia).
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Abstract
At present, the concept of the social cohesion is fundamental in the political urban
public ones of the whole world. The concept, which has his origin in the Sociology,
begins to be used by diverse economic international institutions from the 90s,
impregnating gradually the political, economic and social speeches. When this
happens, his use goes on also to the current language. Social cohesion today
indexes to such very diverse concepts as equality of opportunities, unit, community,
identity or participation. It is a complex and vague, transnational notion, which,
according to the context from the one that is evoked, is interpreted and employee
in different ways. This paper presents the results of an exploratory study of
qualitative character on the civil perception of the social cohesion realized through
the social nets in Internet in the spring of 2013. The aim of this work is to illustrate
the polysemy of the term by means of the comparison of diverse social
representations from four urban different contexts: Belgrade (Serbia), Conakry
(Guinea-Conakry), Madrid (Spain) and Santiago of Chile (Chile). The work has his
origin in a seminar on social cohesion directed by the teacher M.Dennis Laforgue in
February, 2013 in the bosom of the Master 2 in Applied Sociology of the Université
de Savoie (Chambéry, France).

Key words
Sociologie, Social Cohesion, Social Policies, Local Policies, Local Development

Introducción
Una sociedad no se constituye únicamente por la masa de individuos que la componen, por el
suelo que ocupan, por las cosas de las que se sirven, por los movimientos que llevan a cabo,
sino, sobre todo, por la idea que ella se hace de sí misma (Durkheim, 1912)

La noción de cohesión social ha pasado a convertirse un elemento clave en las
políticas sociales urbanas de todo el mundo, vinculado a cuestiones diversas como el
empleo, la lucha contra la exclusión social, la seguridad ciudadana, la participación
asociativa… Sin embargo, el término no ha llegado a ser definido de manera
unívoca, siendo una noción dinámica, evolutiva, transnacional, que se ha
desarrollado a través de diversas ideas: solidaridad, identidad colectiva, compromiso
y participación, reducción de la marginalidad, capacidad en la mediación de
conflictos, unidad, comunidad…A nivel sociológico, esta ambigüedad o
indeterminación es interesante ya que posibilita diversas lecturas y enfoques de las
sociedades donde es evocada, además de hacerla adaptable a una gran variedad de
situaciones1.
Desde el Lexique de Sociologie2 se define la cohesión social como una característica
de las organizaciones sociales que resulta de los procesos de integración social y
que muestra la estabilidad y la fuerza de los vínculos sociales en el interior de un
grupo determinado.
1
2

Guibet Lafaye (2009: 390)
Alpe, Y. y otros (2010: 46)
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Guibet Lafaye (2009: 389) considera a Durkheim como el precursor de la noción, al
contemplarla como un hecho estructurador de la sociedad, y definirla como la
interdependencia entre los miembros de ésta por medio de relaciones no
estrictamente comerciales, sino morales, vinculada a las lealtades compartidas y a
la solidaridad. Para esta autora, la forma de aprehender el concepto ha
evolucionado según las épocas y los contextos desde los que ha sido evocada,
significando aspectos diversos como el sentido de pertenencia a una sociedad, el
sentido de compromiso con la sociedad, la igualdad de oportunidades, la
participación democrática o la legitimidad de las instituciones representativas, entre
otros.
Por otra parte, de acuerdo a Hopenhayn, el vecindario semántico de la cohesión
social es bastante amplio, colindando con términos como capital social, integración
social, que se releva por el concepto inclusión social posteriormente, y la ética social.
En función de estos términos, “la cohesión social reside en la dialéctica entre
integración e inclusión, por un lado, y capital social y ética social, por el otro. Dicho
de otro modo, la cohesión social incorpora tanto la dimensión estructural como la
subjetiva, y puede entenderse como la dialéctica entre mecanismos instituidos de
inclusión/exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la
ciudadanía frente al modo en que ellos operan” (2007: 39).
La cohesión social es un rasgo que se ha ido incorporando paulatinamente a la
mayor parte las políticas de desarrollo local en Europa, África o Latinoamérica a
partir de los años 90, si bien desde diversos enfoques3. Así, en Francia, por ejemplo,
la cohesión social está vinculada a un conjunto de problemas relacionados
principalmente con el desempleo: inmigración, guetos urbanos, fracaso escolar,
dificultad de integración de determinados grupos. En otros países como Canadá, se
vincula más a la idea de identidad territorial y nacional En Chile los antiguos
patrones de cohesión social, de corte europeo, han sido sustituidos por una nueva
matriz fundada en el modelo estadounidense. Las nuevas generaciones han hecho
suyos los valores individualistas que ahora se promueven en todas las áreas de la
vida. La Concertación ha reintroducido algunos principios del Estado benefactor,
como la igualdad, la protección social, la cultura pública y la ciudad democrática,
pero sin alterar la naturaleza del modelo imperante (Tironi, 2007: 28-87)
Del Giorgio Solfa (2012:5-8) al referirse al desarrollo local como una construcción
colectiva, considera que la cohesión social es un elemento clave de los entornos
innovadores ciudadanos basados en la solidaridad y en la justicia social. Un rasgo
que no puede producirse sin liderazgos, sin instituciones y sin personas. Forsé y
Parodi (2009: 11), desde la base del contrato social, coinciden con Solfa en esta
manera de entender el concepto como una característica social que debe ser
inducida por los diversos actores que actúan en el territorio:
La cohesión social no es el resultado de una hipotética ‘mano invisible’ […] No es el
resultado providencial o accidental de una actividad humana orientada hacia
intereses particulares ciegos a la exigencia de solidaridad. La cohesión social no se
3

Guibet Lafaye (2009) propone un interesante y exhaustivo análisis de los diversos modelos de cohesión
social.
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obtiene gratuitamente o milagrosamente. Es el resultado de una actividad orientada
por la razón hacia la justicia social. En otros términos, es el resultado de un contrato
social que es necesario animar y desarrollar.
Centrando nuestra mirada al ámbito de la ciudad, desde la sociología urbana,
Fijalkow (2004: 70) enumera los cinco factores de cohesión urbana que permitieron
a Weber (1922) establecer su célebre tipología de las ciudades: la economía, la
seguridad, la libertad, la fraternización y los conflictos de legitimidad. La idea de
cohesión social, desde su ambigüedad, estaría estrechamente relacionada con todos
estos factores a través de sus connotaciones de vínculo social, solidaridad, o
integración.
La idea que nos interesa resaltar aquí es que no hay un criterio único para describir y
medir la cohesión social. Así, el concepto se emplea de manera diferente por los
poderes políticos según el contexto cultural, económico, político y social del
territorio donde se ha pretendido preservar o promocionar. La ‘reactivación’ o
‘puesta de moda’ de la noción ha hecho que el vocablo pase a los discursos políticos,
económicos y mediáticos de una gran mayoría de países de todos los continentes, y
con ellos al lenguaje popular.
Mauss, en relación al concepto, afirmaba (1969:100) que una sociedad se puede
definir así mismo de dos formas: por ella misma (por su nombre, por sus fronteras,
por los derechos que se otorga, por su voluntad de estar unida, por sus límites sobre
quienes pueden considerarse nosotros frente a los otros) y por la representación
colectiva que los individuos que la conforman en un momento y en un lugar dados se
hacen de sí misma (lo que incluye la noción de totalidad)
Tomamos esta idea de representación colectiva para plantear nuestro trabajo. Si
bien las instituciones y los diversos poderes públicos y actores sociales ponen en
marcha o participan de diversas acciones para conservar o construir cohesión en sus
sociedades, según su propia concepción de la noción, ¿cómo le llega a los
ciudadanos este concepto? ¿Cuál es la representación que los ciudadanos se hacen
de la cohesión social en su sociedad, en su territorio?

Objetivos
¿Cómo perciben los ciudadanos la cohesión social de sus ciudades? ¿Qué valor le
conceden a la existencia de esa cohesión? ¿Cómo influye el contexto (cultural,
histórico, económico) de la ciudad en esa percepción? ¿Existen percepciones
comunes en ciudades diferentes? ¿Qué particularidades pueden destacarse?
El objetivo de este trabajo es partir de estas preguntas para ilustrar el carácter
polisémico de la noción de cohesión social, generando así nuevas hipótesis y
categorías de análisis que contribuyan a la caracterización y delimitación del
concepto. Esta ilustración se ha realizado a partir del análisis comparativo de
diversas representaciones sociales de la cohesión social de cuatro ciudades-capitales
de tres continentes diversos (África, América Latina y Europa).
Nuestra hipótesis de trabajo es que la cohesión social, pese a su carácter
transnacional, está influida y determinada por el contexto socio-cultural desde el
que se evoca y emplea.
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Metodología
Este trabajo es un estudio exploratorio de carácter cualitativo realizado a través de
las redes sociales en Internet (Facebook, Twitter y correo electrónico) en la
primavera de 2013. La herramienta metodológica seleccionada para obtener los
datos ha sido un cuestionario on-line. En su realización han participado ciudadanos
de cuatro contextos urbanos diferentes: Belgrado (Serbia), Conakry (GuineaConakry), Madrid (España) y Santiago de Chile (Chile), con un mínimo de 25
cuestionarios por ciudad.
La selección de los participantes ha correspondido pues a un muestreo intencional o
de conveniencia, técnica de muestreo no probabilística. Así, y conforme a los
objetivos de la investigación, no se ha buscado tanto la representatividad sino la
recogida de elementos diacrónicos y sincrónicos identificados en las percepciones de
los informantes por su capacidad de proponer categorías que puedan proponer
nuevas hipótesis y acciones en torno a la cohesión social. El cuestionario ha estado
compuesto de un total de 11 cuestiones, las cuales 7 han sido referidas a las
variables específicas definidas en función del objeto de estudio. Estas cuestiones han
estado organizadas en preguntas abiertas y cerradas (dentro de las cuales se han
realizado preguntas dicotómicas y preguntas categóricas de elección múltiple),
ordenadas lógica y jerárquicamente de manera que pudieran ofrecer una
información susceptible de ser analizada de manera cualitativa en relación con las
hipótesis y objetivos de la investigación.
Este trabajo ha producido cuatro corpus diferenciados de respuestas, uno por cada
ciudad. El conjunto de resultados ha sido contextualizado y discutido en conjunto por
el equipo de investigadores, generándose así un análisis común que ha permitido
identificar los elementos comunes y las particularidades halladas tanto en la forma
como en el contenido de cada corpus.

1. Características de las ciudades de la muestra
Antes de pasar a describir los resultados de la investigación, y para contextualizar la
situación en la que se han recogido los datos, se describen algunas de las
características de los países y ciudades de los informantes en el momento de la
recogida de la información.
Belgrado es la capital de la República Serbia. Serbia es un estado situado en el
sureste de Europa y que forma parte de los Balcanes occidentales. Su régimen
político es una democracia parlamentaria unicameral. En diciembre de 2009, Serbia
ha presentado una demanda formal de adhesión a la Unión Europea y dos años
después la Comisión Europea le otorga oficialmente el estatuto de estado-candidato
y las negociaciones por la fecha de adhesión están a punto de culminarse. Tras
haber sido denominada en 2005 como el “tigre balcánico” por haber llegado a
superar una tasa de crecimiento del 5,9%, la Serbia actual hace frente a una tasa de
desempleo del 25% y a una crisis política respecto a la normalización de sus
relaciones con Kosovo, territorio que declaró su independencia en 2008.
Conakry es la capital de Guinea Conakry, país del África occidental y antigua colonia
francesa. El país alberga más de 10 millones de habitantes repartidos en 24 etnias
diferentes. Más del 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Guinea
Conakry obtuvo su independencia en 1958, pero no tuvo sus primeras elecciones
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libres y no fraudulentas hasta 2010. No obstante, el contexto político actual del país
ha dividido a sus habitantes desde estas elecciones. Una división que ha supuesto un
impacto negativo en las relaciones entre los ciudadanos, y que se deja sentir
particularmente en su capital, Conakry.
Madrid es la capital de España, monarquía parlamentaria constitucional y país
miembro de la Unión Europea desde 1986. Tras una etapa de prosperidad y
crecimiento económico, la actual crisis financiera internacional ha afectado
duramente al país. La confluencia de diversos factores como la cifra de desempleo
más elevada en la historia del país (cercano al 27%, según las estadísticas oficiales),
la elevada deuda pública y privada o el significativo aumento de los casos de
corrupción en las instituciones políticas y económicas del país, han generado un
estado de malestar social e indignación que afecta al sistema democrático
instaurado en 1978, y cuyo mayor reflejo se localizó en el movimiento ciudadano
denominado 15-M que tuvo lugar en Madrid y en otras ciudades españolas en mayo
de 2011.
Santiago de Chile es la capital del país latinoamericano más austral: Chile. El país
cuenta con más de 17 millones de habitantes, de los cuales más de cinco viven en la
capital. Chile se encuentra en un período de estabilidad y desarrollo económico
gracias a la exportación de cobre y materias primas. En este momento el país
ostenta el indicador de desempleo más bajo de su historia, sin bien con notables
diferencias entre los ingresos de los ciudadanos. En 2013 se celebrarán las sextas
elecciones democráticas del país desde que se restableció la democracia después de
17 años de dictadura militar.
Tabla 1. Datos generales de las ciudades y países del estudio. Fuente: www.statistiques-mondiales.
com

Belgrado

Madrid

Conakry

Santiago de
Chile

Tamaño Población del
país

7.276.604
(2012)

47.042.984
(2013)

10.884.958
(2012)

17.067.369
(2013)

Tamaño Población de la
ciudad

1.900.000
(2005)

6.300.000
(2009)

2.100.000
(2009)

% de Población urbana
del país

56%

77,6%

35%

Tasa de desempleo
país/ciudad

25,9%/14%
(2012)

26,8%/19,35%
(2013)

-

5 600.000 (2003)

89%

6,4%/6,7% (2012)
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Tasa de migración del
país4

0,00% (2012)

5,02% (2012)

Índice de corrupción

3,3 (2011)

6,11 (2011)

0,00% (2012)

0,35% (2012)

1,6

7,2

(2008)

(2011)

Índice de democracia5
2010

6,33

8,16

2,79

7,67

Índice de libertad civil6

2,0 (2011)

1,0 (2011)

5,0 (2011)

1,0 (2011)

Coeficiente de Gini7

0,30

0,347

0,40 (1994)

0,549

Índice de desarrollo
humano82011

0,766

0,878

0,344

0,805

2. Características principales de los informantes
A la fecha de cierre del trabajo de campo, 112 personas han accedido a participar en
el estudio (Belgrado 32, Madrid 40, Conakry 20 y Santiago de Chile 20). La muestra
final ha estado compuesta por un mayor número de mujeres que de hombres, y
entre los informantes han contestado más personas de un rango etario específico
(25-39 años), con un elevado porcentaje de estudiantes (29%), empleados (23%) y
representantes de profesiones intelectuales o artísticas (18%).

4

La tasa de migración es la diferencia entre el número de las personas que entran y las que salen del país
a lo largo de un año por cada 1.000 personas. Esta tasa puede ser positiva (si entran más personas en el
país) o negativa (si más personas abandonan el país)
5
El Índice de Democracia (de 0 a 10) es calculado a partir de 60 indicadores y determina 4 tipos de
regímenes: democracias completas (índice de 8 a 10), democracias incompletas (índice de 6 a 7,9),
regímenes híbridos (índice de 4 a 5,9) y regímenes autoritarios (índice por debajo de 4)
6
El Índice de Libertad Civil se establece en una escala del 1 al 7, representando 1 las mayores garantías de
libertades civiles y 7 una ausencia total de libertad civil. Los criterios tenidos en cuenta son: libertad de
expresión, derecho de reunión y de asociación, derecho a la educación, libertad religiosa, estado de
derecho y actividad económica libre
7
El coeficiente de Gini mide la desigualdad de las rentas de un país. La cifra 0 representa una igualdad
perfecta (todas las rentas son idénticas) y la cifra 1 una desigualdad total (una sola persona recibe todas
las rentas y las otras nada)
8
El Índice de Desarrollo Humano es un indicador calculado por la ONU del nivel de desarrollo de un país.
Tiene en cuenta a partes iguales la esperanza de vida al nacer, la tasa de escolarización y alfabetización y
el PIB por habitante. Se mide entre 0 (muy bajo) y 1 (excelente)
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Tabla 2. Características de la muestra. Fuente: Elaboración propia
Belgrado

Madrid

Conakry

Santiago
de Chile

Total nº
de
respuestas

Sexo
Hombre

10

10

16

8

44

Mujer

22

30

4

12

68

Edad
18-24

17

-

5

-

22

25-39

13

29

10

12

64

40-59

2

9

2

4

17

60 y más

-

2

3

4

9

Situación socio-profesional
Profesión
intermedia de
la enseñanza o
la salud
Profesión
intelectual
artística

o

Estudiante
Empleado/a
Empleado/a de
la
función
pública
Jubilado/a
Artesano/a,
comerciante o
jefe
de
pequeña
empresa
Desempleado/a
Técnico
Directivo

-

6

-

1

7

4

7

-

10

21

19

2

12

1

34

7

14

2

3

26

2

4

-

2

8

1

1

-

1

3

-

-

-

1

1

2

4

3

1

10

-

2

-

-

2

1

-

2

-

3
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3. Resultados
3.1. Identificación con el concepto de ‘sociedad’
La primera cuestión ha estado referida a la identificación de los participantes con el
concepto de sociedad. ¿En cuál de los siguientes enunciados se siente usted mejor
representado a la hora de definir cuál es su sociedad? Los enunciados propuestos
distinguían desde el nivel de sociedad macro (el continente), hasta el micro (el
barrio), pasando por el país, la región y la ciudad.
La mayor parte de los interrogados de Santiago, Madrid y Belgrado han asociado su
idea de sociedad al país, excepto en Conakry donde podemos identificar una fuerte
asociación del concepto a la ciudad y al barrio. En Madrid observamos también una
identificación importante con el continente (en este caso Europa-Unión Europea), y
en Belgrado con la región (Serbia Central).
Figura 1. Identificación con el concepto de ‘sociedad’. Fuente: Elaboración propia

3.2. Valoración del nivel de cohesión social en la ciudad
En cuanto a la valoración del nivel de cohesión social en cada una de las ciudades, la
mayor parte de las personas interrogadas perciben un bajo nivel de cohesión en sus
distintos núcleos urbanos, un hecho que es especialmente pronunciado en Belgrado
y en Madrid. Conakry es la ciudad donde más ciudadanos han considerado que el
nivel de cohesión social es muy bajo, y en Santiago de Chile, si bien es mayoritaria la
percepción de un nivel bajo de cohesión, hay una menor distancia entre quienes
tienen esta percepción y quienes consideran que el nivel de cohesión social es alto.
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Figura 2. Valoración del nivel de cohesión social en la ciudad. Fuente: Elaboración propia

3.3. Elementos que favorecen y elementos que erosionan la cohesión social
urbana
El análisis de estas dos preguntas es esencial para entender la representación que
tienen los ciudadanos de cada una de las cuatro ciudades sobre la cohesión social.
Para comprender las preguntas, se abstraen los principales ejes de respuesta, y se
abstraen los elementos principales que refuerzan y erosionan la cohesión social en el
conjunto de las ciudades.
3.3.1. Elementos que refuerzan la cohesión social urbana
Los principales elementos que refuerzan la cohesión social a nivel local y que han
sido expresados en el estudio se relacionan con:
- la participación y representatividad de todos los grupos en la sociedad,
- la promoción del deporte y la cultura,
- el acceso a la educación y a la sanidad,
- la acción de las políticas públicas,
- los medios de comunicación,
- finalmente, la promoción de los valores comunes y de la identidad territorial
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La promoción de la participación ciudadana se desvela como un factor clave de la
cohesión social, identificándose su ausencia como uno de los factores que más la
erosionan. Así, el asociacionismo es señalado como uno elemento fundamental para
construir cohesión social.
Igualmente, se ha señalado la importancia que las actividades culturales y
deportivas en las ciudades tienen en el refuerzo de la cohesión social, entendidos
como espacios de encuentro ciudadano. En este sentido, actividades como los
festivales culturales o la celebración de los éxitos deportivos aparecen señaladas
como factores de cohesión.
El acceso a la salud y a la educación de calidad y su uso responsable por parte tanto
de la ciudadanía como de los poderes públicos que los gestionan, son dos aspectos
que aparecen recurrentemente en las respuestas obtenidas en las cuatro ciudades.
La acción pública es reconocida también como un factor que contribuye a reforzar la
cohesión social mediante diversos aspectos como la coherencia en las políticas
públicas, la confianza en las autoridades y en su representatividad o
establecimiento de sistemas de protección para los sectores más débiles.
Igualmente ocurre con los medios de comunicación, a los que se le otorga un poder
social tanto cohesionador como des-cohesionador.
Por último, en las cuatro ciudades se ha señalado la promoción de los valores de
convivencia (la promoción de la cultura cívica), así como la de los valores y símbolos
culturales y de identidad territorial que constituyan una idea de proyecto común,
favoreciendo la estabilidad del vínculo que sostiene el proceso de integración en la
organización social.
Si en general existen bastantes elementos en común entre las ciudades a la hora de
referirse a los elementos reforzadores, en unas ciudades se enfatizan mas unos que
otros, respondiendo a situaciones idiosincráticas o coyunturales de cada ciudad. Es
así que en Santiago de Chile, se haga constantemente referencia a las situaciones de
segregación territorial; o que en Madrid, se identifiquen estos factores con las
consecuencias de la crisis económica o con los recientes éxitos deportivos; o que en
Conakry se ponga el acento en los valores compartidos y la paz, en respuesta a las
recientes manifestaciones y choques violentos; o por su parte, que en Belgrado se
conceda mayor importancia tanto a los valores y actitudes compartidos así como a
los problemas comunes como elementos reforzadores de la cohesión social.
3.3.2. Elementos que erosionan la cohesión social urbana
En relación a los elementos señalados como erosionadores de la cohesión social y
que son comunes en las respuestas de las cuatro ciudades, encontramos:
-Las desigualdades económicas y sociales
- Las actitudes incívicas y los valores individualistas
- La acción política
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- la carencia de servicios públicos
- la carencia de espacios y de momentos de encuentro ciudadano
- la inseguridad ciudadana
La existencia de desigualdades económicas y sociales en las ciudades se percibe
como el principal factor de descohesión. Así mismo, el predominio de los valores
individualistas sobre los valores compartidos y la existencia de actitudes y conductas
incívicas y violentas son igualmente identificados por los ciudadanos de las cuatro
ciudades como amenazantes para el bienestar común.
Igualmente se señala que las acciones que emanan de los poderes públicos pueden
perjudicar a la cohesión social cuando esas acciones son percibidas negativamente
por la ciudadanía o, por el contrario, cuando se considera que hay una inacción en el
refuerzo de la cohesión social. La corrupción en el ámbito institucional ha sido una
cuestión que ha aparecido en las respuestas de las cuatro ciudades.
Otros elementos que perjudican la cohesión social y que han sido señalados en todos
los ámbitos urbanos de la investigación han sido la falta de servicios públicos (lo que
hace suponer que la existencia de servicios públicos se considera como un elemento
reforzador de la cohesión social), la carencia de espacios y de momentos concretos
de encuentro ciudadano. Y por último, la inseguridad ciudadana (micro-violencia,
vandalismo…)
En cuanto a los elementos particulares que han sido expresados en cada ciudad,
podemos destacar los valores discriminatorios que se señalan en Conakry desde el
etnocentrismo presente en los diferentes grupos étnicos que cohabitan en la ciudad,
y que justifican la exclusión de todos los que son diferentes. En Madrid se señala el
tamaño de la ciudad y el desempleo como factores que dificultan la cohesión social;
en Belgrado, se señala a la burocracia, herencia del pasado comunista, así como a la
corrupción, y en Santiago de Chile se hace referencia a la segmentación de las clases
sociales y el miedo a la inseguridad ciudadana que nace de esta segmentación.

3.4. Conceptos vinculados a la idea de cohesión social
El cuestionario ha incluido una pregunta de elección múltiple relativa a los
conceptos más comunes que se recogen en las diversas definiciones, estudios
teóricos e investigaciones sobre la cohesión social9, con la intención de identificar
cuáles de esos conceptos son comunes en las diferentes ciudades.
A nivel general, la Solidaridad es el concepto que más se asocia en las cuatro
ciudades a la cohesión social. Después, la Justicia y la Unidad. Después hay algunos
conceptos que aparecen señalados en todas las ciudades, si bien con distinta
importancia en cada una: es el caso de la Igualdad y de la Democracia.
9

Los conceptos incluidos han sido: Justicia, Igualdad, Democracia, Libertad, Solidaridad, Unidad, Trabajo,
Religión, Tradición, Orden, Desarrollo Económico, Educación y Progreso. Se ha añadido además la
posibilidad de incluir otros conceptos que no estaban en esta lista.
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Luego, en cada uno de los corpus encontramos otros diversos conceptos asociados a
nuestro objeto de estudio que podemos destacar. Así, en Belgrado, el
Asociacionismo, la Democracia y el Orden obtienen un porcentaje importante de
respuestas. En Madrid en cambio, podemos destacar la importancia que se le
concede a la Igualdad y en menor medida al Asociacionismo, a la Tradición y a la
Libertad. En Conakry podemos destacar el Trabajo, la Igualdad, el Desarrollo
Económico y la Democracia. Y por fin en Santiago de Chile la Democracia y la
Libertad se asocian significativamente al concepto de cohesión social.
Tabla 3. Conceptos asociados a la cohesión social. Fuente: Elaboración propia

Belgrado

Madrid

Conakry

Santiago de
Chile

Justicia
(25%)
Solidaridad
(25%)
Igualdad (23%)
Solidaridad
(44%)

Justicia (14%)

Asociacionismo
(16%)
Unidad (9%)
Democracia (9%)
Orden (9%)
Igualdad (6%)
Otros (6%)

Unidad (12%)
Asociacionismo
(8%)
Tradición (4%)
Libertad (4%)
Democracia (2%)
Orden (2%)
Desarrollo
económico (2%)
Trabajo (2%)

Solidaridad
(18%)
Trabajo
(11%)
Unidad
(11%)
Igualdad
(11%)

Solidaridad
(34%)
Justicia (16%)
Unidad (16%)
Democracia
(13%)
Libertad (6%)

Desarrollo
económico
(5%)
Democracia
(5%)
Libertad
(5%)

Desarrollo
económico (3%)
Educación (3%)
Asociacionismo
(3%)
Igualdad (3%)

Orden (5%)
Progreso
(2%)

A partir de esta cuestión podemos comprender mejor que no existe un concepto
universal para referirse a la cohesión social. No obstante, es interesante observar el
universalismo de ciertos conceptos: pese a que estas realidades no sean idénticas en
los hechos, se pueden identificar conceptos idénticos en muchos casos. El trabajo
muestra que las diferentes respuestas tienen en cuenta la realidad de los contextos
socio-económicos y culturales de las diferentes ciudades.
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3.6. Algunas definiciones de la cohesión social
Finalmente se ha pedido a los encuestados ofrecer su propia definición de cohesión
social. Hemos recogido algunas de las definiciones que nos han parecido más
sugerentes para ilustrar nuestra hipótesis de trabajo.
La cohesión social dentro de un país es un estado de equilibrio social definido por
la equidad social y la redistribución de la riqueza, la libertad, la democracia y la
garantía de las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer libremente sus
derechos y deberes, y tener una existencia digna en igualdad de oportunidades, lo
que genera un sentimiento de pertenencia a un proyecto común. Madrid. Mujer.
Técnica. Entre 25 y 39 años
Las personas que viven en un mismo entorno, relativizando la amplitud del
mismo, y sintiendo que caminan en la misma dirección, se respetan y conviven en
armonía Madrid. Mujer. Desempleada. Entre 25 y 39 años.
Una fuerza que emana de los habitantes de un lugar y en un tiempo, que les
impele a buscar el bien común y trabajar en beneficio mutuo con el objetivo de
disminuir las diferencias y la vulnerabilidad de otros sectores de la comunidad.
Madrid. Mujer. Profesión intermedia de la enseñanza o la salud. Entre 40 y 59
años.
La cohesión social es el hecho de poder vivir juntos sin prejuzgar al vecino o a los
otros miembros de la comunidad, de la ciudad o del país, es decir, un esfuerzo por
aceptar al otro. Conakry, Hombre. Estudiante. Entre 18 y 24 años.
Es la situación en la que los miembros de una sociedad unifican su percepción de
la vida social, experimentando las mismas alegrías y sufrimientos sociales, y
desarrollando un sentido de pertenencia a un mismo cuerpo. Conakry. Mujer.
Estudiante. Entre 25 y 39 años.
La cohesión la hacen todos los seres humanos que habitan y comparten un mismo
territorio y unos valores culturales más o menos comunes, privilegiando el interés
superior de la nación. Conakry. Hombre. Directivo. Entre 40 y 59 años.
Para mí se refiere a una sociedad participativa y dialogante, la cual progresa con
todos sus miembros. Una sociedad que se nutre de las diferencias, buscando el
mayor bienestar para todos/as. Santiago. Mujer. Empleada. 25-39 años
Creo que la cohesión social debe ser entendida como un todo heterogéneo en el
cual la diversidad es un elemento que atrae a los individuos entre sí y no al
contrario. De esta manera se puede construir comunidad a partir de la diferencia,
entenderlas y desde ahí crecer en igualdad de derechos, oportunidades, justicia,
etc. Santiago de Chile. Hombre, profesión intelectual y artística, 25-39 años
Que los miembros de una comunidad se sientan integrados a ella, en el ámbito
cultural, político, económico, social, educativo, donde estos derechos estén
resguardados, sin discriminación de ningún tipo y con bajas diferencias de
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ingresos entre sus miembros. Santiago de Chile. Hombre, Jubilado, más de 60
años.
Así mismo, y al hilo de esta cuestión, hemos querido rescatar la gran variedad de
conceptos e ideas que podemos identificar en las definiciones que los encuestados
hacen sobre la cohesión social: Empatía, Conocimiento del otro, Renuncia,
Obligaciones, Respeto al otro, Comprensión, Información, Integración, Entendimiento,
Cultura compartida, Sentimientos compartidos, Bien común como objetivo,
Identificación con la sociedad, Sentido de pertenencia, Equidad, Acuerdo, Interacción
positiva, Tejido social, Redes de solidaridad, Hábitat compartido, Apoyo a los
desfavorecidos de la sociedad, Calidad de vida, Servicio, Fuerza, sentido de comunidad,
Compartir valores y recursos, Equilibrio social, Redistribución de la riqueza, Garantía de
derechos, Vínculo, Objetivo común, Interés común, Beneficio común, Unión ‘activa’,
Esfuerzo...

Conclusiones
Nuestro trabajo ilustra tanto las diversas representaciones de la cohesión social como
las representaciones comunes. Por tanto, hemos partido desde las percepciones
individuales de los entrevistados y es necesaria la cautela a la hora de establecer
conclusiones definitivas, puesto que nos movemos en el terreno de la subjetividad. De
cualquier manera, podemos extraer algunas ideas interesantes a modo de conclusión.
En primer lugar, el análisis general de los datos nos lleva a considerar la noción de
cohesión social como una característica, un atributo de una sociedad en un territorio
determinado: una sociedad concreta, cualquier sociedad, está más o menos
cohesionada en relación a sí misma o en relación a otras sociedades. Pero ¿qué es lo
que la cohesiona? ¿Qué acciones cumplen esta función y cuáles se emplean en cada
contexto? La cohesión social puede ser empleada como una herramienta para la
observación de las diferencias culturales en las sociedades contemporáneas.
Una segunda idea a destacar es que no existe un único elemento que sea percibido
por sí mismo como factor generador de cohesión social. La posibilidad de alcanzar
una mayor o menor cohesión social se percibe como la suma o confluencia de varios
factores que entran en relación entre sí en un territorio, factores que dependerán de
las características sociológicas, históricas, culturales, económicas o políticas de cada
territorio. Estos factores pueden ser producidos intencionadamente (ej: políticas de
protección social) pero también pueden surgir de manera espontánea (por ejemplo,
las victorias deportivas se perciben como factores de cohesión social). Pueden ser
factores estructurales (como el idioma, el patrimonio compartido o la historia común
de una sociedad determinada) o coyunturales (como las fiestas populares o la
situación de crisis económica). Pueden ser producidos por los poderes públicos
(producción de servicios públicos) o por la propia sociedad (asociaciones, o
movimientos ciudadanos).
Por último, la principal conclusión que podemos extraer de nuestro trabajo es que
cualquier política urbana que pretenda desarrollarse en una ciudad deberá tener en
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cuenta las características sincrónicas y diacrónicas10 propias de las poblaciones que
habitan dichos espacios urbanos. Por lo demás, es importante considerar la
multidimensionalidad del concepto, la multidisciplinariedad que conlleva su
construcción y la complejidad en que se produce el fenómeno en cada ciudad. La
cohesión social se desvela igualmente como un elemento útil para medir la
profundidad de la democracia en una sociedad dada11.
El estudio de la cohesión social nos confirma el carácter dinámico de los territorios
urbanos y de las sociedades que los conforman, convirtiéndose en un atributo capaz
de construir y describir a las ciudades en tanto que procesos. Si tomamos como válida
la perspectiva del contrato social, las cuestiones más evidentes que cabría plantearse
serían: Como habitantes de una ciudad, ¿qué tipo de cohesión social queremos
construir? ¿En qué queremos que se base la cohesión social de nuestro territorio?
¿Solamente los poderes públicos tienen el poder de construir cohesión social? En
definitiva, ¿por qué y cómo queremos estar juntos?
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Resumo
A evolução dos parques urbanos no mundo acompanha as transformações das cidades. Muitas
vezes os parques sobrevivem às mudanças das estruturas urbanas no seu entorno. O espaço
urbano em crescimento acelerado e desordenado pode influenciar de modo negativo na
qualidade de vida dos seus habitantes. Os parques urbanos, a séculos, tendem a assumir um
papel ativo atenuando o desconforto da população citadina, proporcionando alternativas de
lazer e recreação. Manter ou melhorar a qualidade dos parques existentes, requer o
monitoramento contínuo, o comprometimento do setor público e dos cidadãos. Os Projetos
Ambientais cosmopolitas priorizam o aumento das áreas verdes dos municípios. Na cidade de
Americana – SP- Brasil o “Parque Bosque das Nascentes” com 49.215 m² é rico em afloramento
de água, vinda do subsolo. Um hábito cultural da população circunvizinha ao parque, que
persiste à décadas, é consumir diretamente a água destas minas, mesmo existindo
fornecimento público de água tratada. Objetivando garantir a saúde pública e a preservação
ambiental, foram realizadas coletas de água e sedimento para diagnóstico das atividades
antrópicas e de seu impacto sobre o Parque. As amostras coletadas em diferentes períodos
sazonais, submetidas a bioensaios de toxicidade não mostraram variação considerável quanto
ao efeito tóxico sobre os organismos-teste. Os resultados forneceram dados concretos para
um diagnóstico e manutenção eficientes do espaço público. O “Parque Bosque das Nascentes”
destina-se a conservação da biodiversidade, a estabilização dos cursos d’água, a valorização da
paisagem, possuindo função essencial psicológica e social na qualidade de vida e lazer dos
cidadãos.

Palavras-chave:
parques urbanos, ecotoxicidade, políticas públicas, espaços públicos

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1601

Abstract
The evolution of urban parks in the world follows the transformations of cities. Often parks
survive despite the changes of urban structures in its surroundings. The urban growth
accelerated and disordered can influence negatively the quality of life of its inhabitants.
Urban parks, for centuries, tend to take an active role alleviating the discomfort urban
populations, providing alternatives for leisure and recreation. Maintain or improve the
quality of existing parks, requires continuous monitoring, the commitment of the public
sector and citizens. The Environmental Projects cosmopolitan prioritize increasing green
areas of the municipalities. In Americana - SP-Brazil the "Woodland Nascentes Park " with
49,215 m² is rich upwelling water coming from underground. A cultural habit of the
population surrounding the park, which persists for decades, is directly consume water
from these mines, even if existing public supply of treated water. Aiming to ensure public
health and environmental preservation, collections were made from water and sediment
for the diagnosis of human activities and their impact on the Park. The samples collected at
different seasonal periods, subjected to toxicity bioassays showed no considerable
variation in the toxic effect on the test organisms. The results provided concrete evidence
for a diagnosis and efficient maintenance of public space. The "Woodland Nascentes Park”
is intended to biodiversity conservation, stabilization of waterways, the enhancement of
the landscape, having essential function in psychological and social quality of life and
recreation of citizens.

Key words
urban parks, conservation area, ecotoxicity, public policy, public places.

1.Introdução
O entendimento dos aspectos técnicos e ambientais contribui para o equacionamento dos
problemas dos ecossistemas urbanos e também das questões de saúde pública.
Os biomas do Estado de São Paulo, Brasil são insuficientemente protegidos. Mesmo
considerando-se o empenho do Estado, eles são em número e áreas insuficientes para
assegurar sua efetiva conservação.
Espera-se a partir da caracterização das áreas protegidas, como os parques urbanos, e da
análise dos modelos existentes, elaborar uma proposição de parâmetros de avaliação para
áreas públicas e privadas, bem como propor diretrizes para a administração e manejo de
áreas naturais.
São poucos os trabalhos publicados que tratam do assunto, sobretudo no que se refere a
indicadores aplicáveis ao monitoramento de parques (Oliveira & Bitar, 2009).
Procura-se com a pesquisa cientifica, considerando a conservação da biodiversidade,
custos de manutenção, necessidades de investimentos, análises de custo/benefícios
econômicos, ambiental e social, modelos de gestão, de parcerias, de geração de receita,
entre outros temas, implantar áreas que permitam uma gestão sustentável dos recursos
(Nogueira Neto, 2006).
Os Projetos Ambientais na cidade de Americana SP, como o Projeto VerdeVIVO cuidado
pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, tem como prioridade
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aumentar as áreas verdes do município, realizando plantio em áreas de praças e
recompondo as matas ciliares que ocorrem ao longo dos rios, córregos e nascentes da
cidade (Secretaria de Meio Ambiente Americana, 2006).
Esses projetos buscam aumentar o número de áreas verdes por habitante; fazer a
conservação da biodiversidade; a estabilização dos cursos d’água evitando erosão e
desbarrancamento; a valorização da paisagem; atenuar os índices da poluição atmosférica;
ressaltar a função social e psicológica das áreas verdes à busca da calma, de ar puro e de
lugares para relaxamento e lazer contemplativo (Prefeitura Municipal de Americana,
2005).
Dentre os Projetos Ambientais da cidade de Americana SP, está o “Projeto Parques
Ambientais”, que abrange a proteção de áreas verdes, - muitas delas apresentam
nascentes e cursos d’água.
Temos na cidade dentre as áreas públicas já implantadas: o Parque Ecológico com 125.040
m², o Parque Natural Municipal da Gruta com de 490.925,00 m² e o mais recente Parque
Bosque das Nascentes com 49.215 m² (Sap, 2006).
Os estudos sobre o Parque Bosque das Nascentes são incipientes e por esta razão, são
necessárias pesquisas e diagnóstico, para que tenhamos dados concretos e bem
caracterizados para a criação e manutenção de Unidades de Conservação (território
destinado a preservação ambiental), com a implantação firme e satisfatória do parque
(Santarosa, 2010).
Localizado na Regional Administrativa do Bairro Antonio Zanaga, o “Parque Bosque das
Nascentes” é cuidado pelos funcionários municipais e pela população. Diariamente, cerca
de trezentas pessoas utilizam o bosque para fazer caminhada e desfrutar de momentos de
lazer (Unidade Parque e Jardins, 2011)
Na contemporaneidade, a água é um bem precioso, e um recurso estratégico. A ausência
deste recurso ou a sua presença em quantidade ou qualidade inadequada tem sido um dos
principais fatores limitantes ao crescimento social e econômico de varias regiões do Brasil
e do mundo. A degradação de sua qualidade tem reduzido igualmente a sua
disponibilidade (Sap, 2006).
Atualmente, com apoio do Canadá, varias cidades brasileiras fazem parte de uma rede de
investigadores, envolvidos na identificação de solução prática de largo alcance, para
estimular a investigação em países em desenvolvimento (Idrc, 2011; Cena, 2011).
No Brasil, algumas iniciativas têm sido propostas para bacias hidrográficas que vem
sofrendo a influencia do lançamento de esgoto doméstico e efluentes industriais.
Os índices bióticos tem sido uma importante ferramenta em estudos de monitoramento
de condições ecológicas, em geral considerando a composição taxonômica de alguns
grupos tolerantes a poluição.
Os bioensaios de toxicidade (Dutka, 1989, Balan & Monteiro, 2001b) são definidos pelo
emprego e organismos ou comunidades que respondem à poluição ambiental
(bioindicadores).
Estes organismos ou comunidades reagem a alteração ambientais, modificando suas
funções vitais e/ou sua composição química e com isso fornecem informações sobre a
situação ambiental.
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Tal processo de biomonitoramento, ou monitoramento biológico, pode ser definido como
o uso sistemático de resposta biológica para avaliar mudanças ambientais com o objetivo
de utilizar esta informação em programas de controle de qualidade. Estas mudanças
normalmente estão associadas a fontes antropogênicas (Silva & Monteiro, 2000; Balan &
Monteiro, 1999; 2001a).
O crescimento acelerado e desordenado das cidades tem influenciado negativamente a
qualidade de vida dos seus habitantes. Os parques urbanos tendem a assumir um papel
relevante nesse contexto, atenuando o desconforto cotidiano dos cidadãos e
proporcionando-lhes alternativas de lazer e recreação. É imprescindível manter ou
melhorar a qualidade dos parques existentes, e isso requer o monitoramento contínuo das
unidades estabelecidas, buscando contribuir para o desenvolvimento de um sistema
básico de indicadores ambientais para o monitoramento efetivo de parques urbanos,
visando obter e difundir informações sobre a situação de cada unidade em relação ao
cumprimento de seus objetivos (Oliveira & Bitar, 2009)
A partir dos levantamentos e parâmetros obtidos em amostras de água superficial em
corpos d´água nos limites do parque, espera-se oferecer elementos sólidos as instituições
responsáveis pela proteção de áreas naturais, bem como aos representantes executivos e
do legislativo para a formulação de políticas públicas relacionadas à conservação do
patrimônio natural.
Neste projeto, foram realizadas amostragens em pontos estratégicos do Parque, com
coleta de água e sedimento objetivando o monitoramento e o diagnóstico das atividades
antrópicas para tomada de atitudes técnicamente corretas.

2.Objetivos
Os principais objetivos deste trabalho são, à saber:
a)
Utilizar bioensaios simples de toxicidade chamados de “bioteste-microescala” para
avaliar a qualidade de água e sedimentos do Parque Bosque das Nascentes,
b)
Detectar a presença de tóxicos de origem inorgânica ou orgânica nas amostras,
utilizando os resultados para sugerir a implantação de políticas públicas de conservação,
recuperação e/ou descontaminação das águas do parque,
c)
Garantir a saúde pública e a preservação ambiental, com o diagnóstico das
atividades antrópicas e de seu impacto sobre o Parque,
d)
Valorizar os espaços públicos através da pesquisa e conhecimento sobre suas
condições ambientais para garantir a visitação segura, das áreas de proteção estabelecidas
na cidade.

3.Metodologia
3.1. Área de estudos
O “Parque Bosque das Nascentes” está localizado nas coordenadas geográficas Universal
Transverse Mercator System UTM(m), norte (y) 7487695 e este (x) 263555; é uma Área de
Proteção Ambiental Permanente (APP) com 16.402 m 2 . Possui uma nascente principal de
água abundante, que não aparenta necessidade de recuperação (Gotardi, 2009).
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Este recurso hídrico forma como corpos d´água: um lago interno ao Parque e um córrego,
que esta canalizado em uma extensão de 1.100 metros fora da APP, desaguando no rio
Atibaia.

Figura 1 - Parque Bosque das Nascentes, no canto inferior esquerdo
( Fonte: Maps.google, 2011)

3.2. Estações de amostragem e metodologia das coletas
As estações de amostragem foram definidas em três pontos: ponto A) na saída de água da
nascente, onde a população capta água para beber; ponto B) no lago formado pela fonte
d’água e ponto C) no final do córrego formado pela fonte d’água, antes do ponto de
canalização.
As coletas foram iniciadas sempre no período da manhã, em torno das 09 horas, e
finalizadas até as 12 horas.
Foram realizadas quatro coletas: 07/11/11, 05/03/12, 04/06/12 e 10/09/12.
A coleta de água superficial ocorreu nos três pontos de amostragem com o auxílio de
frascos de polietileno de 1 litro.
O sedimento foi coletado nas estações B) e C), sendo recolhidos com o auxílio de copos
perfurados de inox com 300 mililitros (ml) de capacidade e cabo longo, acondicionado em
frascos de polietileno de 500 ml.
As amostras foram transportadas em caixas de isopor com gelo e mantidas a 04 graus
Celsius por no máximo 24 horas, até o início dos testes.
As amostras de sedimento foram transferidas para recipientes onde receberam diluição
1:4 (água destilada ou meio, de acordo com cada teste). Essa solução permaneceu em
repouso por 24 horas e então, foi utilizado o seu sobrenadante.
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Figura 2- Saída de água da nascente (ponto A de coleta).

3.3. Teste de toxicidade em sementes (Lactuca sativa)
Os testes foram realizados de acordo com o manual de métodos do National Water
Reserch Institute (Dutka, 1989), utilizou-se sementes de Lactuca sativa amplamente
empregadas nos testes com sementes e referidas na maioria das bibliografias encontradas.
As amostras teste foram empregadas brutas e diluídas nas concentrações de 100; 50 % em
água destilada. De cada solução foram utilizadas 04ml para embeber discos de papel de
filtro colocadas no interior de placas de Petri de 100x150 milimetros (mm). Para controle
positivo de toxicidade empregou-se 2 ml de NaCI (5g/L) e para o controle negativo água
destilada. Foram semeadas em cada placa, 20 sementes.
A porcentagem da variação de crescimento foi calculada segundo a equação:
% var. crescimento = comprimento médio amostra – compr. Médio controle x 100
Compr. Médio controle
A concentração que reduz a germinação ou o crescimento da raiz a 50% do controle, em
cinco dias ou 120 horas (CE 50; 5dias) foi calculada por registro em gráfico (no eixo Y
germinação ou crescimento e eixo X concentração de amostra, o ponto de cruzamento de
linhas paralelas aos eixos indica o valor de CE 50).

3.4. Teste de Toxicidade empregando-se Hydra attenuata
As amostras foram diluídas em meio para Hydra nas concentrações de 50 e 25% e o
controle foi somente o meio. O experimento de toxicidade foi conduzido em microplacas
de poliestireno contendo 12 “pocinhos” cada (Blaise & Kisui, 1997).
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Realizou-se 03 repetições para cada concentração (4ml por poço) e 03 organismos para
cada repetição.
As avaliações foram realizadas no intervalo de 24h até 96h após o inicio do experimento,
sendo observadas a morfologia dos organismos com auxilio de estereoscópio. De acordo
com a morfologia (na qual indicam-se os níveis de toxicidade), elaboramos tabelas que
apontam as concentrações que apresentam efeitos letais e subletais para cada tratamento
utilizado.
Meio para Hydra
Cloreto de cálcio..........................2,94g
N-tris (hidroximetil) ácido mentil 1-2-aminoetanesulfonico (tampão TES)........2,2g
Água ultra pura............................20,0 L

3.5. Bioensaios em placas de ágar e Pleurotus spp
O crescimento de fungos é geralmente suscetível e inibido por compostos tóxicos. Esta
inibição oferece um caminho conveniente para avaliar qualitativamente e
quantitativamente o potencial tóxico desses compostos.
As placas de ágar são cobertas pela cultura de fungos e aplicam-se soluções de
concentração crescente dos produtos teste em papel filtro com 5mm de diámetro. Estes
são espalhados na direção horária sobre a placa. Faz-se a avaliação de tolerância dos
fungos através da medida de seu halo de crescimento (Alleman, et al. 1993: Silva &
Monteiro, 2000).

4.Resultados
A coleta para monitoramento de água e sedimentos foi realizada em três pontos distintos,
ao longo do Parque, com distancia de aproximadamente 100 metros entre eles e, o critério
de escolha baseou-se principalmente na facilidade de acesso ao local (Figura 2 e Figura 3).
Em casos de falta d’água pelo abastecimento público ou por hábito pessoal e cultural, a
população circunvizinha ao Parque consome diretamente a água de suas fontes (Figura 2).
Nos testes realizados não foram observadas diferenças nas quatro épocas sazonais
monitoradas; os períodos de cheia e de estiagem não influenciaram os resultados. Tem-se
na região 80% das chuvas ocorrendo entre outubro e março; o índice pluviométrico é
reduzido entre os meses de maio a setembro.
A temperatura regional média no verão é 24O Celsius e no inverno seco e ameno, 18O
Celsius. A precipitação anual é de 1291 mm (Apta, 2012).
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Figura 3- Lago formado pela fonte d’água (ponto B de coleta).

Em razão da multiplicidade de espécies existentes e das inúmeras relações de
dependência entre elas, preconiza-se que os testes de toxicidade de amostras
ambientais sejam realizados com no mínimo, três organismos pertencentes a
diferentes níveis tróficos (Tabela 1), de modo a se obter o resultado com o organismo
mais susceptível, estimando-se com maior segurança o impacto.

Tabela 1 – Coletânea dos testes de ecotoxicidade utilizados na avaliação de água e
sedimentos no Parque Bosque das Nascentes.

Nível trófico

Tipo de

Critério do

Organismo-

teste/duração

teste

teste

Produtor

Agudo / 72horas

Germinação e
crescimento

Lactuca sativa

consumidor

Agudo/96 horas

Alterações
morfológicas (subletal)

Hydra attenuata

Morte (letal)
decompositor

Crônico curto/ 9 dias

Inibição do
crescimento

Pleurotus spp
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Nos três tipos de testes de toxicidade realizados, nenhum dos organismos sofreu extenso
dano causado pela presença de substâncias tóxicas na água ou no sedimento.
No período seco, o qual deveria ter maior concentração do poluente e maior efeito tóxico,
a qualidade da água apresentou-se boa, e no período chuvoso, onde ocorre maior aporte
de substâncias para o meio hídrico, também não foi encontrado efeito tóxico aos
organismos testados.
Supõe-se que devido a água aflorar no local, não há carreamento ou aporte clandestino de
poluentes na circunvizinhança.
Tabela 2 - Porcentagens de inibição sobre o crescimento das radículas de
sativa para concentração da amostra de água e de sedimentos

Lactuca

I

II

III

IV

V

Ponto a *

0

0

na

na

0

Ponto b*

0

0

0

0

0

Ponto c*

0

0

0

0

0

I - Água 100%
II- Água 50%
III- Sedimento 100%

IV- Sedimento 50%
V- Controle Água destilada**

*coleta realizada em 07 de novembro de 2011;
** o controle positivo de toxicidade com NaCI (5g/L) causou inibição de germinação
em 100% das sementes.
na = não analisado
Nenhuma amostra testada causou inibição da germinação das sementes e do mesmo
modo, não causaram inibição do crescimento das radículas (Tabela 2).
Isto indica que não foi detectado efeito tóxico em nenhum dos tratamentos para o
organismo alvo.
Nas coletas de 05/março/2012, 04/junho/2012 e 10/setembro/2012 tivemos
mesmo comportamento demonstrado na Tabela 2.

o

A medida das radículas mostrou os valores médios na água testada e no controle de
60,2 milimetros. A medida das radículas nas amostras de sedimento indicou valores
médios de 71,2 milimetros.
O incremento no tamanho das radículas apresentado nas amostras de sedimento,
pode indicar influencia da presença de substancias eutrofizadoras decantadas e que
possuem ação promotora de crescimento.
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Tabela 3 – Reações sub-letais para Hydra attenuata na avaliação de amostras de água
e sedimentos.

I

II

III

IV

V

Ponto a *

-

-

na

na

-

Ponto b*

-

-

+

-

-

Ponto c*

-

-

+

-

-

I – Água 100%
II – Água 50%
III – Sedimento 100%
IV – Sedimento 50%
V - Controle **
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*coleta realizada em 05/março/2012
** meio de crescimento para Hydra
na = não analisado
Nos biensaios com água não ocorreu letalidade em nenhuma das análises das
amostras coletadas.
As reações sub-letais no sedimento bruto (100%) mostraram alterações morfológicas
brandas, com surgimento de pequenos bulbos nos tentáculos deste cnidária de água
doce.
Este padrão de resultados mostrou-se em todas as quatro coletas realizadas ao longo
do tempo de pesquisa ( novembro/2011 a setembro/2012).
Para os testes de toxicidade com os basidiomicetos Pleurotus spp realizados em placas
de Petri obteve-se resultados negativos. Não houve inibição de crescimento nem para
água, nem para sedimento.
Os materiais amostrados não se apresentaram tóxicos ao crescimento micelial dos
fungos.
O comportamento foi similar para todas as amostras, independente da sazonalidade
das coletas.
Os resultados de imobilidade e mortalidade em Hydra, germinação e crescimento de
sementes de Lactuca sativa e desenvolvimento micelial de Pleurotus spp, não
diferiram significativamente, entre o grupo controle e os tratamentos analisados.
Não foi detectada a presença de tóxicos de origem inorgânica ou orgânica nas águas
do parque nas amostras de novembro/2011 a setembro/ 2012.
Os resultados de toda a pesquisa indicam que não foram encontradas substâncias
tóxicas capazes de causar letalidade nos três organismos testados, significando que a
qualidade da água é boa e os sedimentos não possuem efeito tóxico.
Os estudos forneceram dados concretos para um diagnóstico e manutenção eficiente
desta
Unidade
de
Conservação,
da
cidade
de
Americana.
Consolidou-se a afirmação de que o “Parque Bosque das Nascentes” encontra-se em
boa qualidade ambiental e destina-se à conservação da biodiversidade, a
estabilização dos cursos d’água e a valorização da paisagem.
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Figura 4 – Panorama da entrada para visitação do Parque
Bosque das Nascentes
A abertura para visitação do Parque Municipal “Bosque das Nascentes” (Figura 4) é
segura ambientalmente, identificando-se com uma função social e psicológica positiva
na qualidade de vida e lazer dos cidadãos.

5.Conclusões
O tema gestão de parques urbanos, ainda é pouco explorado pela comunidade
técnica e acadêmica.
Ao apresentar um sistema de indicadores ambientais para o monitoramento dos parques
urbanos, busca-se inserir na pauta de discussão a necessidade de acompanhar
continuamente, o comportamento dos fenômenos relativos aos parques urbanos.
Sugere-se aquí incluir estudos de georreferenciamento das áreas protegidas, como uma
maneira de aprimorar a investigação sobre estas áreas.
Recomenda-se ainda iniciativas para diagnosticar também a opinião de gerentes e
visitantes, a fim de que associada a outros indicadores, possam caracterizar a
especificidade de cada local.
Com os resultados obtidos neste trabalho, pode-se implementar propostas que cumpram
efetivamente os objetivos integrados de uma política pública de melhoria da gestão dos
parques urbanos, que também priorize os levantamentos de dados científicos, técnicos e
sociais.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi compreender que condições a administração pública
oferece para que os circos, enquanto segmento da economia criativa, possa
transitar e permitir a mobilidade de pessoas para fruição desta atividade artística e
econômica nas cidades. A justificativa é que o circo é, talvez, um dos recursos
histórico-culturais raros em determinadas cidades e, durante o tempo em que se
encontra nessas cidades, é capaz de atrair turistas de cidades vizinhas. Os
procedimentos metodológicos utilizados nessa pesquisa foram análise de
documentos de domínio público e entrevistas com a pesquisadora e diretora da área
de circo do SATED/MG e presidente da Rede de Apoio ao Circo – RAC. Os dados
coletados foram tratados e organizados por meio da técnica de análise de conteúdo
temática. As mesmas características peculiares que fazem com que as organizações
circenses cheguem nessas cidades, são também causas de problemas para elas
quando vão se instalar nesses e em outros municípios, já que necessitam de
1
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condições específicas para que isso ocorra.Como resultado observou-se, analisando
a trajetória das políticas públicas no Brasil, que as leis nacionais não oferecem
condições adequadas para que os circos possam se instalar com facilidade nas
cidades por onde passa. Com relação a políticas municipais, é possível observar
avanços em algumas cidades, onde existe a lei que define que o exercício da
atividade circense será anual e assim eles utilizam o mesmo alvará, e retrocesso em
algumas cidades, que além de não oferecerem condições para os circos, proíbem a
entrada deles.
Palavras chave
Economia criativa, circos, mobilidade, cultura, turismo, municípios.
Abstract
The main objective of this study was to understand which conditions the public
administration offers to that circus, as a segment of the creative economics, can
move and allow the mobility of people to fruition of this artistic activity and
economic cities. The rationale is that the circus is, perhaps, one of the rare historical
and cultural resources in certain cities and during the time that stays in these cities,
it is able to attract tourists from neighboring towns. The methodological procedures
used in this research were analysis of public domain documents and interviews with
the researcher, Director for Circus SATED / MG and president of Rede de Apoio aos
Circos - RAC. The collected data were processed and organized by the technique of
thematic content analysis. The same peculiar characteristics that make organizations
circus arrive in these cities are also causes of problems for them when they settle in
these and other cities, since they need specific conditions for that to happen. As a
result, it was observed, by analyzing the trajectory of public policies in Brazil, that
national laws do not provide appropriate conditions for circus to install easily in the
towns where it passes through. Regarding local public policies, can be observed
progress in some cities, where there is a law that defines that the circus activity
exercise will be annual, so they use the same license, and reverse in some cities, that
in addition to not offer conditions for circus, prohibit their entry in the city.
Key-words
Creative Economics, circus, mobility, culture, tourism, cities.
1. Introdução
O atual modelo de circo surgiu no século XVIII e se consolidou no século XIX. O que
existia, até então, era uma arte de cavalaria desenvolvida nos quartéis ingleses.
Diante de uma nova sociedade comercial e mercantil, essa forma de apresentação
estava perto do fim, juntamente com as artes dos saltimbancos. Desse modo, esses
grupos se aliaram e as exibições equestres se uniram aos saltadores e acrobatas em
um espaço fechado onde antes eram as feiras de rua e, assim, passaram a cobrar
ingressos (BOLOGNESI, 2001).
De acordo com André e Reis (2009), o desenvolvimento do circo nos Estados Unidos
da América, a partir da 3ª década do século XIX, vai introduzir uma inovação crucial
– o chapiteau, ou a lona do circo, e a consequente possibilidade de itinerância. Esta
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1616

mudança possibilitou que o circo pudesse apresentar seus espetáculos em várias
cidades, alcançando um público mais vasto.
O circo é uma organização antiga e tradicional, geralmente de origem familiar que
conserva, segundo Costa (2000), características pré-industriais, como as
corporativas e familiares, e as pós-industriais, como a forma organizacional e as
práticas administrativas. Desde a década de 70, existe uma tendência a novas
modalidades circenses, como em vídeos, palcos de teatro e festas descoladas,
tornando-se uma opção de atuação e carreira profissional para a classe média
(NOGUEIRA, 2004). Mas o circo que vamos tratar aqui é o “tradicional”, aquele que
ainda conservam características como a itinerancia e a organização familiar. O
espetáculo do circo é produto da junção entre conhecimentos e talento individual
do artista e a tecnologia empregada nas apresentações. No Brasil, o Ministério da
Cultura considera o circo, em suas políticas e ações públicas, inserido no campo das
artes de espetáculo no contexto da economia criativa.
Assim, o contexto desta pesquisa é o do circo, no qual seus indivíduos (artistas
circenses) possuem a criatividade como base do processo produtivo de seus serviços
(atrações e espetáculos) que são interligados em dimensão simbólica, cujo valor é
agregado pelos consumidores, ao contrário de outras formas de negócios no
mercado que embutem em seus produtos elementos chave como preferências,
estilos de vida, status(prestígio), padrões de consumo e outras (MARTINS e
EMMENDOERFER, 2012). Assim sendo, segundo esses autores, os circos, como
organizações inseridas no campo da economia criativa, não seriam somente
valorizados pela sua utilidade prática, materialidade ou manifestação, como os bens
ou serviços produzidos pelas indústrias tradicionais, mas sim pela interpretação
subjetiva de um significado por parte do consumidor ou usuário.
Como citado acima, uma característica que marca e diferencia os circos é a
itinerância. E, nesse contexto, ela merece especial atenção por ser a responsável por
levar os espetáculos circenses a diversas cidades. Essa característica, muito
valorizada pelos circos tradicionais, como um componente cultural, também é a que
gera muitos problemas. Isso ocorre porque além de dificultar ou impedir que as
pessoas que vivem nessa organização tenham acesso a determinadas políticas,
como aquelas que necessitam de um endereço fixo, não existem políticas públicas
específicas para as pessoas que vivem nessas organizações.
Além dessa relação com o poder público, é importante também ressaltar a relação
dessas organizações itinerantes com as cidades por onde passam. Além de
apresentarem seus espetáculos na cidade, atraindo muitas pessoas para
determinado local, os circenses também estabelecem outras relações nas cidades. E
é essa relação que será discutida nesse trabalho, que buscará compreender como é
essa relação, quais as dificuldades encontradas pelas organizações circenses ao se
instalar nas cidades e quais as condições que a administração pública oferece para
facilitar essa instalação.

2. Objetivos
Compreender que condições a administração pública oferece para que os circos,
enquanto segmento da economia criativa, possa transitar e permitir a mobilidade de
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pessoas para fruição desta atividade artística e econômica nas cidades.
Especificamente objetivou-se caracterizar o circo, considerando-o como atividade
cultural e atrativo turístico nos municipios e identificar as principais dificuldades
encontradas pelos circos para se instalar nas cidades e o que está sendo feito para
que elas sejam superadas.
3. Metodologia
Este estudo é de caráter qualitativo, do tipo descritivo, e os circos enquanto tema
deste estudo não são possíveis de serem analisados sem situá-los em um
determinado território, que na ausência de deslocamentos, em face de sua
itinerancia, normalmente estão temporariamente fixados nas cidades. Logo, para
fins desta pesquisa as cidades são locais que viabilizam estudos sobre este tipo de
organização considerada no escopo da economia criativa. Vale destacar que este
estudo faz parte de uma agenda de pesquisas sobre organizações circenses e
economia criativa iniciada no ano de 2009.
É um estudo descritivo, porque intenciona conhecer a natureza, a composição e os
processos que fazem parte do problema de pesquisa, os quais o constituem ou nele
se realizam para permitir a descrição de suas características (SELLTIZ, WRIGHTSMAN
e COOK, 1987).
Assim, em termos metodológicos, a presente pesquisa é essencialmente do tipo
descritiva, sendo as principais fontes de dados:
a) pesquisa bibliografia - revisão da literatura sobre o tema circo;
b) pesquisa documental, já que, de acordo com Godoy (1995, p. 22), “a pesquisa
documental é apropriada quando queremos estudar longo período de tempo,
buscando identificar uma ou mais tendências no comportamento de um
fenômeno”. Essa pesquisa envolveu análise de documentos públicos e privados,
nos quais buscam-se leis e projetos que abrangem a organização circense, além
de outros estudos relacionados aos resultados alcançados por algumas delas;
c) entrevistas com roteiros semiestruturados, aplicados de forma presencial e
eletrônicas contemplando perguntas relacionadas a organização circense, sua
relação com as cidades e o poder público, com profissionais de dois circos visitados,
além de outros presentes nas reuniões mensais no Sindicato dos Artistas e Técnicos
em Espetáculos de Diversões de Minas Gerais (SATED/MG) e de outras áreas,
envolvidos com a cultura circense e engajados com a questão das políticas públicas.
Com isso, finalizou-se o levantamento de dados e iniciou-se a etapa de análise,
buscando confrontar as informações obtidas com a literatura utilizada como
fundamento teórico sobre o tema deste projeto.
4. O circo chegou!
De acordo com Bolognesi (2001, p. 4), o circo nasceu da junção entre a arte eqüestre
e outros espetáculos das feiras e dos saltimbancos, formando um espetáculo que
transmite a sensação de liberdade para o público, pela utilização de linguagens,
sons, cores, traços e formas, e, principalmente, o corpo, a habilidade do artista em
usá-lo. Ele veio da Europa e, com suas características itinerantes, chegou ao Brasil
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no final do século XIX, instalando-se nas periferias das cidades, visando as classes
populares.
Essa organização se insere no do campo de atividades culturais, e caracteriza-se
como uma empresa antiga e tradicional que, segundo Costa (2000, p. 2):
Trata-se de uma instituição capaz de sobreviver por séculos sem grandes alterações
em sua estrutura, possuindo ainda capacidade de se adaptar constantemente às
mudanças, devido às habilidades e conhecimentos dos indivíduos, principal
patrimônio da organização circense, responsável pela sobrevivência desta ao longo
dos anos.
O espetáculo circense se evidencia na reverenciação do corpo, do sublime do
acrobata ao grotesco do palhaço, levando-se em conta que o circo e os artistas
acabam por criar estilos próprios, resultado da junção entre a personagem
interpretada e as experiências de vida dos indivíduos (LOBO; CASSOLI, 2006, p. 3).
De acordo com Costa (2000, p. 5):
A identidade do circo é estabelecida por um conjunto que inclui uma
forma e um sistema de auto preservação peculiares, onde o espaço
físico e a garantia do funcionamento são interdependentes. A forma é a
circular, presente nos picadeiros e reproduzida diversas vezes na
disposição das arquibancadas, na movimentação cênica, na idéia ampla
e democrática de ágora que permite a todos a participação. O segundo
aspecto desta identidade está nas permanentes substituições que se
fazem em partes da estrutura arquitetônica, incluindo a própria lona o
que garante sua renovação, atualização e adaptação permanentes a
partir das necessidades definidas por novas utilizações ou por
exigências ambientais. Tudo decorrerá destes dois fatores: os
espetáculos que apresenta – seu produto – o processo de montagem
destes espetáculos e a própria forma peculiar de vida dos circenses, as
pessoas que compõem o corpo da organização que fazem da
organização seu trabalho e sua casa, e com ela seguem pelo mundo.

Dessa forma, dentre os tipos de Indústria Criativa, existem as artes performáticas, no
qual o circo está inserido. Este é uma empresa antiga e tradicional, geralmente de
origem familiar que conserva, segundo Costa (2000), características pré-industriais,
como as corporativas e familiares, e as pós-industriais, como a forma organizacional e
as práticas administrativas. Desde a década de 70, existe uma tendência a novas
modalidades circenses, como em vídeos, palcos de teatro e festas descoladas,
tornando-se uma opção de atuação e carreira profissional para a classe média
(NOGUEIRA, 2004). O espetáculo do circo é produto da junção entre conhecimentos e
talento individual do artista e a tecnologia empregada nas apresentações. No Brasil, o
Ministério da Cultura considera o circo, em suas políticas e ações públicas, inserido no
campo das artes de espetáculo no contexto da economia criativa.
Isso ocorre, segundo Ilkiu (2011, p. 91), pois, “durante o século XX, o circo brasileiro
passou por transformações que alteraram o seu sistema de organização, tendo agora o
predomínio da prática da empresa da mão-de-obra especializada”. Essas
transformações fizeram com que o circo brasileiro se apresentasse atualmente com
algumas ramificações. De um lado encontra-se o circo tradicional, que conservam
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todos os costumes, transmitidos de pai para filho. E de outro encontra-se o chamado
“novo circo”, que apesar de utilizar a linguagem circense, dispõe-se a se transformar
para se adaptar ao mercado. Ainda de acordo com ilkiu (2011, p.92):
No Brasil, coexistem diferentes modos de “se fazer” circo atualmente; a
linguagem circense assume diversas facetas. As fontes pesquisadas
apontam em direção a dois movimentos: o circo tradicional e o circo
novo ou contemporâneo, entretanto, a pesquisa empírica constata
diversas ramificações. Embora o circo contemporâneo esteja ganhando
um espaço cada vez maior, a estrutura do circo tradicional foi
imprescindível para a continuidade e difusão dessa arte e das suas
técnicas ao redor do mundo, mesmo para os artistas que não buscam
trabalhar ou realizar um espetáculo nos moldes do circo tradicional.

Assim, o Circo abordado nessa pesquisa é o chamado “Circo tradicional”, que por
preservar suas características, encontra maior dificuldade para se adaptar ao
mercado.
Essa adaptação ao mercado é necessária, pois, atualmente, a maioria das políticas
publicas existentes está relacionada às Leis de Incentivo. Através dessas, o Estado
passa para as empresas privadas a responsabilidade de investir na cultura, utilizando
recursos do próprio Estado. Segundo Fonseca (2005, p. 1), “nos anos 90, com as Leis
de Incentivo, grandes empresas passaram a investir na cultura, atraídas pelas
vantagens fiscais oferecidas pelo Estado”. Dessa forma, segundo Costa (2000, p. 3):
O circo sobrevive permanentemente, produzindo arte e entretenimento
fora dos padrões de emprese, mutante e a da era industrial passa por
essa dificuldade ao ser analisado. Sua inserção no mundo produtivo não
se dá por padrões uniformes e sim particulares e isso exige certo
cuidado ao observá-lo mesmo que se considere que como qualquer
empresa capitalista, vise lucratividade e necessite do mercado para
viver.

Ainda de acordo com Costa (2000, p. 10):
Vivendo uma estreita relação com o ambiente de onde vem seu
público, as organizações circenses buscam encontrar a melhor
forma de relacionar-se com ele. Pressionados pelas mudanças no
ambiente, a estrutura das organizações circenses vem se
alterando gradativamente ao longo do tempo. De um núcleo
exclusivamente familiar a uma empresa onde cabem familiares e
contratados, as organizações circenses, independente de seu
porte, têm basicamente a mesma estrutura.
Somado a isso, o circo faz parte do campo das Indústrias Criativas, organizações
nas quais a criatividade é a base do processo produtivo e os produtos são de
dimensão simbólica, bens aos quais o valor é agregado pelos consumidores, ao
contrário das outras formas de indústria, por meio de subjetividades como
preferências, estilos de vida, status, padrões de consumo, e outras.
O conceito de indústria cultural surgiu na Escola de Frankfurt, que a descrevia de
uma forma pessimista, segundo Bahia (2004), uma forma de concepção do mundo
responsável por amesquinhar o fenômeno humano, por meio da tecnificação e
massificação da cultura. Já o conceito de indústria criativa, apesar de abordar
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alguns aspectos semelhantes ao da indústria cultural, busca, segundo Bendassolli
et al. (2009), salientar os aspectos positivos da interação entre arte ou cultura,
tecnologia e negócios. Segundo Lawrence e Phillips (2009), indústrias criativas são
aquelas que produzem bens simbólicos, os quais não são valorizados pela sua
utilidade prática, por sua materialidade, como os bens produzidos pelas indústrias
tradicionais, mas sim pela interpretação subjetiva de um significado por parte do
consumidor. Ainda segundo Bendassolli et al. (2009) o governo inglês classifica
como setor criativo, entre outros, o das artes performáticas, no qual se insere o
circo, objeto da pesquisa.
No Brasil, desde 2011, existe uma secretaria em estruturação no Ministério da
Cultura (MinC), responsável pelas ações relacionadas à economia criativa e que
não utiliza o termo Indústria Criativa, mas sim Negócios e Campos Criativos, sendo
um deles o campo das artes do espetáculo,no qual o circo está inserido (BRASIL,
2011).
Se tratando da relação entre circo e município, de acordo com Junior e Faria
(2009), é acertado afirmar que o circo pode ser um recurso histórico-cultural,
talvez um dos raros em determinados municípios. Muitos municípios não se
dispõem de diversidade histórico-cultural, mas quando o circo se instala na cidade,
a visão do turista ou até mesmo do munícipe é diferenciada em relação à cultura e
lazer na cidade. Assim, o circo é capaz de atrair pessoas de cidades vizinhas de
onde ele esteja, causando, por tempo determinado, um fluxo turístico na
localidade. Assim, ele pode ser considerado um componente turístico por agregar
valor e movimentar toda a cadeia produtiva do turismo.
Porém, de acordo com Silva e santos (2008), essa relação sempre esteve cercada
por contradições, pois ao mesmo tempo em que encantava o seu público, aguçava
o temos, pois era visto como um grupo exterior à sociedade.
4.2 O circo e as leis
Essas características dos circos que encantam e causam temor em muitas pessoas se
tornam um fator negativo quando se considera a sua instalação nas cidades por
onde passam. Isso ocorre tanto pela falta de leis que os beneficiem, quanto pela
existência de leis que criam barreiras a sua entrada e instalação nas cidades.
Dentre as leis que criam barreiras para a entrada dos circos nas cidades, podemos
citar a lei contra a apresentação de animais, a lei que exige alvará, e a lei, existente
em algumas cidades brasileiras, que não é apenas uma barreira, mas uma proibição
do circo se apresentar na cidade.
Uma das leis que se tornam uma barreira a entrada dos circos de maior incidência, é
a que proíbe a apresentação de animais. Uma possível motivação foi o que ocorreu
no Circo Vostok, onde uma criança de seis anos foi atacada por leões, de acordo
com Ken (2000):
Ao passar próximo ao carro que levaria os leões ao picadeiro
Juninho recebeu a patada de um dos leões, que passou sua outra
pata ao redor do corpo do menino e o puxou para dentro da
jaula, fraturando vários ossos. Neste momento outro leão,
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juntou-se ao primeiro para devorar o corpo do pequeno, tudo
isso em frente ao público que gritava e corria aterrorizado.

Esse incidente, que ocorreu em 2000, abriu caminho para várias discussões sobre a
apresentação de animais em circos, muitos defendiam que deveria ser proibido pela
segurança nos circos e por outro lado, outros defendiam pela situação a que o
próprio animal era submetido. Desde então já foram apresentados no senado
Federal nove projetos em relação à proibição da apresentação de animais nos
espetáculos circenses. Nenhum desses projetos foi transformado em lei ainda,
porém, em âmbito municipal, essa lei já existe em muitas cidades, o que faz com
que os circos que possuem o animal não possa se apresentar nelas. Os circos, por
outro lado, tentam se defender, dizendo que os animais não representam riscos
para a cidade, já que possuem um tratamento para isso. A apresentação de animais
é uma das principais atrações do circo tradicional, e por isso há essa dificuldade
aceitar essas leis. Assim, os circos continuam com seus animais, mas não podem se
apresentar em determinadas cidades.
Outra grande dificuldade encontrada pelos circos é relacionada ao alvará para sua
instalação nas cidades. Considerando os altos custos para a instalação da estrutura
dos circos nas cidades, pelo excesso de documentação exigida e pela falta de
espaços públicos, sendo necessário alugar terrenos privados, ao contrário de outras
atividades da área de cultura e lazer, que possuem espaços cedidos pelo poder
público, como palcos de teatro, galerias, museus e praças de esporte. Além disto, há
dificuldade para se obter um alvará em cada cidade por que passam, pois há
mudança nos requisitos de acordo com o município, devendo-se reunir novamente
toda a documentação para cada lugar em que se apresentarem, mesmo que o novo
local seja dentro da mesma cidade e que não ocorram alterações na estrutura do
circo.
Um outro problema encontrado pelos circos quando se instalam nas cidades, é em
relação à matricula das crianças circenses nas escolas do município. Em 2002, foi
apresentado e aprovado um projeto de lei que assegura a transferência da matrícula
e consequente vaga nas escolas públicas locais de ensino fundamental e de ensino
médio, e autoriza nas escolas particulares desses níveis, mediante apresentação de
certificado da escola de origem.
Esse projeto era necessário pelo fato de muitas famílias, incluindo as crianças,
viverem nesta organização itinerante. Essas crianças, assim como as demais
brasileiras, tem direito à educação, garantido na constituição, porém isso é
dificultado pelo seu modo de vida, já que estão sempre mudando de cidade. Assim,
essas crianças necessitavam de uma lei especial que garantisse suas vagas nas
escolas, em qualquer lugar onde elas estivessem. Uma das entrevistadas, que vive
em um dos circos estudados, disse que hoje, apesar de ainda haver, não é muito
comum o preconceito das escolas em ralação as crianças circenses, mas citou um
caso em que em que uma escola pública não quis aceitar o irmão dela, que estava
concluindo o Ensino Médio, alegando que “não era obrigado a aceitar esse tipo de
gente na escola”. Fatos como esse, justificam a existência da Lei. É possível notar
então, que a existência da lei não refletiu em uma solução para esse problema, já
que muitos ainda se negam a cumpri-la.
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E, por fim, existem algumas cidades que não permitem a entrada dos circos. De
acordo com a diretora da área do circo do SATED-MG, algumas cidades proíbem a
apresentação dos espetáculos circenses.
Os possíveis motivos identificados para essa dificuldade encontrada pelos circos
para se instalar nas cidades são: a falta de representação política e o pensamento
existente entre muitos moradores de que “os circos levam o dinheiro da cidade”.
A falta de representação política ocorre devido à itinerancia do circo. O circense,
dificilmente consegue exercer o seu direito ao voto, já que esse só pode ser exercido
caso o circense compareça na cidade onde obteve o seu título de eleitor, o que é
inviável, já que esse pode estar trabalhando junto com o seu circo em outro local,
sendo impedido de participar na política. Esse é um grande problema encontrado
pelos circos, mas que já vem obtendo avanços para ser resolvido, com o voto em
transito para eleições presidenciais permitido a partir de 2009.
Já essa percepção dos moradores de que o circo “leva o dinheiro da cidade”, foi
relatada por uma das circenses entrevistadas. Mas, segundo ela, o que ocorre é uma
troca, já que o circo recebe o dinheiro dos ingressos, mas também realiza muitas
compras no município.
Algumas cidades já estão apresentando avanços em relação a diminuição dessas
dificuldades para a instalação do circo. Um exemplo é a Lei n° 9.845, de 8 de abril de
2010, ou Lei do Alvará anual na cidade de Belo Horizonte, que diminui os custos e os
transtornos relacionados a documentação para a instalação do circo no município,
através da permissão para que um alvará tenha validade de um ano.

5. Conclusão
O que torna interessante essa pesquisa é que a organização estudada possui um
modo de vida diferenciado, devido a sua itinerância e a preservação de alguns
costumes passados pelas famílias tradicionais. Dessa forma, eles necessitam de
políticas públicas especiais, que se adéquem às suas necessidades.
Porém o que se pode observar é que além dessas políticas que poderiam beneficiar
as organizações circenses serem escassas, existem políticas e ações por parte dos
municípios que prejudicam os circos.
Essas políticas e ações dificultam a instalação do circo, o que acaba reduzindo a
importância do circo como um atrativo turístico ou até um lazer a mais para a
cidade, que poderiam ser aproveitados, gerando benefícios tanto para as cidades,
quanto para as organizações circenses.
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Resumo
O Programa Cidades Inovadoras é uma iniciativa do Sistema Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (Sistema Fiep) que visa estimular a transformação
de municípios em ambientes propícios à inovação, à criatividade e à criação de
empresas e negócios sustentáveis. O programa já realizou projetos nos municípios
paranaenses de Curitiba, Londrina, Cascavel e Campo Largo, utilizando a
metodologia de Prospectiva Estratégica e a ferramenta de Roadmapping.
O projeto desenvolvido em Campo Largo mobilizou aproximadamente 400 atores
locais, entre governo, academia, iniciativa privada e sociedade, que construíram de
forma compartilhada visões de longo prazo e propuseram ações para construir um
futuro mais promissor para o município.
Utilizando uma abordagem descritiva, o presente artigo aborda como os
Observatórios Fiep/Sesi/Senai/IEL, área do Sistema Fiep responsável pelo
desenvolvimento de estudos prospectivos, utilizou as metodologias de Prospectiva
Estratégica e Roadmapping para elaborar o projeto “Cidades Inovadoras - Campo
Largo 2030”, com foco na apresentação da visão, dos fatores críticos de sucesso e
das ações consideradas prioritárias pela sociedade campolarguense para a temática
Governança.
O estudo conclui que a metodologia utilizada no projeto “Cidades Inovadoras –
Campo Largo 2030” permite que atores locais apontem as demandas da cidade de
forma a contribuir para o planejamento, formulação e implementação de políticas
públicas efetivas, além de melhorias na administração municipal. Destaca-se
também a eficácia do projeto em facilitar a interação entre diversos segmentos da
sociedade na busca do futuro desejado para o município.

Palavras-chave
Cidades Inovadoras, Campo Largo 2030, Prospectiva Estratégica, Roadmapping,
Roadmap, Governança.

Abstract
The Cidades Inovadoras program is an initiative from the Sistema Federação das
Indústrias do Estado do Paraná – Sistema Fiep (System Federation of Industries of
the State of Paraná – Fiep System). The program aims to stimulate changes at the
cities of Paraná, Brazil, to make them propitious environments for innovation,
creativity and to the creation of sustainable businesses and enterprises. As results,
the program has already realized projects in Curitiba, Londrina, Cascavel and Campo
Largo using the Strategic Foresight methodology and the Roadmapping tool.
In Campo Largo, the Project mobilised approximately 400 local people: stakeholders
from the government, academy, private initiative, and citizen dwellers. Together
they develop a shared long term vision for the city and propounded actions to build
a brighter future.
Using a descriptive approach, this article shows how the Observatórios
Fiep/Sesi/Senai/IEL – Sistema Fiep sector responsible for the development of the
prospecting studies, has used the Strategic Foresight method and the Roadmapping
tool to elaborate the project “Cidades Inovadoras – Campo Largo 2030”, focusing at
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the presentation of the vision, success critical factors and of the government actions
considered priority by that citizens.
This study concludes that the methodology used on the project “Cidades Inovadoras
– Campo Largo 2030” let the local actors indicate the demands of the city in a way
to contribute with the planning, formulation and implementation of effective public
policies, contributing with improvement of the municipal management. It also
emphasizes the efficacy of the project to facilitate the interaction between a variety
of segments from the society in a quest for the desired future for the city.

Keywords
Innovative Cities, Campo Largo 2030, Strategic Foresight, Roadmapping, Roadmap,
Governance.

Introdução
As cidades estão passando, em ritmo acelerado, por transformações políticas,
econômicas, sociais e tecnológicas que impactam diretamente a vida urbana. Este
fenômeno aumenta a necessidade das cidades se adaptarem a tais mudanças,
deixando de se concentrar em planejamentos de curto prazo, passando a refletir e
agir com base em objetivos de médio e longo prazo (REUTTER, 2007).
No sentido de apresentar respostas para o enfrentamento desses e outros desafios,
visando criar ambientes propícios para o desenvolvimento industrial, o Sistema
Fiep, composto pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e
departamentos regionais do Serviço Social da Indústria (Sesi-PR), do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PR) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-PR),
desenvolveu o programa Cidades Inovadoras, especialmente criado para envolver
representantes de diferentes setores da sociedade no planejamento do futuro das
cidades.
Fundamentado nas metodologias da Prospectiva Estratégica (GODET & DURANCE,
2011) e Roadmapping (PHAAL; FARRUKH & PROBERT, 2007), o programa Cidades
Inovadoras busca estimular a implementação de um conjunto de ações para a
transformação dos ambientes das cidades, aqui tomadas como sinônimo de
municípios, em espaços propícios à inovação, à criatividade, à criação de empresas
e negócios sustentáveis, ao equilíbrio social e a maior harmonia entre o ser humano
e o meio ambiente.
Uma das frentes de atuação do Programa Cidades Inovadoras é a busca de
melhorias no planejamento municipal de longo prazo envolvendo ampla
participação social. Assim, busca-se gerar significativas contribuições ao aproximar e
envolver, em nível local, representantes do governo, da academia, da iniciativa
privada e da sociedade no processo de planejamento e construção do futuro das
cidades.
Conduzido pela equipe técnica dos Observatórios Fiep/Sesi/Senai/IEL, área do
Sistema Fiep responsável pela elaboração de estudos de futuro para organizações,
setores industriais e territórios, o programa Cidades Inovadoras desenvolveu
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projetos nos municípios de Curitiba (SENAI/PR, 2010), Londrina (SKROBOT et al,
2011), Cascavel (SOUZA et al, 2012) e Campo Largo (SOUZA et al, 2013), nos quais
foi adotado o horizonte prospectivo de 2030.

Objetivos
O objetivo deste artigo é abordar a forma como os Observatórios
Fiep/Sesi/Senai/IEL aplicaram as metodologias de Prospectiva Estratégica e
Roadmapping para elaborar o projeto “Cidades Inovadoras - Campo Largo 2030”,
com foco na apresentação da visão, dos fatores críticos de sucesso e das ações
consideradas prioritárias pela sociedade campolarguense, no que tange à temática
Governança.

Metodologia
Para abordar a metodologia utilizada na condução do projeto Campo Largo 2030,
bem como apresentar a visão, os fatores críticos de sucesso e as ações priorizadas
pela sociedade campolarguense no que tange a temática Governança, utilizou-se
uma abordagem descritiva (GIL, 1991; CERVO & BERVIAN, 2004), realizada a partir
da análise qualitativa dos conteúdos de documentos primários, como registro de
reuniões, pareceres, estudos e análises técnicas desenvolvidas no projeto
(OLIVEIRA, 2007).

1. Projeto Campo Largo 2030
A metodologia de trabalho do projeto Campo Largo 2030 teve como base os
pressupostos da Prospectiva Estratégica1 e Roadmapping2. Para a execução do
projeto foram estabelecidas as seguintes macro etapas: Elaboração de Estudos
Preparatórios; Realização do 1º Painel Estratégico; Elaboração de Estudos
Temáticos; Realização de Painéis de Especialistas; Consulta Pública; Realização do 2º
Painel Estratégico; Elaboração da Publicação; Sensibilização e Articulação de Atores.

1

De forma simplificada, a prospectiva pode ser definida como uma abordagem que induz à reflexão
coletiva, à luz das tendências de mudanças do ambiente local e global. Mediante a aplicação de
processos sistemáticos e participativos, possibilita a construção de conhecimentos sobre perspectivas
possíveis, conduzindo à criação de visões compartilhadas de futuro, a médio e longo prazo, e à
identificação das ações que precisam ser realizadas no presente e em diferentes horizontes temporais
para alcançar a visão proposta. Antecipando transformações, a prospectiva permite sistematizar
informações relevantes para a tomada de decisão no presente, de modo a tornar realidade um futuro
desenhado e desejado de forma compartilhada (GODET & DURANCE, 2011).
2
O termo Roadmapping designa um método de construção de perspectivas de futuro que permite
elaborar Roadmaps, ou seja, mapas com trajetórias e encaminhamentos coordenados e encadeados
no tempo e no espaço. Os Roadmaps fornecem um quadro para pensar o futuro. São representações
gráficas simplificadas que permitem comunicar e compartilhar de forma eficaz intenções estratégicas
com vistas a mobilizar, alinhar e coordenar esforços das partes envolvidas para atender a um ou a
vários objetivos. Eles estruturam a planificação estratégica e o desenvolvimento, a exploração de
caminhos de crescimento e o acompanhamento das ações que permitem atingir objetivos (PHAAL;
FARRUKH & PROBERT, 2007).
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No que se refere à etapa de Elaboração de Estudos Preparatórios, esta incluiu a
realização de um diagnóstico da situação do município no ano de 2012 e uma
pesquisa das tendências que podem impactar as cidades nas próximas duas
décadas. Os resultados obtidos com estes estudos foram utilizados para subsidiar os
debates e as reflexões promovidos no 1º Painel Estratégico acerca do tema cidades.
Além disso, a primeira etapa contemplou a constituição de um Comitê Gestor para
o projeto, composto por representantes da Prefeitura Municipal de Campo Largo
(PMCL), da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Campo Largo (Acicla)
e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Campo Largo
(Comude), responsável pelo suporte aos trabalhos técnicos no que se refere à
disponibilização de informações sobre o município, viabilização de espaços para a
realização das atividades envolvidas no projeto e mobilização de atores. Tal
mobilização ocorreu por meio de 2 Painéis de Atores Estratégicos, 7 Painéis de
Especialistas e Consultas Públicas realizadas por meio de questionário on-line e
impresso.
No 1º Painel Estratégico foi apresentado o diagnóstico da situação do município no
ano de 2012, as tendências globais para as cidades e os exemplos de cidades
inovadoras no mundo. A partir dessas informações os 51 participantes do painel,
caracterizados como um grupo de tomadores de decisão e formadores de opinião,
capazes de vislumbrar e influenciar o futuro da cidade, definiram as áreas de
interesse para Campo Largo no horizonte de 2030: Água e Florestas, Cidade
Atrativa, Educação para Inovação, Governança, Saúde e Bem-estar, Segurança,
Transporte e Mobilidade.
A partir da definição das áreas temáticas, foram realizados 7 Painéis de
Especialistas, um para cada tema priorizado. Em cada painel foram envolvidos
atores locais de relevância técnico-científica, levando em consideração a
especificidade de cada área elencada como estratégica para o desenvolvimento do
município.
A Tabela 1 apresenta o número de participantes em cada Painel de Especialistas
realizado.

Tabela 1 - Painéis de Especialistas
Painel
Água e Florestas
Cidade Atrativa

Participantes
15
22

Educação para Inovação

15

Governança

18

Saúde e Bem-estar

17

Segurança

18

Transporte e Mobilidade

15

Total

120

Fonte: Souza et al (2013)
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Após a sistematização dos resultados obtidos nos Painéis de Especialistas foi
elaborada uma publicação contendo capítulos temáticos que mostram a situação
atual, a visão de futuro, os fatores críticos de sucesso, suas respectivas ações e, ao
final, a definição do cenário prospectivo desejável para cada tema em 2030. O
processo de sistematização culminou na construção do Roadmap Campo Largo 2030
(SOUZA et al, 2013), no qual são dispostas todas as ações propostas para o curto,
médio e longo prazo de forma a indicar o caminho a ser percorrido para o
atingimento da visão de futuro almejada.
Simultaneamente aos Painéis de Especialistas, o projeto Campo Largo 2030 incluiu
uma etapa de Consulta Pública por meio da qual foi possível confirmar os desejos
dos cidadãos em relação ao futuro do município. A enquete contou com a
participação de 214 pessoas, que tiveram a oportunidade de expressar os seus
sonhos. A Figura 1 apresenta os principais temas abordados na consulta pública.

Figura 1: Nuvem dos Sonhos do Cidadão Campolarguense

Fonte: Souza et al (2013)

Após a sistematização dos resultados das etapas anteriores, foi realizado o 2º Painel
Estratégico Campo Largo 2030 com o objetivo de apresentar e validar, junto aos
atores estratégicos, os principais resultados obtidos ao longo do projeto. Além
disso, foi construída via consenso, a visão global para Campo Largo no horizonte
temporal de 2030 e estabelecidos os eixos estruturantes e vetores de
transformação necessários para o alcance da visão proposta.
Ao final do painel, foi sugerido um Modelo de Gestão do projeto que possui como
objetivo criar as condições necessárias para que os resultados do projeto sejam
disseminados e a interação intersetorial entre atores estratégicos aconteça de
forma sistêmica para implementar o que foi delineado no projeto Campo Largo
2030.
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2. Temática Governança
De acordo com o Banco Mundial, a Governança é definida como a “maneira pela
qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos visando
o desenvolvimento, implicando ainda a capacidade de planejar, formular e
implementar politicas e cumprir funções” (WORLD BANK, 1992 p. 1).
Uma das formas de se mensurar a qualidade da governança em um determinado
município é a utilização de índices bem como a avaliação da estrutura de
mecanismos disponíveis para controle social. Nesse sentido, Campo Largo possui
algumas virtudes em relação ao tema Governança ao atingir 0,652 ou conceito “B boa gestão” no Índice Firjan de Gestão Fiscal, o qual contempla indicadores
relacionados à alocação dos recursos públicos. Nesse índice, Campo Largo obteve
resultado superior à média dos demais municípios paranaenses, registrada em
0,541 (FIRJAN, 2010). Outro indicador que possibilita mensurar os resultados das
políticas públicas de longo prazo é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), no
qual o município atingiu 0,774 e foi classificado como de médio desenvolvimento,
ou seja, próximo a alcançar níveis de alto desenvolvimento (acima de 0,8) (PNUD,
2000). Em relação a estrutura de mecanismos de controle social, o município conta
com Controladoria, Ouvidoria, Conselhos Municipais, Portal da Transparência e
Observatório Social, os quais facilitam o processo de participação e de
acompanhamento social da gestão, voltados à melhoria dos serviços e à otimização
dos gastos públicos.
No que se refere aos desafios do município em relação à Governança, podemos
destacar o fato de Campo Largo não possuir uma estratégia de gestão sistêmica
com o intuito de reduzir o excesso de burocracia e simplificar e racionalizar os
processos de trabalho. Assim como ocorre em diversas cidades brasileiras, são
verificados poucos esforços no que tange o combate à corrupção e obtenção de
resultados efetivos para a sociedade. Da mesma forma, são exploradas de maneira
insuficiente as possibilidades oferecidas pelas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), essenciais aos processos de modernização da gestão pública
(SOUZA et al, 2013).
Outra barreira identificada na Governança no município é a baixa
representatividade feminina na política. Em 2012, apenas 36,4% dos vereadores
eleitos eram mulheres (ORBIS, 2012). Outros fatores que impactam na governança é
a prática da descontinuidade administrativa, assim como a fragilidade das relações
políticas entre os diversos níveis de governo, em virtude das frequentes alternâncias
de grupos no poder.
Partindo dos pontos positivos e dos desafios da situação atual a serem enfrentados
pelo município no que se refere à Governança, Campo Largo propôs um
planejamento de longo prazo para melhoria da área, delineando coletivamente o
futuro desejado, por meio da definição da visão de futuro para o tema em 2030, da
identificação de fatores críticos de sucesso e da proposição de ações necessárias
para alcançar o futuro almejado.
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2.1 Visão de Futuro
Durante a definição da visão de futuro para a Governança, os cidadãos
campolarguenses destacaram a necessidade de melhorias na administração
municipal para que esta atenda às demandas da sociedade de forma transparente,
participativa e efetiva, objetivando o bem-estar do cidadão. Neste sentido, a visão
de futuro coletivamente elaborada para o tema foi: “Governança, participação e
transparência efetivas para o desenvolvimento e o bem-estar do cidadão” (SOUZA
et al, 2013 p. 75).
Para que esta visão seja alcançada, faz-se necessário enfrentar algumas barreiras,
tais como a construção de cultura de gestão transparente; a implantação de
mecanismos de participação capazes de mobilizar a sociedade; e a construção de
governabilidade e de capacidade de gestão.

2.2 Fatores Críticos de Sucesso
Os fatores críticos de sucesso podem ser definidos como um número limitado de
características, condições ou variáveis que, quando devidamente sustentadas,
mantidas ou administradas, definem o sucesso de um planejamento, portanto
considerados norteadores para a proposição e implementação de ações (BRUNO &
LEIDECKER, 1984).
No que se referem aos fatores críticos elencados pelos cidadãos campolarguenses
para a temática Governança: Planejamento e Gestão; Transparência; Corpo Técnico
Qualificado e Participação Social. Segundo Souza et al (2013), pode-se considerar
que estão alinhados com os anseios expostos na visão de futuro, apontando para a
gestão e participação social como o caminho para o aprimoramento das instituições
públicas e o fortalecimento da democracia.

2.3 Ações
Considerando a relevância dos fatores críticos para atingir a visão de futuro
almejada pela sociedade campolarguense, seus cidadãos propuseram uma série de
ações relacionadas a cada fator crítico.
Dentre as ações relacionadas ao fator crítico Planejamento e Gestão, destaca-se a
preocupação em se realizar uma reestruturação administrativa, implantar um
modelo de planejamento estratégico, modernizar a gestão pública do município
para torná-la flexível, sistêmica e intersetorial. Além disso, segundo os cidadãos
campolarguenses, é necessário realizar a capacitação continuada dos profissionais
na área de gestão, possuir secretários com competência administrativa e integrar as
áreas e as informações da prefeitura (SOUZA et al, 2013).
Partindo do pressuposto de que a Transparência contribui para a aplicação ética dos
recursos públicos, permitindo que o cidadão acompanhe as ações das instituições
governamentais e ajude na fiscalização (BRASIL, 2013), a sociedade campolarguense
elencou ações relacionadas ao aperfeiçoamento de seus sistemas de informação e
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comunicação, de maneira a disponibilizar informações mais atualizadas, detalhadas
e de fácil compreensão (SOUZA et al, 2013).
Em relação ao fator crítico Corpo Técnico Qualificado, as ações apontadas pela
sociedade campolarguense contemplam uma grande preocupação com a gestão de
pessoas, englobando a qualificação e atualização continuada dos servidores
municipais, instituição de plano de cargos e salários baseado na meritocracia,
realização de concursos públicos e readequação de cargos e salários (SOUZA et al,
2013).
O conceito de Participação Social se refere às relações estabelecidas entre governo
e sociedade que, geralmente, resultam em questões definidoras de alocação e
distribuição de recursos públicos. Esta pode ser considerada como uma forma de
incentivo da maior transparência e abertura nas ações desenvolvidas pelo Estado
(PIRES & VAZ, 2012).
Neste sentido, a sociedade campolarguense acredita que para alcançar a visão de
futuro estabelecida, é necessário fomentar os mecanismos de participação social no
que se refere à definição, monitoramento e avaliação das políticas públicas
implementadas no município. Além disso, as ações contemplam o fortalecimento
das associações de bairro e a promoção da educação para a cidadania.

Conclusão
O estudo mostrou com os resultados alcançados pelo projeto “Cidades Inovadoras –
Campo Largo 2030”, que a abordagem metodológica baseada nos pressupostos da
Prospectiva Estratégica e Roadmapping, permitiu identificar e mapear as demandas
da sociedade local, possibilitando a ampliação da capacidade de planejar, formular e
implementar políticas públicas efetivas no âmbito municipal, além de permitir
melhorias na gestão pública. Destaca-se também a eficácia do projeto em facilitar a
interação entre diversos segmentos da sociedade na busca do futuro desejado para
o município.
Apesar dos resultados satisfatórios do projeto, expostos anteriormente, o grande
desafio do município reside na etapa de implementação das ações, já que estas
exigem um grande esforço de articulação e comprometimento dos diversos
segmentos da sociedade. Por isso, é de extrema importância a implantação do
Modelo de Gestão do projeto proposto para o Campo Largo 2030, de forma a
estabelecer as condições necessárias para garantir o acompanhamento e a
implementação ações previstas.
O próprio Modelo de Gestão pode estabelecer meios para o acompanhamento
longitudinal do Campo Largo 2030, que permitam verificar os resultados aferidos a
partir da execução das ações contempladas no projeto e os impactos causados na
sociedade campolarguense.
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RESUMO
Refletir sobre o processo de mobilização e organização das famílias
beneficiárias do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento em Campinas é
necessário. Através das ações de geração de trabalho e renda, educação
ambiental e sanitária, considerando que estas ações têm por finalidade
propiciar ambientes favoráveis à promoção da saúde e as melhorias nas
gestões ambientais e sanitárias, colabora-se assim para a construção de
espaços urbanos saudáveis e sustentáveis. O planejamento e implementação
dessas ações tem buscado parceria com os setores envolvidos e organizações
não governamentais, visando a “transversalidade” das mesmas relacionadas às
políticas públicas saudáveis. O relato procura contribuir apontando os sinais de
efetividade das ações e as alterações positivas possíveis no cotidiano das
comunidades beneficiadas, refletindo sobre a prática vivenciada, visa o
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aprimoramento do PAC, acreditando ser este o motivo que incentiva este
artigo.
Palavras-chave
Políticas Públicas, Planejamento Urbano, Saudável, Participação Social.
ABSTRACT
Reflect on the process of mobilization and organization of families benefiting
from PAC - Growth Acceleration Program in Campinas is necessary. Through the
actions of generating employment and income, health education and
environment, considering that these actions are intended to provide supportive
environments for health promotion and improvements in environmental and
health administrations, thus contributes to building healthy urban spaces and
sustainable. The planning and implementation of these actions has sought
partnership with the sectors involved, and nongovernmental organizations,
targeting the "mainstreaming" of them related to healthy public policies.The
report seeks to contribute pointing signs of effectiveness of actions and
changes in daily positive potential beneficiary communities, reflecting on the
practice experienced, aims to improve the PAC, believing this to be the reason
that encourages this article.
Key words
Public Policy, Urban Planning , Healthy, Social Participation

Introdução
Considerando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que tratam
da política urbana, e trazem as diretrizes para o desenvolvimento das funções
sociais da cidade, para garantir o bem estar dos seus habitantes (BRASIL, 1988).
E ainda a Lei Federal nº 10.257, Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001), que
regulamenta os artigos acima, abarcando um conjunto de princípios que
expressam uma concepções de cidade, de planejamento e gestão urbana,
visualiza-se uma série de instrumentos a serem implementados, dentre eles a
obrigatoriedade da aplicação do Plano Diretor aos municípios com número
acima de 20 mil habitantes, que deverão ser aprovados pelas Câmaras
municipais.
O Estatuto das Cidades apresenta ainda como diretriz o controle social, através
da gestão democrática por meio da participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos das comunidades na formulação,
execução e acompanhamento de planos, programas e projetos do
desenvolvimento urbano (BRASIL, 2001).
Os projetos de uma Cidade Saudável fazem com que o povo
tenha um papel ativo na tomada de decisões que afetem a
saúde de sua cidade. A participação do cidadão nos
processos de administração é uma forma valiosa de se
conseguir uma Cidade Saudável. Os funcionários, facilitam,
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coordenam e fornece o apoio aos conselhos e as comissões
de cidadãos e ás forças-tarefas para identificação de
políticas, instrução publica e para trabalhar com problemas
específicos. (MATHIAS, 2010, p. 94)
A autora valoriza a participação social em rede, apontando como fundamental
para colaborar no processo de boa governança.
Considerando ainda o déficit habitacional do país, seja de aproximadamente
seis milhões e 400 mil unidades habitacionais (Brasil, 2011), o Estatuto das
Cidades ainda traz um novo conceito de cidade, e novas diretrizes, sendo uma
delas: a “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito a
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana,
aos serviços públicos, ao trabalho e lazer; para as presentes e futuras
gerações.” (BRASIL, 2001)
O Governo Federal regulamenta por meio da lei nº 11.578/2007 o PAC Programa de Aceleração do Crescimento, que engloba um conjunto de políticas
econômicas e sociais. Dentre elas, acelerar o crescimento econômico do país,
aquecer a indústria da construção civil, investimento em infraestrutura e
saneamento básico, habitação entre outros. (BRASIL, 2007).
Em 2010, o PAC foi revisto através de Lei Federal nº 12.424/2010 que inseriu o
Programa “MCMV”- Minha Casa Minha Vida em todo país (BRASIL, 2010),
inclusive no município de Campinas, que passou a se chamar PAC 2. Este possui
como eixo principal a infraestrutura, o saneamento básico, habitação,
transporte, meio ambiente, a desoneração tributária e medidas fiscais,
conforme orientação do Ministério das Cidades.
O Programa de Aceleração do Crescimento vem sendo desenvolvido desde
2008 nesta cidade, seus investimentos estão estruturados em duas frentes de
atuação: a construção de obras de habitação popular, infraestrutura,
saneamento básico e equipamentos públicos, e o PTTS – Projeto de Trabalho
Técnico Social.
Essas frentes de atuação do PAC assumiram os desafios de implantar
empreendimentos sustentáveis, construindo não apenas as unidades
habitacionais, destinadas a famílias oriundas de áreas de riscos iminentes, mas
concomitante ou antecipadamente as obras de saneamento básico, os
equipamentos públicos para atendimento de novas demandas, tais como
centros de saúde, espaço multiuso para atendimento assistencial, esporte,
lazer e cultura e centros comunitários, para abrigar a organizações da
sociedade civil.
A outra frente é realizar o trabalho técnico social, em parceria com diversas
Organizações não Governamentais (ONGs), secretarias e autarquias
consolidadas na rede de assistência local, considerando a intersetorialidade,
propiciando ações socioeducativas, com uma metodologia que contemple a
atenção integral às famílias alvo do Programa.
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Objetivos
Este artigo tem como objetivo, identificar e registrar as modificações obtidas a
partir da implementação do PAC Campinas, nos empreendimentos
habitacionais e o entorno, considerando a participação social e apontando
alguns aspectos relevantes nos três empreendimentos do PAC-PPI (Programa
Prioritário de Intervenção em Favelas), que estão localizados na região do
Aeroporto de Viracopos, que se encontram na fase de pós-ocupação, em seus
aspectos de moradia, infraestrutura, saneamento básico, educação sanitária e
ambiental, mobilidade, implantação de equipamentos públicos.
A pesquisa foi embasada em um conjunto de procedimentos, sistemáticos
buscando identificar no território e o entorno que os empreendimentos do PAC
foram construídos, através da pesquisa de campo, da observação estruturada,
coletar dados, e partir destes verificar e analisar os impactos ocorridos nesta
região e na qualidade de vida das 398 famílias incluídas nestas unidades
habitacionais.
O PAC no município de Campinas, considera construção dos empreendimentos
habitacionais e o seu entorno , sendo este um projeto integrado composto por
moradias, saneamento básico, infraestrutura urbana e equipamentos públicos;
e a outra vertente é o trabalho técnico social, que engloba uma série de
objetivos visando despertar o exercício da cidadania das famílias beneficiárias.
Esta diretriz vem de encontro ao Estatuto das Cidades, de implementar cidades
sustentáveis, considerando a inclusão de famílias com vulnerabilidade
habitacional em território planejado e sustentável, efetivando o direito à cidade
para todos.
O estudo que se propõe a realizar é de constatar os avanços e os entraves que
estão ocorrendo na implementação do PAC no município de Campinas,
considerando os objetivos relacionados:
-Identificar através dos dados coletados os impactos ocorridos no território que
o PAC foi implementado,
-Estudar e apontar a melhorias na infraestrutura urbana, saneamento básico e
na mobilidade urbana, e nas condições de moradia,
-Apontar os entraves e as lacunas que possam existir, colaborando para
aprimoramento do Programa de Aceleração do Crescimento,
- Aperfeiçoar a regulamentação do uso e da ocupação do solo urbano e
promover o ordenamento do território, contribuindo para a melhoria das
condições de vida da população, considerando a promoção da equidade, a
eficiência e a qualidade ambiental urbana, com a criação de ambientes
favoráveis à vida (Projeto Entorno do Aeroporto de Viracopos);
- Ampliar as oportunidades de educação extensiva possibilitando o
desenvolvimento das capacidades individuais, como também a igualdade de
oportunidades de acesso ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania
plena e responsável;
- Articular a rede do território envolvendo órgãos governamentais,
organizações do terceiro setor e instituições privadas de ensino e pesquisa
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voltadas para o resgate de experiências variadas de capacitação para a
cidadania e para a sustentabilidade;
- Incentivar a organização associativa para produzir respostas às demandas que
se apresentam no tratamento integrado da problemática urbana, as quais
podem indicar possibilidades de continuidade das políticas públicas e alguma
homogeneidade no tratamento local/regional das questões urbanas, sanitária e
ambiental. (Projeto Técnico do Entorno do Aeroporto de Viracopos do
Município de Campinas, 2008).
Metodologia
As famílias que foram consideradas no PAC são oriundas das ocupações
desordenadas da região do Aeroporto de Viracopos, Jardim Campo Belo, jardim
Campitúba, Parque Oziel-Gleba-B.
Para a realização deste artigo, considerou-se a pesquisa exploratória, “que
busca identificar, as variantes relevantes, definição dos problemas, e hipóteses,
efetuando estudos comparativos, propiciando uma investigação detalhada do
problema.” (CASTRO, 2011).
Ou seja, procurou-se identificar os impactos ocorridos no território urbano e no
entorno em que o PAC foi implantado, considerando os aspectos de construção
de equipamentos públicos, infraestrutura, saneamento básico, bem como que
impactos as novas moradias com condições adequadas de iluminação,
ventilação e salubridade, tem proporcionados às famílias.
Para tanto se utilizou como instrumentos para efetivar este estudo, a pesquisa
documental; atas de reuniões, atas de relatórios, boletins, informativos,
cartilhas de orientações, registros fotográficos, documentos oficiais do
município e do governo federal.
Considerando ainda a pesquisa bibliográfica, como documentos oficiais, artigos
afins, leis de regulamentação do PAC, normativas do Ministério das Cidades.
A coleta de dados,e a observação estruturada participante ocorreram em
visitas de campo, na participação de alguns dos autores em reuniões,
assembleias, oficinas de capacitação para o trabalho e geração de renda, e
ainda em ações intersetoriais promovidas pelos parceiros da rede local do
território. E ainda os registros fotográficos das fases anteriores a execução das
obras físicas, possibilitou a comparação dos impactos ocorridos no território.
Considerou- se as definições de Governança, Planejamento Urbano,
participação social e a Intersetorialidade nas ações executadas, também
pesquisa em documentos oficiais da Prefeitura Municipal de Campinas
(Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria de infraestrutura), como atas,
relatórios de reuniões e assembleias, de Comissão de Acompanhamento de
Obras e registros fotográficos.
O conceito escolhido e citado abaixo permite identificar quais os aspectos
relevantes para o exercício da cidadania e a intersetorialidade com objetivo de
construir ambiente saudável para moradias, ocorrendo por parte da população,
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as conquistas relacionadas à melhoria da qualidade de vida, a mobilidade e da
boa governança.
Entendem-se aqui como Governança:
O desafio proposto nos paradigmas normativos do “bom
governo”, próprios da “Governança”, e que delimitam as
regras da colaboração, não constitui apenas um ideal
abstrato, mas uma maneira pragmática de mediar os
diferentes
interesses
presentes
na
sociedade,
desenvolvendo modos de convivência civil, com o
aperfeiçoamento das formas de colaboração política e
social. Tem, portanto caráter moral, já que essas
modalidades inscrevem-se em formas de requalificação do
sentido emprestado a democracia como valor, orientando o
que fazer como fazer e com quem fazer, ou seja, os limites
das práticas efetivas das forças sociais. (IVO, 2002).
Segundo o autor, a comunidade deve participar colaborando de forma efetiva,
para a construção de nova prática social desde o planejamento, execução e as
parcerias.
Foram utilizados diversos instrumentais, atas de reuniões do grupo executivo
do trabalho técnico social, atas de reuniões com as lideranças, relatórios de
atividades, atas de assembleias com as famílias, oficinas de capacitação
profissional, expedição de cartilhas e boletins informativos, visitas domiciliares.
Reuniões junto às lideranças de associações de moradores, sociedades amigos
de bairros, grupos de mulheres, para apresentação das obras físicas e da
intervenção social, pois estas serão parceiras na implementação do PAC no
território.
Assembleias gerais periódicas com as famílias beneficiárias dos
empreendimentos habitacionais, para que estas se apropriem dos projetos de
obras físicas e do trabalho técnico social, estabelecendo um canal de
participação entre o poder público municipal e a comunidade. Nestas são
eleitas as Comissões de Acompanhamento de Obras, que serão compostas por
famílias beneficiarias do programa habitacional, técnicos sociais, engenheiros e
arquitetos, com objetivo de acompanhar, sugerir alterações do projeto
construtivo e fiscalização das obras físicas.
Oficinas de reflexão sobre os cuidados com os espaços coletivos, preservação
dos equipamentos públicos existentes e os construídos com recursos oriundos
do PAC.
Foram desenvolvidas oficinas de multiplicadores ambientais, através de teatro,
visitam as estações de tratamento de água e esgoto, cooperativas de
reciclagens, envolvendo a população nos cuidados com o meio ambiente com
objetivo de colaborar com o planejamento urbano saudável.
O registro de oficinas para geração de trabalho e renda (área de beleza e
informática), para o desenvolvimento das potencialidades, considerando que
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parte dos autores participou diretamente destas ações. Registramos as oficinas
através de fotografias, vídeos, que foram utilizados na elaboração de boletins,
manuais, vídeos que foram apresentados aos beneficiários que participaram
das atividades.
Reuniões intersetoriais com representantes das diversas secretarias municipais,
Organizações não Governamentais, e de lideranças que compõem a rede local
do território, visando ações transversais e o atendimento integral das famílias.
Os instrumentos metodológicos inseriram a comunidade nos projetos que
foram desenvolvidos, para que estes munidos de informações e capacitação
possam exercer o controle social das políticas públicas desenvolvidas pelo PAC,
Entorno Aeroporto de Viracopos.
Por meio dos registros fotográficos (FIG. 1, 2, 3 e 4), observação estrutura
participante, análise de documentos, tais como atas de reuniões, assembleias,
relatórios de atividades, identificaram-se as modificações no entorno e os
aspectos de melhoria da qualidade de vida dos moradores do território.

Figura 1: Rua sem infraestrutura, na área que residiam as famílias
beneficiarias do PAC.

:
Figura 2: Rua com infraestrutura adequada, drenagem e
pavimentação, obras realizada com recursos oriundos do PAC.
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Figura 3: Local onde funcionava provisoriamente a Unidade Básica de Saúde
do Jardim Campo Belo.

Figura 4: Atual Centro de Saúde do Jardim Campo Belo, construído com
recursos do PAC.
4.

Os impactos ocorridos no território com a implantação do PAC

Considerando que o PAC, de acordo com as normativas do Ministério das
Cidades, possui como eixos principais o investimento em infraestrutura,
saneamento básico, mobilidade urbana, habitação, meio ambiente, além da
desoneração tributária e medidas fiscais, e que as obras físicas devem ocorrer
em consonância com o trabalho técnico social, (BRASIL, 2007), é que o
município de Campinas vem realizando as intervenções sociais, desde o ano de
2008.
No período da implementação do PAC, no município de Campinas, a Secretaria
Municipal de Habitação ficou responsável pela gestão deste projeto, contando
com o trabalho intersetorial com representantes das secretarias meio, que
indicaram seus funcionários para compor o grupo executivo do projeto. Os
técnicos sociais, contaram com a rede social local e ONGS, dos territórios, que
os empreendimentos foram construídos.
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Destaca-se ainda a busca por mudanças de paradigma, da não fragmentação
das ações e o atendimento às famílias de forma integral, considerando os
beneficiários do programa em seu contexto socioeconômico, com todas as
variações e fenômenos próprios de uma população historicamente
marginalizada. As famílias que foram inseridas no PAC são oriundas das
ocupações desordenadas da região sul do município de Campinas, de áreas de
risco iminente, tais como margens de córrego, áreas de preservação ambiental,
e de vários complexos de ocupações da região do Jardim Campo Belo e Parque
Oziel.
As famílias foram removidas para as unidades habitacionais, construídas com
recursos financeiros do PAC, que além das moradias contemplaram obras
físicas de drenagem, pavimentação, rede de abastecimento de água, rede de
coleta de esgoto, estação de tratamento de esgoto, construção de duas
unidades básicas de saúde, complexo sócio cultural que abrigara os
profissionais de assistência social e salas de culturas, teatro, dança, pistas de
caminhadas, quadras poli esportivas.
Este trabalho técnico social possui os eixos de ações que são preconizados através da Instrução
Normativa n°8 do Ministério das Cidades (BRASIL, 2009); ou seja, a mobilização e organização
comunitária, Educação Sanitária e Ambiental, e Geração de Trabalho e Renda. O mesmo busca
efetivar ações que promovam a autonomia das famílias, sua participação cidadã, sua inclusão
no mercado de trabalho, e a contribuição para a sustentabilidade dos empreendimentos.

O trabalho técnico social possui como objetivo despertar o exercício da
cidadania, através de ações socioeducativas interdisciplinares, que promovam
melhorias das condições de vida dos beneficiários das unidades habitacionais e
do entorno que o empreendimento esta inserido. (NORMATIVA n°8) (BRASIL,
2009)
Percebe-se hoje, no remanejamento e remoção habitacional de famílias em curso, sua
contribuição com o desenvolvimento urbano saudável, na perspectiva da promoção da saúde,
pois além da inclusão em moradias que poderão proporcionar qualidade de vida com
dignidade e segurança a integridade física, as atividades socioeducativas e socioambientais
desenvolvidas com o público alvo do Programa através do Trabalho Técnico Social, contribuem
para a retomada do exercício da cidadania por parte dos beneficiários.

O artigo se propõe a descrever os avanços possíveis obtidos na implantação do
Programa (PAC) em Campinas; avaliando os 3 (três) empreendimentos do PAC
habitação, que são localizados na região do entorno do Aeroporto de
Viracopos, que se encontram no período de pós ocupação, em seus aspectos de
moradia, infra estrutura, saneamento básico, educação sanitária e ambiental,
totalizando um número de 498 Unidades Habitacionais.
Conclusões
Atualmente em Campinas trabalha-se em três conjuntos habitacionais, que se
encontra em fase de pós-ocupação e as famílias tem demonstrado bom grau de
satisfação, considerando que os novos espaços de moradia tem propiciado
melhor qualidade de vida, pois as residências são dotadas de infraestrutura,
saneamento básico, e o entorno contemplado com equipamentos públicos, tais
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como: unidades básicas de saúde, complexo de esporte, lazer e cultura, centro
de referencia de assistência social.
Ressalta-se que as famílias foram atendidas com as unidades habitacionais
térreas, sendo esta uma solicitação das famílias e ainda que foram removidas
para o mesmo território que permitiu que os vínculos familiares, de vizinhança
e com os profissionais dos serviços públicos fossem preservados.
Outros resultados esperados são que após as mudanças para as novas unidades
básicas de saúde, que ocorreu recentemente, os profissionais em condições
adequadas de trabalho possam acolher os usuários viabilizando a promoção,
proteção e a recuperação da saúde como preconiza a lei de implantação SUS
(Sistema Único de Saúde).
A recuperação ambiental das áreas degradadas após a remoção total das
famílias é uma das vertentes do PAC, todavia visando a manutenção destes
espaços coletivos, através de oficinas de multiplicadores ambientais, buscando
despertar na população a importância dos cuidados com o meio ambiente, para
estes sistematicamente promovam ações, atividades de preservação destes
locais.
Ressalta-se que PAC, ainda esta em fase de implantação, todavia os esforços do
Poder Público Municipal e Federal é de viabilizar empreendimentos
habitacionais e seus entorno, em locais saudáveis e sustentáveis.
Ressalta-se, ainda, que o PAC Entorno do Aeroporto de Viracopos, considera as
obras físicas e as ações sociais, para desenvolver a governança local e colabore
com as políticas publicas urbanas implantadas neste território.
Deve se considerar que no momento do desenvolvimento deste artigo, o PAC
esta sendo implantado, portanto algumas lacunas foram registradas, como
acesso á escola, dificuldade de mobilidade urbana e possibilidades de inclusão
em programa de geração de renda (implantação de hortas comunitárias,
organização de cooperativas de material reciclado).
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Resumo
Conhecer a cidade pelos seus bens culturais, caminhando, é um exercício
contemplativo e reflexivo que pode provocar sentimentos de identificação com os
lugares onde se passa. O estudo analisou a prática da caminhada, como forma de
lazer, e a sua relação com a cidade a partir de atividades que podem constituir-se em
uma maneira de atrair pessoas para conscientizá-las ou engajá-las em algo que
necessita de um apelo popular para a sua consecução. Caminhar, em tal contexto,
reverte-se em um ato capaz de promover um novo olhar para a cidade e uma nova
forma de relacionar-se com ela.

Palavras chave
Bens culturais, São Paulo, caminhada, política, lazer, cidade.

Abstract
Know the city for its cultural, walking, is a contemplative and reflective exercise that
can cause feelings of identification with the places where it goes. The study
examined the practice of walking as a form of leisure and its relationship with the
city from activities that can be incorporated in a way to attract people to educate
them or engage them in something they need a popular appeal for their
achievement. Walking in such a context, reverses into an act capable of promoting a
new look for the city and a new way of relating to her.

Key words
Cultural, São Paulo, walking, policy, leisure, city.

Introdução
Caminhar na cidade é um ato que expressa diversos sentidos e significados.
Desde as manifestações de protestos às celebrações da cultura popular –
como as inúmeras festas de caráter religioso, por exemplo – a caminhada
representa o ser humano em movimento, isto é, a sua essência – um ser
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físico que se desloca em um mundo físico feito para nele se caminhar
(Hillman, 1993).
As cidades modernas, com suas longas e largas avenidas e seus intermináveis
complexos viários, transformaram-se no império do automóvel, dificultando
ou mesmo tornando quase impossível ou improvável a circulação segura e
prazerosa do pedestre em suas ruas. Tais cidades, como São Paulo, por
exemplo, devido à sua constituição urbana, reduziram a sua capacidade de
promover a caminhada como um elemento comum aos seus moradores e
fator de convivência nos espaços públicos.
Como obra e produto da inventividade humana, a cidade é o lugar não
apenas de moradia e trabalho do ser humano, porém, um local onde se
acumulam riquezas artísticas, históricas, culturais e monetárias. Ela se
constitui no centro da vida social, política e econômica dos seres humanos e
sua estrutura e função expressa os valores, os conhecimentos e as crenças
destes. Tais aspectos podem ser observados na arquitetura, nos
monumentos, nos usos e costumes de suas ruas, praças e edifícios, no
comércio e serviços em gerais que nela se oferecem. Em suma, a cidade
representa o poder centralizado de uma sociedade urbana – poder
econômico, político, cultural, ideológico – e, em cujo cenário, se manifestam
necessidades sociais moderno-contemporâneas como, por exemplo, o lazer
(Lefebvre, 2001).
No contexto de cidade como espaço de interação social – de circulação de
pessoas, da multidão caminhando pelas ruas em seus afazeres cotidianos – e
considerando-se o predomínio dos veículos automotores como meio de
locomoção e os projetos urbanísticos que, em sua maioria, consideram
apenas o aspecto econômico em suas racionalizações e desconsidera o
pedestre (Washburn, 2011) – este, como aquele que dá vida à cidade – são
as iniciativas pessoais ou de grupos específicos os responsáveis pela
realização de atividades ou promoção de eventos que resgatam o ato de
caminhar como um meio para se redescobrir a cidade e com ela estabelecer
novas formas de relacionamento.
A partir dessas considerações, passamos a refletir sobre a cidade e a sua
relação com a caminhada e destas com o lazer e uma de suas riquezas, qual
seja, os bens artísticos, históricos e culturais que nela se encontram, tendo
como palco para as análises a cidade de São Paulo e algumas propostas que
acenam como possibilidade de mudanças de comportamento e também de
oferta de lazer cultural.
Objetivos
O artigo propõe uma reflexão sobre o uso da caminhada como forma do
indivíduo estabelecer relações com a cidade, de conhecê-la e reconhece-la a
partir de atividades correspondentes a esta prática e que se constituam,
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ainda que como forma de lazer, em ações sociais voltadas para a valorização
do legado cultural que a cidade oferece.
Metodologia
Levantamento de dados via domínio eletrônico (internet) e pesquisa
bibliográfica.
1. Caminhar na cidade: as ruas como palco de expressão da conscientização
política e insatisfação social
O mês de junho de 2013 foi marcado por inúmeras manifestações de caráter
cívico-popular em diversas cidades do Brasil. O estopim da revolta foi o
aumento das tarifas do transporte público na cidade de São Paulo, porém, isso
foi apenas o pretexto para que a população, a princípio estimulada pela livre
iniciativa de grupos apartidários1, resolvesse tomar as ruas e mostrar todo o
seu descontentamento político e social. Assim, as disparidades dos
investimentos financeiros, considerados exorbitantes para a realidade social
brasileira, do Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES, por exemplo,
relacionados à construção das arenas esportivas para o campeonato mundial
de futebol de 2014, comparativamente aos pífios gastos públicos com setores
como educação, transporte e saúde, foi a tônica da insatisfação coletiva que se
fez presente em muitas cidades do Brasil.
Esta não foi, entretanto, a primeira e, talvez, não será a última manifestação
popular no Brasil em que multidões saem às ruas e, caminhando, expressam
suas angústias, suas decepções e suas insatisfações em relação às ações
político-partidárias em benefício próprio de parlamentares corruptos e
empresários gananciosos ou do comportamento apático do governo seja na
esfera da administração municipal, estadual ou federal, em solucionar as
questões de ordem social e econômica da nação.
Nos últimos sessenta anos da história do Brasil, alguns episódios em que as
pessoas se rebelaram contra as medidas arbitrárias das formas de governar,
marcaram épocas e gerações. Como exemplos disso, nos anos 1960, tivemos o
movimento contra o comunismo, naquela que ficou denominada como a

1

O Movimento Passe Livre – MPL, intitulado como movimento social político
apartidário, foi o responsável pelo desencadeamento das manifestações populares na
cidade de São Paulo. Em 6 de junho de 2013, reuniu cerca de seis mil manifestantes
(conforme dados da organização), em uma marcha de protesto que, partindo do Vale
do Anhangabaú, direcionou-se para a Avenida Paulista. Ao todo, o MPL organizou seis
manifestações, a última delas no dia 20/6, reunindo cerca de cem mil manifestantes
(Folha de São Paulo, 18/6/2013).
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“Marcha da Família com Deus pela Liberdade”2; e, sobretudo, as passeatas
estudantis contra a ditadura militar3, cujos protestos deixavam, em sua maioria,
um rastro de sangue e lágrimas pelas ruas e inúmeras detenções e torturas de
manifestantes que se confrontavam com a polícia e a rigorosa repressão.
Nos dois exemplos citados, milhares de pessoas se reuniram em praça pública
e, em uníssono, caminharam entoando cânticos e carregando cartazes que
expressavam seu desejo de paz, liberdade, segurança – enfim, de melhores
condições de vida. Essa multidão em marcha requer e exige de quem comanda
aquilo que considera justo para uma existência social sem medo e opressão.
Trata-se de uma expressão pública da conscientização e revolta da população
sobre os asuntos obscuros que perpassam a nação.
Na perspectiva abordada, a caminhada representa um dos mais fortes
argumentos populares contra os abusos das autoridades e instituições que
governam um país e que, muitas vezes tentam e com sucesso, manipular as
massas por meio de uma, no mínimo, suspeita, opinião popular. Caminhar
pelas ruas da cidade, em tal contexto, transforma-se em um apelo social
significativo e carregado de sentimento cívico e sentido político inquestionável
(Solnit, 2002).
Embora a ação da força policial se mostre ofensiva e brutal na maioria dos
casos em que uma multidão marcha descontente pelas ruas de uma cidade,
esse tipo de caminhada mostra-se capaz de unir as pessoas em prol de algo
comum e, ao conscientizar a população sobre o poder de decisão que ela
detém, algumas reivindicações acabam por ser atendidas pelas autoridades
instituídas, posto que a população, num séquito determinado, não desistirá
facilmente de suas proposições4.
2

Em março de 1964, em resposta ao anúncio do programa de Governo Federal do
então Presidente da República, João Goulart – cujas propostas de reformas de base
aludiam a um suposto comunismo – um movimento social organizado por setores
clericais, da indústria paulista e entidades como a Campanha da Mulher pela
Democracia – Camde – e com o apoio da classe média, promoveu passeatas em
diversas capitais brasileiras, cujo intento era a derrocada do governante. A última
delas, a “marcha da vitória”, em 2 de abril de 1964, no Rio de Janeiro, atraiu cerca de
um milhão de manifestantes, uma convocação popular contra a instauração de um
regime comunista no país. A consequência disso foi a tomada do poder político pelos
militares e a implantação do militarismo. (LAMARÃO, Sérgio. A trajetória politica de
João Goulart. A conjuntura de radicalização ideológica e o golpe militar: a Marcha da
Família com Deus pela Liberdade. Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil (CPDOC). Fundação Getúlio Vargas (FGV). Disponível em:
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/AConjunturaRadicalizacao/A_mar
cha_da_familia_com_Deus. Acesso em: 21/6/2013).
3
Folha de São Paulo, 30/4/2008b.
4
Veja-se o caso do impeachment do Presidente da República, Fernando Collor de
Mello, em 1992, quando milhares de estudantes saíram às ruas, naquilo que ficou
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Esta multidão nas ruas, caminhando, expressa seus sentimentos e mostra suas
intenções. Os protestos populares sempre ganham voz estridente quando as
pessoas saem às ruas e por elas marcham, decididas. São de ‘passos dados’ que
uma coletividade evidencia ao mundo suas insatisfações e traça o caminho para
a esperança de um lugar melhor para se viver.
2. A experiência do caminhar: uma cidade para caminhantes?
Mas caminhar na cidade também tem outros sentidos e significados além dos
protestos e revoluções políticas. Conforme palavras de James Hillman, “se é
necessário uma prescrição médica para que nos lembremos de caminhar, então
estamos vivendo num estranho mundo novo, onde alguma coisa básica foi
esquecida” (Hillman, p. 51, 1993).
O psicólogo em questão refere-se ao ato de caminhar não como atividade física
– uma técnica instrumental voltada para se perder peso, por exemplo – porém,
a caminhada e a sua relação com a cidade. Para ele, caminhar é o movimento
humano básico que nos proporciona, além do deslocamento, a tranquilidade da
mente e o relaxamento do corpo; e cidade significa o vai-e-vem da multidão, de
pessoas comuns caminhando pelas ruas – estas, vívidas, sagazes e expressivas,
em nada comparado com a frieza e a inexpressividade das faces por detrás de
um volante de automóvel.
A indústria do automóvel no Brasil, desde os anos de 1950, despeja nas ruas
uma quantidade e variedade de veículos tamanha que, transitar a pé se tornou,
na maioria das cidades, em uma aventura destemida, algo inviável, quase sem
solução. Enquanto, para o escoamento dos automóveis, inúmeras avenidas
foram abertas ao longo dos anos e obras públicas são projetadas para melhor
atender o tráfego de veículos motorizados, pouco se fez ou se faz para
proporcionar meios adequados para o pedestre deslocar-se pela cidade com
segurança, conforto e satisfação.
Embora, no Brasil, a mentalidade do uso irrestrito do automóvel parece dar
sinais de mudanças em nome da qualidade de vida, ainda que por iniciativa
pessoal5, em outros países a caminhada, cada vez mais, proporciona debates
em torno de sua utilidade como recurso sustentável para a vida urbana.
Exemplo disso é a reportagem veiculada pelo New York Times e divulgada pela
Folha de São Paulo6 e que mostra a cidade de Denver, Colorado, como
conhecido popularmente como o manifesto dos ‘caras-pintadas’ e que ocasionou a sua
renúncia (Folha de São Paulo, 30/4/2008a).
5
Cf. Cidades e Soluções. Como viver em São Paulo sem carro? Globo News. Disponível em:
http://g1.globo.com/globo-news/cidades-e-solucoes/platb/2012/09/18/como-viver-em-spsem-carro/
6
Folha de São Paulo, 14/2/2012.
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candidata a “comunidade aberta aos caminhantes”. Explica-se: Colorado, nos
Estados Unidos, é o estado que apresenta a menor proporção de obesos dentre
todos os demais estados norte-americanos, devido ao grande número de
pessoas que praticam atividade física, principalmente nos finais de semana.
Assim, pelo trabalho conjunto de um médico cardiologista e uma arquiteta
busca-se estimular e efetivar a ideia de caminhada não apenas como atividade
física, porém, como meio de locomoção natural. Walk Denver é a entidade que
foi instituída para representar, politicamente, o grupo daqueles que caminham,
cotidianamente, como meio de locomoção.
O ideal de criação de uma “cidade de caminhantes”, como apregoa os
idealizadores da proposta, passa pela elaboração de projetos urbanísticos que
atendam às necessidades de quem caminha, como, por exemplo, calçadas
amplas para facilitar o deslocamento e acesso aos ambientes, além de atrações
específicas aos pedestres. Para o cardiologista, “estamos aqui porque o
exercício é o melhor remédio que existe. É gratuito e não tem efeitos
colaterais”. Na opinião da arquiteta, “saúde pública e vida econômica melhor,
andam de mãos dadas”.7
Para Alexandros Washborn, diretor de design urbano da Prefeitura de Nova
Iorque, o pedestre é o foco de uma decisão política importante para a cidade,
isto é, de que “o espaço público é muito importante para construir confiança
entre as pessoas de todas as classes e etnias”.8 Ele analisa o momento atual
como “a vez do pedestre”, buscando soluções que proponham equilíbrio e
harmonia entre automóveis e pedestres, de modo a se complementarem
mutuamente, e não se excluírem.
Considerando que as ruas dos lugarejos e vilas fundadas no Brasil foram
produzidas pela disposição dos pés de quem caminhava9, típico das cidades
medievais com suas ruas tortuosas e estreitas – feitas antes para se caminhar e
por caminhantes – a cidade moderna se opõe ao pedestre e a ele não deixa
escolha, a não ser conduzir-se quase exclusivamente por meio de veículos
motorizados. Veja-se, por exemplo, o caso de Brasília, com suas amplas e
longas avenidas projetadas antes para automóveis circularem, que para
pessoas caminharem.

7

Idem.
Folha de São Paulo, 29/11/2008.
9
Conforme Sérgio Buarque de Holanda nos esclarece, em comparação aos espanhóis,
os portugueses não se inspiravam na estética e na simetria para a construção de suas
cidades. Eles não planejavam de modo racional, apenas deixavam acontecer, sem
método, sem rigor, sem previdência. O que prevalecia era o ‘capricho dos moradores’
e as ‘sugestões topográficas’, de maneira que “a cidade que os portugueses
construíram na América não é produto mental, não chega a contradizer o quadro da
natureza, e sua silhueta se enlaça na linha da paisagem” (Holanda, 1995, p. 110).
8
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Não se pode esquecer que caminhar pela cidade é um direito de todos os seus
moradores, embora esse direito muitas vezes sequer seja questionado ou
mesmo reconhecido. Os projetos urbanísticos que eliminaram a possibilidade
das pessoas caminharem e as fizeram depender do automóvel para se
locomoverem devem, conforme Solnit (2002), ser encarados como questão de
direitos civis. Quando os espaços públicos são eliminados, o indivíduo deixa de
sentir-se como cidadão e, assim, incapaz de agir em comum com os seus
concidadãos, já que não se reconhecem como tais.
Para Solnit (2002) a cidadania é baseada no sentimento de se ter algo em
comum com outros que nos são desconhecidos. Ela expressa a confiança
naqueles que nos são estranhos. A caminhada cotidiana é esse estar ao lado de
quem não se conhece, partilhar com o estranho o espaço comum da calçada,
da rua, da praça. É neste espaço público, comum e compartilhado – esta zona
não segregada – que é possível tornar real os ideais de uma sociedade
democrática e onde o lazer constitui-se em direito de todos os cidadãos.
3. Caminhada e lazer na cidade
Conforme Dumazedier (1973) o lazer é um elemento importante para
promoção da participação ativa na vida social e cultural. Considerando algumas
de suas principais funções, elencadas pelo sociólogo como correspondentes ao
(1) descanso, (2) divertimento, recreação e entretenimento e (3)
desenvolvimento pessoal, o lazer apresenta-se como possibilidade real de
vivência da cultura, de apreensão de seus valores, de um momento para
exercer a criatividade e mesmo para proporcionar transformações no indivíduo
e na sociedade.
Caminhar na cidade, a despeito do seu sentido utilitário como meio de
locomoção ou transporte, pode se constituir em uma atividade de lazer, desde
que considerada que a mesma seja realizada de modo espontâneo, por livre
iniciativa do indivíduo e fora do contexto das obrigações profissionais,
familiares e sociais. Trata-se de uma intencionalidade que atenda às
expectativas individuais em relação às funções do lazer esclarecidas por
Dumazedier.
Mas caminhar não é uma atividade para ser realizada apenas individualmente.
A caminhada em grupo, no âmbito do lazer aqui esclarecido, pode representar
um meio propício para que pessoas com diferentes capacidades e qualidades,
ideais e metas, possam conviver em harmonia e, além disso, tomarem parte em
uma equipe, por assim dizer, que exerça a força coletiva e democrática em prol
de objetivos comuns. Ou seja, a caminhada em grupo, na cidade, pode se
constituir em um momento de reflexão, de crítica, de elaboração e
concretização de projetos que possam ser compartilhados pelos integrantes do
grupo.
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A caminhada, assim, pode ser o elemento que agrega e sintetiza as aspirações e
interesses de uma dada coletividade em busca de novas formas de
relacionamento com a cidade e, inclusive, que possibilite meios para
compreendê-la e transformá-la. Assim, as atividades que envolvam a
caminhada e que atentam para o que a cidade oferece – seus bens históricos e
culturais, por exemplo – podem despertar a consciência dos indivíduos para os
problemas da cidade, engajá-los politicamente e conduzi-los à elaboração e
execução de projetos de melhoria urbana e social.
4. A caminhada noturna pelo Centro
Uma das iniciativas que se propõe, pelo uso da caminhada, promover um novo
relacionamento com a cidade e tornar determinados lugares como um espaço
de convivência é o projeto intitulado como Caminhada Noturna. Este evento,
sem fins lucrativos, organizado desde setembro de 2005, reúne cerca de
cinquenta a cem participantes todas as quintas-feiras, a partir das 20h, para
uma caminhada pelo Centro Velho paulistano, no que se convencionou a
denominar de percurso cultural, com duração aproximada de duas horas,
sempre pelas imediações do Teatro Municipal, que é o início e final do passeio
(Caminhada Noturna, 2013).
De modo geral, o objetivo do projeto é conscientizar os paulistanos da
importância de se recuperar, econômica e socialmente, o Centro Velho da
cidade, local onde se encontram aspectos interessantes da história, da
arquitetura e da cultura paulistana10. Acompanhando os participantes, estão
arquitetos e urbanistas, historiadores, artistas plásticos e gestores públicos,
além de outras personalidades, que apontam os bens culturais do local,
discorrem sobre os mesmos e estimulam a contemplação e reflexão sobre o
significado histórico da metrópole.

10

O complexo de bens artísticos e arquitetônicos que constitui alguns dos patrimônios

históricos e culturais da cidade de São Paulo encontram-se localizados no perímetro
delimitado pelas avenidas Ipiranga e São João, pelas ruas 7 de abril, Barão de
Itapetininga, 24 de maio, Dom José de Barros e Conselheiro Crispiniano, além do Vale
do Anhangabaú e Praça da Sé. Dentre os principais bens patrimoniais, temos: Pátio do
Colégio e a Catedral da Sé, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (1906),
Teatro Municipal (1903-1911), Edifício Esther (1938), Cine Marrocos (década de 1950),
Edifício Copan (1951), Edifício Itália (1960), Galeria do Rock (1963), dentre outros.
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A Caminhada Noturna também sinaliza para uma visão futura voltada ao
turismo e lazer neste espaço específico do Centro paulistano. Considerando o
ideal que faz tremular sua bandeira, os organizadores do evento têm objetivos
determinados e que se pautam na concretização de suas propostas de
recuperação econômica do local, transformando-o em um atrativo turístico
lucrativo. Para isso, travam uma luta política em prol da restauração e
preservação dos bens patrimoniais que ali estão expostos e que se encontram,
alguns, seja pela ação do tempo, descaso das autoridades municipais ou
vandalismo, parcialmente destruídos ou com aspecto decadente.
O bem patrimonial não é apenas uma representação material que identifica
uma cultura. Ele também é uma manifestação do ‘espírito’ de sua época e
símbolo de uma realidade econômica, política e social. Como símbolo, este
patrimônio serve como base para a ação social do indivíduo e em suas
mediações, por exemplo, entre o pasado e o presente, “não existindo apenas
para representar ideias e valores abstratos e ser contemplado”, porém, como
elemento para reflexão, desenvolvimento e formação do ser humano
(Gonçalves, 2009, p. 31).
Em conformidade com tal conceito e ainda que não se possa considerar como
uma consequência exclusiva da Caminhada Noturna, embora também não se
possa negar-lhe os créditos nesta realização, pois este é um dos seus
propósitos, a data de 02 de maio de 2013 marcou a reinauguração do Chafariz
da Praça Júlio de Mesquita11, a Fonte Monumental (figura 1).
Conhecida popularmente como ‘fonte da lagosta’, o chafariz é um dos bens
artísticos e culturais que não resistiram ao processo de degradação urbana que
afetou a região do Centro Velho a partir dos anos de 1960. A popularidade do
monumento e sua decadência física lhe valeram uma famosa composição
musical nos anos de 197012. A implantação da Fonte Monumental era parte de

11

Inaugurada em 1927, situada na antiga Praça Victória (atual Praça Júlio de

Mesquita), Avenida São João, esquina com a Barão de Limeira, obra em mármore,
projeto de Nicolina Vaz de Assis Pinto do Couto (1874-1941). Representa a figura de
um pescador seduzido pelas sereias. Atrai a atenção, principalmente, pelas doze
lagostas de bronze que ornamentam sua base (Monumentos de São Paulo, 2013).
12

“Na Praça Júlio Mesquita / Tem a estátua da lagosta. / Quem passa de longe
enxerga. / Quem passa de perto gosta. / E a lagosta de bronze / Fica esperando bom
dia / Mas tem gente distraída / Que nem pra ela espia / Por uma razão muito forte /
Ela em bronze foi lembrada / Inauguração na praça / Uma fita foi cortada. / Teve
discurso, foguetes, / Teve churrasco e bebidas, / Teve mágicos e palhaços / Futebol,
flerte e corrida. / Mas isso ficou para trás / Não sei que forma que tinha / Essas coisas
não se faz / Agulha não vai sem linha. / Deixe a lagosta em paz / Muito bom ficar
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um projeto de estética urbana que visava embelezar a Avenida São João que,
na época, era considerada a mais larga avenida de São Paulo (Prefeitura de São
Paulo, 2013).

Figura 1 – Fonte Monumental, 1928.
Fonte: Acervo do Arquivo Histórico de São Paulo (Prefeitura Municipal de São Paulo, 2013)

O evento pedestre teve como propósito celebrar o restauro do monumento e
refletir sobre a importância de se preservar os bens culturais da cidade.
Independente das críticas a respeito do modo como as circunstâncias se
apresentam e as oportunidades se concretizam, fato é que a famosa e quase
centenária fonte ganhou nova roupagem e modificou a paisagem local, para o
bem ou para o mal13.
O provável sucesso da Caminhada Noturna como forma de lazer e ao mesmo
tempo como ação com fins políticos e sociais, ao que parece, encontra-se na
estratégia de marketing adotada pelos organizadores, qual seja, na proposta de
ambientação de base histórica. Define-se esta, conforme Pires (2001, p. 57),
como “a criação de uma atmosfera específica, proporcionando ao visitante um
escape à rotina cotidiana, por meio de experiências não vivenciáveis no dia-adia”, cujo recorte temporal torna possível o envolvimento do indivíduo
mediante sua participação ativa no evento – não mais como passivo expectador
do proceso.

sozinha / Mas é melhor ficar seca ou molhada / Do que ser derretida ou roubada.”
(Roubaram a Lagosta, composição de Adoniram Barbosa e Tasso Rangel).
13
Cercada por uma redoma de vidro, esta proteção contra atos de vandalismos tem
suscitado críticas de especialistas (Folha de São Paulo, 15/3/2013).
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Este é o elemento que, para Pires (2001, p.58), torna “capaz de criar uma
identificação emocional do visitante” com o patrimonio, o que incide sobre a
sensibilidade dos participantes – não apenas como consumidores de um
produto cultural (dos bens históricos e do patrimonio da cidade), mas antes
como individuos interesados em um modo de lazer cultural. Isto, assim, tornase uma possibilidade de conhecer, reconhecer, conscientizar-se e satisfazer-se
com aquilo que a cidade ofrece em termos de sua história e cultura – que se faz
pela ilusão de uma viagem no tempo, cuja realidade é possível pela presença
do patrimonio e sua representação.
Questões relacionadas a regularidade e previsibilidade do evento em um
calendário, também contribuem para que as pessoas possam plenejar suas
atividades de lazer e assim, participar da Caminhada Noturna.
A salvaguarda do patrimônio histórico e cultural – como referência para chamar
a atenção da sociedade aos problemas locais e atrair turistas –, além do tipo de
uso do espaço público que se considera adequado para atender às exigências
de consumo, parece que constituem a tônica da proposta dos grupos
interessados na recuperação do Centro.
O evento da Caminhada Noturna representa, assim, a expressão de um ideal de
um grupo de empresarios e moradores locais, cujo intento é despertar a
curiosidade e a consciência dos indivíduos não apenas para os problemas
sociais que afligem o Centro paulistano, mas antes aos seus encantos históricos
e culturais, percebendo-o como um lugar atrativo, divertido, educativo e
prazeroso para se frequentar nos momentos de lazer.
Conclusões
No século IV a.C., dizia o filósofo Aristóteles, que a cidade não fora concebida
apenas como uma organização social para preservar a existência humana,
porém, para proporcionar bem-estar aos seres humanos.
Uma cidade que ofereça aos seus habitantes espaços e lugares seguros e
agradáveis para se caminhar e, caminhando, contemplar seus bens artísticos,
sua arquitetura, sua história e seu patrimônio cultural, talvez seja capaz de
proporcionar esse bem-estar pessoal e social.
Caminhar pela cidade constitui-se, assim, um momento de satisfação, de
conhecimento e de conscientização e que pode gerar ações sociais no sentido
de preservar seu legado histórico e cultural, principalmente em eventos de
lazer que promovam um novo olhar para a cidade e que incitem a reflexão dos
participantes para formas de relacionamento sustentáveis.
Talvez as ruas ainda pertençam aos automóveis por longo tempo, todavia, é
possível que pelo uso da caminhada, seja como elemento comum do cotidiano
ou prática de lazer, desperte em nós a consciência de que ‘andar é preciso’ e
que uma cidade, por maior ou menor que seja, jamais deva retirar de seus
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habitantes a sabedoria ancestral que somente a caminhada pode nos
proporcionar.
Caminhada, cidade e lazer podem, então, entrelaçar-se de tal modo a
proporcionarem interessante ferramenta educacional para a compreensão
histórica e cultural de aspectos da existência humana e, ainda, conduzir para a
transformação do mundo social em algo cada vez melhor para se viver.
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Resumo
Introdução: O projeto MASSUr (Mobilidade e Acessibilidade Sustentáveis em Saúde
Urbana) da Faculdade Jaguariúna-FAJ é um desdobramento do programa SMART
(Sustainable Mobility and Accessibility Research and Transformation) da Universidade de
Michigan-UM, e tem como objetivo colaborar com a construção de políticas públicas
saudáveis para mobilidade e acessibilidade. As cidades brasileiras seguem a tendência
mundial de crescimento da população urbana, e estima-se que em 2030, dois terços da
população mundial residam em áreas urbanas, impactando no aumento da frota de
veículos automotivos nos diferentes centros urbanos, gerando assim dificuldades de
transporte, acessibilidade e comprometendo a saúde da população. Objetivo: Identificar,
descrever e refletir as experiências levantadas pelo Projeto MASSUr referentes às
iniciativas existentes de transporte saudáveis no território nacional, considerando as
privadas, públicas, individuais ou coletivas. Metodologia: Foi realizado um levantamento
das iniciativas de transporte saudáveis nas cinco regiões brasileiras através das bases de
dados disponibilizados virtualmente, como sites de notícias, diários virtuais, acadêmicos e
governamentais. Para reflexão dos resultados foi realizada uma leitura comparativa entre
as regiões estudadas. Resultados: As iniciativas foram registradas e organizadas por região
e serão disponibilizadas em livro em formato de guia. Conclusão: A sistematização dos
dados encontrados produz, para além do reconhecimento da relevância do tema, o
repensar e criar novas políticas públicas de acessibilidade e mobilidade das pessoas.

Palavras chave: mobilidade; transporte saudável; políticas públicas; acessibilidade;
iniciativas saudáveis; projeto de pesquisa.

Abstract
Introduction: the MASSUr Project (Sustainable Mobility and Accessibility in Urban Health)
Jaguariuna College-FAJ is an offshoot of the program SMART (Sustainable Mobility and
Accessibility Research and Transformation) of the University of Michigan, and aims to
contribute with the building of healthy public policy for mobility and accessibility. The
Brazilian cities follow the world trend of urban population growth, and it is estimated that
in 2030, two thirds of the world's population reside in urban areas, impacting on the
increase in automotive vehicle fleet in different urban centers, creating difficulties in
transportation, accessibility and compromising the health of the population. Objective:
identify, describe and reflect the experiences made by existing initiatives, concerning
MASSUr Project of healthy transport in the national territory, whereas the private, public,
collective or individual. Methods: we conducted a survey of healthy transport initiatives in
the five Brazilian regions through the databases available virtually, as news websites,
blogs, academics and governmental pages. For reflection of the results was carried out a
comparative reading between the studied regions. Results: the initiatives were recorded
and arranged by region and will be available in guide book. Conclusion: the systematization
of the data found produces, in addition to the recognition of the relevance of the topic,
rethink and create new public policies of accessibility and mobility of people.

Keywords: mobility, healthy transport; public policy; accessibility; healthy initiatives;
research project.
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Introdução
As cidades brasileiras na atualidade seguem a tendência mundial de crescimento
da população urbana, estimando-se em 2030, que dois terços da população mundial
residam em áreas urbanas, impactando no aumento da frota de veículos automotivos
nos diferentes centros urbanos, gerando assim dificuldades de transporte, mobilidade
e acessibilidade, comprometendo a saúde da população (CAIAFFA, 2008).
De acordo com os dados da pesquisa do IBOPE na matéria da Revista Veja em julho
de 2013 relatou que no ano de 2012 (REVISTA VEJA, 2012) os paulistanos enfrentaram
congestionamentos de em média de 30 minutos a 3 horas para a escola, universidade
ou trabalho gerando cerca de 240 mil horas, no trânsito. A revista divulgou também
dados do Instituto de Estudos Avançados da USP que relatavam que 200 milhões de
litros de gasolina e álcool são gastos neste tipo engarrafamento, o que acarreta para
prejuízos para os cofres públicos no desrespeito as doenças acarretadas pelo
monóxido de carbono, stress no transito, ansiedades bem como para a economia de
nosso país, a partir destes fatos a falta de políticas públicas de mobilidade e
acessibilidade que contrapõe a permissão contemplada do ir e vir aos moradores das
diferentes cidades conforme a Lei nº 12.587.
Esta Lei refere em seus artigos 1° e 3°que:
“Art. 1o A Política Nacional de Mobilidade Urbana é
instrumento da política de desenvolvimento urbano de
que tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da
Constituição Federal, objetivando a integração entre os
diferentes modos de transporte e a melhoria da
acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no
território do Município. (...) Art. 3o O Sistema Nacional
de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e
coordenado dos modos de transporte, de serviços e de
infraestruturas que garante os deslocamentos de
pessoas e cargas no território do Município”. (BRASIL,
lei nº 12.587/2012).

A lei está decretada e sancionada para todo o território Nacional e deve ser
comprida.
O fato de existir lacunas em relação as políticas públicas de transporte propícia a
curto e médio prazo, o impacto em outra área, a da saúde, por exemplo como o
aumento das doenças não transmissíveis como obesidade, hipertensão, stress, infarto
e outras devido aos diferentes aspectos relatados nos parágrafos anteriores. Além
destas, têm-se também as doenças acarretadas pela poluição sonora e do ar e no caso
desta última acarreta em doenças respiratórias crônicas como: asma, alergias e rinites
gerando uma utilização acentuada dos serviços de saúde na perspectiva das doenças e
não na perspectiva da prevenção em saúde, assim essa situação afeta, principalmente
os idosos e as crianças e com maior prevalência em centros urbanos.
Segundo os anais do 33° Congresso Brasileiro de Pediatria a cada dez brasileiros
dois apresentam doenças respiratórias crônicas, demostrando a necessidade de novas
políticas públicas relacionadas à mobilidade e acessibilidade sustentável e que venham
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propiciar a melhoria na qualidade de vida da população (Anais do Congresso Brasileiro
de Pediatria, 2006).
O transporte sustentável é definido neste artigo por aqueles que se preocupam
com a redução da poluição causada pelos sistemas de transportes e que comtemplem
iniciativas de transportes públicos ou não motorizados ou de veículos de baixo impacto
poluidor, além de ressaltar a necessidade do planejamento urbano e a gestão pública
ambiental urbana. Para Sperandio (2012), o planejamento deve contemplar não
apenas aspectos que reduzam os adensamentos de áreas centrais, mas também a
governança e resiliência da cidade a partir da participação social a intersetorialidade
para o desenvolvimento de políticas públicas saudáveis. (SPERANDIO et al, 2010)
Neste artigo entende-se como transporte saudável e sustentável aquele que
permite os cidadãos o livre acesso ao ir e vir sem enfrentamento de problemas de
trânsito, como o desperdício de tempo, polução e stress e além dele ser passível à
redução das possibilidades de adquirir doenças não transmissíveis e ser abrangente na
questão qualidade de vida permitindo mais horas de sono, tempo para alimentar-se,
maiores momentos de lazer e para ser feliz. Considera-se que esses transportes sejam
coletivos para afetar a sociedade de forma intensa e que sejam adotados a partir de
uma política pública ampliada.
Desta forma, o projeto MASSUr (Mobilidade e Acessibilidade Sustentáveis em
Saúde Urbana) da Faculdade Jaguariúna-FAJ que foi construído a partir das premissas
do projeto SMART (Sustainable Mobility and Accessibility Research and
Transformation)1 da Universidade de Michigan-UM. O projeto MASSUr tem como
objetivo buscar alternativas para colaborar para construção de politicas públicas
sustentáveis e saudáveis com a finalidade de auxiliar em novas políticas públicas
sustentáveis e saudáveis para mobilidade e acessibilidade urbana (SPERANDIO et al,
2012).
Dentre seus objetivos aponta a necessidade fortalecer a triangulação entre gestão
pública local, universidade e comunidade (SPERANDIO et al, 2004), a fim de melhorar
as condições de mobilidade e acessibilidade nas cidades. Um dos objetivos foi mapear
as experiências das iniciativas saudáveis e sustentáveis de transporte no Brasil.
Durante o processo de desenvolvimento deste objetivo da pesquisa do projeto
MASSUr percebeu-se que existe um lacuna dessas informações nos diferentes meios
de publicações e a dificuldade de acesso a informação que mapeie e caracterize as
iniciativas. E por causa dos resultados e da importância do assunto será publicado um
livro chamado “Guia básico de iniciativas para o desenvolvimento de transportes
saudáveis e sustentáveis no Brasil”.

Objetivos
Este artigo tem como proposito relatar e identificar as iniciativas regionais de
transportes saudáveis e sustentáveis no Brasil no período de agosto de 2012 a julho de
2013.
1

O programa SMART é um projeto de pesquisa da University of Michigan que conta com
parceiros locais e internacionais para o desenvolvimento de sistemas de mobilidade e
acessibilidade urbana, afim de compreender e desenvolver novas perspectivas teóricas, bem
como acelerar o proceso de implementação de soluções inovadoras relativo ao tema.
(http://www.um-smart.org/)
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Metodologia
Para o desenvolvimento deste projeto foi necessário estabelecer-se formalmente a
parceria entre a Universidade de Michigan e a Faculdade Jaguariúna e criar uma
parceria cooperativa com as cidades envolvidas, a saber, Conchal - SP e Santa Bárbara
d ‘Oeste – SP que fazem parte da Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis RMPS2 e Jaguariúna, locais onde estão localizadas as unidades de ensino Faculdade
Jaguariúna. Em um segundo momento, foi realizado através do grupo de estudos e
dos alunos vinculados ao projeto o levantamento demográfico, social e político destas
cidades. Em seguida, foi utilizada a metodologia de registros fotográficos a partir de
visitas aos locais estudados com o intuito de registrar e construir um mapa do “Ir e Vir”
das populações envolvidas no estudo (SPERANDIO, 2012).
Os dados descritos no parágrafo anterior subsidiaram o próximo passo desta
pesquisa, que foi a construção de um guia no qual apontasse as iniciativas dos
transportes saudáveis e sustentáveis no Brasil, no período de agosto de 2012 a julho
de 2013, no qual também foram utilizados registros de iniciativas através de buscas
em sites de notícias, blogs, diários virtuais e acervos acadêmicos.
As palavras chaves principais utilizadas para busca de iniciativas de transporte
sustentável e saudável foram “transporte sustentável”, “transporte saudável” e
“transportes criativos”. Para a compilação dos resultados utilizou-se análise
quantitativa dos registros das iniciativas de transportes saudáveis e sustentáveis por
região do Brasil - norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Para o relato da
descrição destas experiências as iniciativas foram distribuídas regionalmente em
formato de livro que será publicado com o seguinte título “Guia básico de iniciativas
para o desenvolvimento de transportes saudáveis e sustentáveis no Brasil.”

Resultados e Discussões
Mediante as iniciativas observadas no guia “Guia básico de iniciativas para o
desenvolvimento de transportes saudáveis e sustentáveis no Brasil” pode-se inferir
que no Brasil o crescimento urbano constante vem provocando um aumento da
população, que necessita de transporte regular, o que gera a necessidade de oferta de
transportes de qualidade e que atendam a esta demanda. A pesquisa sobre as
iniciativas de transporte sustentáveis e saudáveis mostrou que existem muitas ações
neste sentido.
O resultado demonstrados aqui no artigo são dados parciais da pesquisa acerca
das iniciativas publicadas no recorte temporal, pois a mesma encontram-se em
processo de finalização da análise. O estudo tem mostrado que as ações referentes às
2

A Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis (RMPS) é um projeto de construção de
saberes e práticas originadas a partir de cada localidade, respeita-se as características e os
anseios. Tem como objetivo colaborar na construção das políticas públicas saudáveis integradas
de forma participativa e articulada ,possibilitando reflexões do tema através da criação de
espaços coletivos nos municípios e na academia envolvendo representantes das comunidades.
Esse projeto é vinculado à Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Estadual de Campinas (FEC/UNICAMP) e do Laboratório de Investigações Urbanas
(LABINUR), conta com o apoio técnico da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS),
da e dos seus Municípios membros. (http://www.redemunicipiosps.org.br/)
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cinco regiões brasileiras apresentaram algumas particularidades em relação ao
atendimento de necessidades regionais e pontuais, iniciativas criativas e interessantes,
que viabilizaram de forma saudável o deslocamento de pessoas. Essas ações sugerem
a necessidade de criação individual que otimize o tempo de deslocamento, da
utilização de energia renovável, da eficácia e segurança, da otimização de transportes.
Descreve-se abaixo uma caracterização sumarizada das regiões do Brasil, para permitir
contextualizar as ações encontradas em cada uma delas.
Iniciando pela região Norte, esta corresponde a aproximadamente 45% do
território nacional, tendo extensão de 3.853.322,2 km² e nestes se inserem os estados:
Amapá, Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Sua população conta
com 15.864.454 habitantes. (FRANCISCO, WCA. 2012 & IBGE, 2010).
Os estados Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte e Sergipe formam a região Nordeste com extensão territorial de
1.554.257,0 km² ocupando entorno de 18,2 % do território brasileiro (IBGE, 2010).
Além disto, segundo o IBGE (2010) a população nordestina é de 53.081.950 habitantes.
A região brasileira Centro-Oeste possui 18,86% do território nacional, ou seja, tem
uma área de 1.612.077,2 km² em que estão contidos os estados de Mato Grosso,
Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Estes estados juntos somam uma
população de 14.058.094 habitantes. (PORTAL BRASIL, s.d. & BRASIL REPÚBLICA, s.d.).
A Região Sudeste é formada pelos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo contam com 80,35 milhões de habitantes e 924.510 km². São Paulo
é o maior responsável pela comercialização de mercadorias e pela indústria, Rio de
Janeiro é um símbolo cultural e turístico, Minas Gerais é pecuarista e o Espírito Santo
tem exploração de petróleo. Assim os estados fazem com que a região Sudeste seja a
responsável por mais da metade do PIB Nacional sendo que só a cidade de São Paulo
tem um dos maiores PIB do mundo. (IBGE, 2010)
A Região Sul é composta por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná que juntos
somam a extensão territorial de 576.409,6 km² e ocupam cerca de 6,75% do território
brasileiro e totaliza 27.386.891 habitantes. (IBGE, 2010 & FRANCISCO, 2012)
Uma vez caracterizadas as regiões, discute-se sobre as iniciativas encontradas
referentes a transportes saudáveis no território nacional. Foram consideradas as
iniciativas privadas, públicas, individuais ou coletivas, e estas foram registradas e
organizadas por região. Ressalta-se que os resultados aqui apresentados são de um
período de tempo e geram reflexões e que estas serão apontadas em seguida.
As ações do norte e nordeste onde se concentram as populações menos
favorecidas se mostram de certa forma mais criativas em suas iniciativas de
transporte. Isso pode acontecer pela própria falta de recursos, pela enorme extensão
territorial, pela disposição dos centros urbanos distantes umas das outras, bem como
pelas características da população de pouco acesso às tecnologias, assim nestas
regiões foram encontradas iniciativas em transportes que há a reutilização de
materiais recicláveis. (Centro de Estudos da Tecnologia da Informação e da
Comunicação, 2012)
Essas características se contrapõem as regiões sudeste e sul, onde há concentração
maior de recursos materiais, mas também de informação e conhecimento, uma vez
que estas regiões concentram um grande número de universidades e faculdades
também se destacam como polo gerador de tecnologia. Este maior acesso à
informação globalizada e às experiências internacionais influência diretamente as
iniciativas geradas em relação ao transporte, o que pouco acontece com a população
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nordestina e nortista que demostra a adaptação desta população as necessidade e
possibilidades que tem acesso. (Centro de Estudos da Tecnologia da Informação e da
Comunicação, 2012)
A região Sudeste teve um número significante de iniciativas ligadas à tecnologia
que facilitam a mobilidade capaz de atender um volume maior de pessoas em um
único momento. Trouxe também a importância de transportes individuais, como a
bicicleta, conduzindo a pratica de hábitos saudáveis. Já a região sul já possui em
algumas cidades um sistema de transporte coletivo funcional, além disto, busca
tecnologias para manter e progredir seu funcionamento, valorizando a conscientização
da população, e viabilizando meios de chegarem até eles, seja para facilitar o
deslocamento ou até mesmo como meio de informação.
Nas regiões Sudeste e Sul o transporte coletivo é evidenciado pelo poder
econômico da região já que são polos industriais, tecnológicos e acadêmicos do país,
porém está longe de terem a qualidade ideal e o tempo e custo benefício coerentes
com o desenvolvimento da população local.
Na região Centro-Oeste encontrou-se o menor número de iniciativas tanto
coletivas e governamentais quanto da criatividade individual, porém as achados
remetem uma população que interage com um transporte terrestre mais econômico e
de menor impacto ao ambiente.
O transporte coletivo em relação às iniciativas criativas individuais deveria ser mais
frequente, pois agregam mais pessoas e normalmente envolve a gestão pública de
forma direta. As iniciativas individuais são pontuais. Destaca-se também o fato das
melhores oportunidades de divulgação em site ou na academia que as regiões Sul e
Sudeste proporcionam, reforçando a territorialidade do Brasil e suas diversas formas
de cultura.
O gráfico 01 demonstra a distribuição de iniciativas de transporte saudáveis e
sustentáveis nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil,
encontradas até maio de 2013.

Gráfico 01: Levantamento de Iniciativas de transporte saudável e sustentável no Brasil.
Sperandio et al, 2013

Estudar e pesquisar a acessibilidade permite perceber o quanto esta não é
pensada na coletividade, pois na maioria dos casos relatados no projeto parte foi de
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iniciativa ou de ações pontuais que podem atender às necessidades individuais, a
partir destes registros pode-se inferir a inexistência de uma preocupação permanente
e ampla voltada para a coletividade e uma preocupação menor ainda para os casos
necessidades especiais, como os idosos e pessoas deficientes.
Aparentemente a falta de políticas públicas que permitam o livre acesso do ir e vir
foi relacionado com as áreas estudas, principalmente onde o crescimento populacional
tem sido acentuado, pois estas apresentaram escassez de iniciativa pública na área do
planejamento do transporte público e da locomoção da população.
Os dados aqui apresentados sugerem que se necessita de repensar as gestões e
elaborar novas políticas públicas atuais brasileiras dar a elas o enfoque de saudáveis a
partir das diferentes necessidades locais e regionais, buscando resgatar e imprimir a
função social da cidade para garantir o bem estar de todos os cidadãos conforme
descrito no artigo 182. da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988.
(CONGRESSO NACIONAL, 1988)

Conclusões
Pode-se considerar que o Guia Básico produzido pelo Projeto MASSUr buscou
iniciativas, no Brasil, subdivido nas cinco macrorregiões: Norte, Nordeste, CentroOeste, Sudeste e Sul, que pudessem contribuir para a melhoria da saúde urbana,
incluindo-se transportes que trouxessem a preocupação com a qualidade de vida da
população e do espaço em que habitam, ou seja, os transportes designados saudáveis
e sustentáveis foram os quais que demonstraram a sua contribuição para com o meio
ambiente, como o ar - redução o monóxido de carbono, a água - meios de transportes
aquáticos, e a terra – transportes terrestres viáveis.
Deste modo pontua-se que as iniciativas e invenções criativas relatadas levantadas
do Projeto MASSUr atendem às necessidades coletivas, porém demonstra que a
maioria atende às necessidades individuais retratando a necessidade da gestão pública
local participar deste processo e buscar alternativas de desenvolver o transporte
coletivo eficiente que inclua o individuo nas políticas de mobilidade e permite o seu ir
e vir em um transporte de qualidade .
O trabalho aponta para a importância da atuação da academia em participar na
busca de alternativas e com pesquisa visando aprimorar o desenvolvimento e
implantação das políticas no campo da mobilidade e acessibilidade fortalecendo a
triangulação da academia com a gestão publica e a comunidade.
A sistematização dos dados encontrados produz, ainda que parciais, para além do
reconhecimento da relevância do tema, o repensar e criar novas políticas públicas de
acessibilidade e mobilidade das pessoas, como propõe a necessidade de existências de
mais pesquisas neste campo, que influencie as políticas urbanas.
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Resumen
Nuestro trabajo de investigación trata de estudiar el proceso de transformación que ha sufrido
la prisión provincial de Segovia hasta convertirse en un espacio multidisciplinar de creación,
donde la cultura alcanza su máxima expresión. Este centro está dedicado a fomentar la
creación artística, a impulsar las industrias creativas en Segovia y a desarrollar la creatividad
de todos como forma de realización personal. Este nuevo espacio quiere desempeñar un
papel decisivo en el tejido cultural de Segovia en los próximos años. Su objetivo principal
consiste es contribuir a hacer de Segovia un Centro de Creación, fomentando el desarrollo de
la creatividad en toda la ciudad y su entorno: en la sociedad segoviana y en su tejido
profesional, cultural y económico. Desde su rehabilitación, hasta su identidad visual
corporativa, así como las actividades que realiza han tenido en cuenta a la ciudad con su
cultura habitada, queriendo ser un referente cultural que contemple a los artistas y a los
ciudadanos. Este centro de creación pretende ser un punto de encuentro para un

público amplio: creadores, emprendedores y público habitual de la cultura,
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estudiantes universitarios, jóvenes, escolares y familias, vecinos del barrio, visitantes
de Segovia… su finalidad principal es convertirse en un lugar habitual de encuentro y
ocio cultural para todos los ciudadanos de Segovia que apuesta por la creatividad, la
innovación, la educación y la cultura.
Palabras clave
Creatividad, Segovia, transformación, cultura, ciudadanía

Abstract
Our research work is to study the process of transformation undergone Segovia provincial
prison into a building multidisciplinary space where culture is at its finest. This center is
dedicated to promoting artistic creation, to promote creative industries in Segovia and
develop creativity for all as a means of personal fulfillment. This new space is to play a
decisive role in the cultural fabric of Segovia in the coming years. Its main objective is to
contribute to Segovia Creating a Center of encouraging the development of creativity in
the entire city and its surroundings: in society and in their tissue Segovia professional,
cultural and economic. Since its rehabilitation to corporate visual identity as well as its
activities have had in mind with their culture inhabited city, wanting to be a cultural
reference that includes artists and citizens. This creation center aims to be a meeting point
for a wide audience: creators, entrepreneurs and common public culture, college
students, young people, schools and families, neighborhood residents, visitors from
Segovia ... its main purpose is to become a place regular meetings and cultural
entertainment for all citizens of Segovia that focuses on creativity, innovation, education
and culture.

Key words
Creativity, Segovia, transformation, culture, citizenship

Introducción
La transformación del viejo espacio de represión en uno de expresión tiene la doble finalidad
de acoger y generar cultura creando para ello las condiciones necesarias para que todos se
sientan protagonistas de la realidad social y cultural de una ciudad en una sociedad azotada
por una fuerte crisis, no sólo económica, sino también de ideas.
En nuestro modelo de análisis de las acciones realizadas, hemos contemplado dos
indicadores diferentes, uno en relación al contenido de la actividad y otro, al receptor o
público objetivo al que iba destinada la acción. Queremos comprobar cómo todas estas
acciones convierten a la ciudad de Segovia en un lugar para pensar, sentir y actuar.
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Objetivos
- Comprobar el processo de transformación que ha sufrido la cárcel de Segovia
hasta convertirse en un espacio multidisciplinar de creación.
- Analizar las actividades de creación artística llevadas a cabo en este centro.
- Reconocer este espacio como lugar de encuentro para creadores, emprendedores
y ciudadanos.
- Estudiar la doble finalidad de este espacio como acogedor y generador de cultura.

Metodología
Nuestro trabajo de investigación estudia el proceso de transformación que ha sufrido
la prisión provincial de Segovia. Investigar el proceso de recuperación del espacio
hasta convertirse en un ámbito de comunicación y creación donde la cultura alcanza
su máxima expresión pues se dedica a fomentar la comunicación en todas sus
dimensiones: personal, social, artística… El proyecto pretende impulsar las industrias
culturales en la ciudad de Segovia y desarrollar la creatividad como medio de
expresión.
Hemos estudiado todo el proceso de rehabilitación, sus señas de identidad visual y
corporativa y, en el momento actual, nos encontramos estudiando todas las acciones
que se vienen realizando. La investigación se enmarca en el plan estratégico de la
ciudad, tomando en consideración su proyecto de cultura habitada, que aspira a ser
un referente cultural que contemple a los artistas, a los comunicadores y a todos los
ciudadanos.
La transformación del viejo espacio de represión en uno de expresión tiene la doble
finalidad de acoger y generar cultura creando para ello las condiciones necesarias
para que todos se sientan protagonistas de la realidad social y cultural de una ciudad
en una sociedad azotada por una fuerte crisis, no sólo económica, sino también de
ideas.
En nuestro modelo de análisis de las acciones realizadas, hemos contemplado dos
indicadores diferentes, uno en relación al contenido de la actividad y otro, al
receptor o público objetivo al que iba destinada la acción.
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1. La prisión provincial de Segovia se convierte en un centro de creación.
1.1. Nacimiento del proyecto.

Figura 1. Cartel de presentación del proyecto.

Figura 2. Imagen corporativa del proyecto.
El Ayuntamiento de Segovia creó una oficina Segovia 2016 que tenía como finalidad
gestionar la candidatura de Segovia a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2016. En
este proyecto se contempló la transformación de la antigua cárcel de Segovia en una
fábrica de creación.
Segovia, como todos sabemos, no consiguió alzarse con el nombramiento al que
aspiraba, pero su proyecto no quedó aparcado ni olvidado, sino que con el mismo
ánimo se siguió y se sigue apostando por convertir a Segovia en una ciudad creativa,
que apuesta por la creación y la implicación de todos sus habitantes, así, la concejalía
de cultura sigue las pautas del proyecto anterior y con su nueva imagen “Segovia
Cultura Habitada”, plantea un proyecto de contenidos para que la antigua prisión se
convierta en un centro de creación que establezca conexiones con Europa y el mundo,
donde el intercambio del talento, el talante, la innovación, la creatividad y el riesgo se
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concentren en torno a procesos de creación, donde todos pueden participar de la
cultura.
Este nuevo espacio creativo está vinculado a la ciudad de Segovia y a su ciudadanía y
es un espacio para sentir, para crear, para expresar y para compartir, donde tiene
cabida cualquier idea o proyecto artístico que sea capaz de transformar la realidad y
generar cambios. Tiene un carácter multidisciplinar que se organizan alrededor de tres
líneas de actuación:




Creación + Producción
Encuentro + Difusión
Exhibición

El proyecto de la Cárcel de Segovia Centro de Creación quiere convertirse en un
espacio vivo, donde la participación ciudadana cobra una especial importancia, pues se
pretende que la cultura pueda ser disfrutada por todos y que sea como dice el eslogan
habitado, ¿por qué que es la cultura sino está habitada?
Este modelo que se quiere implantar en Segovia está inspirado en el conocimiento de
otras experiencias como Las Maison Foile de Lille que tuvo el honor de ser Ciudad
Europea de la Cultura en el año 2004, el antiguo matadero de Madrid, Hangar en
Barcelona, el Radialsystem en Berlín o Cable Factory en Helsinki, entre otras, cuyos
resultados ya pueden considerarse como éxitos importantes en el desarrollo de la
cultura como clave para el progreso social.
Las dos Maisons Folie de Lille (Maison Folie de Moulins y Maison Folie de
Wazemmes) son un nuevo tipo de instituciones culturales que se crearon gracias a las
posibilidades de acción que se presentaron al ser Ciudad Europea de la Cultura en el
año 2004. Una antigua fábrica de cerveza y un viejo molino textil se van a convertir en
espacios dedicados a la formación y lugares de encuentro para grupos artísticos
regionales, nacionales e incluso internacionales, así como para asociaciones y
ciudadanos de los dos barrios en donde se ubican.
Las instalaciones son multidisciplinares y se diseñaron para ayudar a los artistas
durante sus estancias en residencias de creación. Estas estancias pueden incluir
también el alojamiento para artistas, lo que les permite estar en contacto directo con
la ciudad y el barrio.
Los directores de ambas casas (Jean-Baptiste Haquette de Moulins y Olivier Sergent de
Wazemmes) han definido unas líneas directrices que se adaptan de forma experta a las
organizaciones culturales de la ciudad.
Son lugares abiertos a su barrio y al mundo, cuyo concepto resulta de interés a muchos
observadores exteriores porque esta apertura constituye una renovación de la relación
entre los habitantes de una ciudad y sus artistas.
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El Matadero de Madrid es otro ejemplo de los espacios que han cambiado la función
que venían realizando para convertirse en espacios donde disfrutar del arte y donde
compartir la cultura.
Las naves del antiguo matadero madrileño son ahora salas de exposiciones y lugares
donde se representan obras de teatro a diario. Las diferentes salas del recinto
muestran las mejores obras artísticas y culturales de la oferta de la capital. También
los conciertos ocupan parte de su programación.
Situada dentro del complejo verde de Madrid Rio este centro es una muestra de
auténtico complejo multidisciplinar. Y no solo difunde, también crea. Las actividades,
talleres y propuestas artísticas ayudan a las jóvenes y no tan jóvenes promesas a
investigar y colaborar en nuevos trabajos.
Hangar en Barcelona es un centro para la producción e investigación artística fundado
en 1997 por la Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) para dar apoyo a
creadores y artistas y ofrecer servicios que se adapten a las necesidades de producción
que surgen en el mundo de la creación.
El centro tiene su sede en un edificio industrial rehabilitado en el barrio del Poblenou
en Barcelona. El espacio, con 1.800 m2, da cabida a 15 talleres individuales, un
medialab, 2 platós, un servicio de alquiler de equipos, técnicos y asesoramiento de
producción. Además, Hangar organiza un programa de talleres de formación para
artistas, un programa de intercambios internacionales y ofrece becas de producción.
El espacio está subvencionado principalmente por la Generalitat de Catalunya y el
Ayuntamiento de Barcelona. La gestión corre a cargo de la Fundación AAVC. Su modelo
de gestión y su filosofía, enfocada a la producción y la investigación, hacen de Hangar
un espacio único en Barcelona e, incluso, en todo el Estado español.
Radialsystem un edificio industrial que albergaba una antigua estación de bombeo a
las orillas del Spree y un moderno edificio de vidrio se inaugura en septiembre de
2006, como un nuevo espacio para el desarrollo creativo y un espacio abierto para el
diálogo de las artes en Berlín. Así combinan lo antiguo con lo nuevo
En la actualidad funciona como un centro cultural donde "irradia" nuevas ideas en
todas las direcciones, atrayendo a artistas y al público. De propiedad privada, la casa
funciona como una plataforma para una amplia gama de socios y usos. Desempeña un
papel clave en una red internacional de socios y trabaja constantemente junto a las
principales salas y teatros de ópera, festivales de música, escuelas de música,
orquestas y grupos de cámara, así como con museos, galerías y otras organizaciones
de eventos independientes y empresas de las industrias creativas. Además, las puertas
de Radialsystem están abiertas a empresas, asociaciones y otras instituciones para
celebrar eventos no públicos en la casa. Hay por, se presenta como un lugar único con
una presencia internacional y una nueva visión para el futuro de la financiación y
promoción de las artes.
Cable Factory en Helsinki. Una antigua fábrica de cable se ha convertido en el mayor
centro cultural de Finlandia, la fábrica de cable es el lugar ideal para una amplia gama
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de eventos y acontecimientos. Este espacio se utiliza para ferias, fiestas, cenas de gala,
reuniones, conferencias, cursos de formación, seminarios, sesiones de fotos y
filmaciones, conciertos, festivales, teatro y espectáculos de danza y exposiciones.
Todas estas experiencias sirvieron de estimulo para apostar por la idea de transformar
un centro de represión como fue la antigua prisión de Segovia para convertirla en un
centro de expresión y creación abierta a la ciudad y a sus ciudadanos.
1.2. Funciones.
El objetivo principal de este proyecto es convertir este espacio en un lugar para la
creación artística, para impulsar las industrias culturales y para desarrollar la aptitud y
la actitud creativa como forma de realización personal. Para ello se pondrá en marcha
un conjunto de estrategias que quedan definidas de la siguiente manera:













Segovia Centro de Creación.
La Cárcel espacio multidisciplinar donde caben todas las formas de creación actual.
Impulso a la creación promoviendo proyectos, facilitando espacios y recursos y
facilitando encuentros entre artistas y habitantes de la ciudad.
Apuesta por las industrias creativas en Segovia, contribuyendo al desarrollo de las ya
existentes y facilitando el nacimiento de nuevas iniciativas.
Impuso a la creatividad cono forma de innovación social. Se pretende que la
creatividad no sólo se convierta en una forma de hacer, sino también en una forma de
ser, de posicionarse, de percibir la realidad, de imaginar, de sentir, en definitiva, de
vivir.
Punto de encuentro para todos los públicos, intentando crear una conciencia pública al
considerar la cultura como servicio a todos los ciudadanos. La Cárcel quiere
convertirse en un lugar de encuentro y ocio cultural para todos.
Propiciar que los habitantes de esta ciudad se conviertan en actores y puedan dar a luz
sus proyectos.
Siendo un proyecto local queremos que sus miras estén abiertas a Europa y el mundo,
convirtiéndose en un centro que permita el intercambio de ideas, experiencias,
proyectos y personas.
Más allá de los muros de la cárcel. Este proyecto desde su puesta en marcha pretende
colaborar con todo el tejido cultural y creativo segoviano.
Respeto hacia su pasado, intentando mantener viva la memoria del uso original del
edificio.
Este proyecto ya está funcionando, falta rehabilitar nuevos espacios para seguir
contando con más espacios para trabajar, aprender y disfrutar.

Nuestra sociedad demanda cada vez más personas creativas, no sólo en el ámbito
artístico, sino también en el técnico y el científico. Nuestra postura sobre la creatividad
no sólo se expresa en el arte, la ciencia o la técnica, sino que queremos abarcar todas
las manifestaciones humanas, desde nuestra forma de amar y relacionarnos con los
otros, hasta en la manera de conocer y descubrir el mundo. Esto, es sin duda, uno de
los requisitos indispensables para que un país progrese en todos los ámbitos. Y este es
también el punto de partida de este proyecto ambicioso que va a convertir a Segovia
en una ciudad creativa.
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1.3. Actividades realizadas en la cárcel de Segovia, Centro de Creación.
1.3.1. Jornadas de puertas abiertas.
El sábado 30 de abril de 2011, La Cárcel abrió sus puertas al público para acercar este futuro
nuevo espacio cultural de Segovia a los ciudadanos. Existió una gran expectación por parte
del público para visitar un edificio familiar pero desconocido para la mayoría.
Se presentó el proyecto GALERÍAS que se plantea como un espacio expositivo singular donde
la memoria y las emociones juegan un papel muy importante: las celdas de La Cárcel. El
principal objetivo de GALERÍAS es el cambio de significado de las celdas, lugar de encierro, y
transformarlas en un espacio para la libertad y la creatividad.
GALERÍAS quiere potenciar la escena artística contemporánea dentro de la ciudad de Segovia.
La Cárcel presenta la Primera Edición de este programa de intervenciones artísticas que
convierte las celdas de la antigua prisión de Segovia en un lugar de encuentro con el arte y la
creación contemporáneos. En la Primera Edición de GALERÍAS diez artistas han intervenido
diez celdas, creando diez proyectos artísticos específicos para La Cárcel
Además, tuvieron lugar diferentes actividades para todos los públicos: danza, música, teatro,
circo, cortometrajes, Dj, improvisación y más.
Los asistentes pudieron certificar su presencia ese día dejando su foto con las que se elaboró
un mural titulado: ”fichados”.

Figura 3. Distintas imágenes de los “Fichados” en la Cárcel de Segovia.
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1.3.2. Microteatro en la Cárcel.

Figura 4.
Lo que empezó siendo una experiencia para el día de puertas abiertas se ha convertido en una
de las actividades más importantes del programa cultural de Segovia. El éxito de esta actividad
va aumentando paulatinamente y en la última edición ha sido necesario ampliar un día más
todas las representaciones.
1.3.3. Puro teatro.

Figura 5. Cartel anunciador de la venta de entradas del evento Puro Teatro.
Puro teatro ha presentado, en estos cinco años, cinco de las mejores obras de teatro en
cartel en toda España.
1.3.4. Laboratorio de Creatividad Ciudadana (LABCCs).
El laboratorio de Creatividad ciudadana estaba incluido en el dossier que se presento
para la candidatura Segovia 2016. El objetivo fundamental que quiere alcanzar esta
actividad es conseguir la participación activa de todos los ciudadanos en temas
culturales. Se presentan como acciones donde hay algo que “hacer”, no se invita
solamente a ser espectadores o consumidores de cultura, sino que pretende ser
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protagonistas de la producción, de la investigación y de la reflexión conjunta de la
creación contemporánea.
Es una experiencia abierta, colectiva y participativa que nace con la innovación y la
creatividad como sellos de identidad y con una vocación abierta e internacional.
Hasta la actualidad se han puesto en marcha cinco laboratorios:
o 100 miradas. En este laboratorio se realizó la primera película colectiva de los
ciudadanos de Segovia. Está compuesta por piezas de los participantes que contaban
lo que representaba para ellos la cultura en su ciudad. Esta creación audiovisual
colectiva pretende romper las jerarquías y modelos de los sistemas culturales
dominantes, plantea la reflexión sobre los procesos creativos en la era digital donde la
frontera entre creador y espectador se difumina hasta intercambiarse. Porque la
cultura no es un concepto cerrado y hermético sino una experiencia vital en primera
persona que quería saber que supone habitar la cultura para los ciudadanos de
Segovia, y descubrir la mirada personal y única de los ciudadanos.
o Segovia se anima. En este laboratorio se ha implicado a los niños de Segovia para
que escriban el guión y elaboren una película de animación sobre su ciudad. El LABCC
ha sido coordinado por la productora Pequeños Dibujos Animados (PDA). El
resultado de este laboratorio es la película “100 Miradas”. Los dibujos los han
realizado los niños participantes, que también se han encargado de la interpretación y
la locución. “Segovia se anima” cuenta una historia de Segovia muy particular, la
historia vista por ellos.
o La Escuela a Escena. Laboratorio que se dedica a la creación colectiva en una obra
de teatro por parte de los niños segovianos. En este proyecto colaboran diferentes
centros educativos de la ciudad, que preparan las obras teatrales que posteriormente
se representan en la sala Ex. Presa de la Cárcel de Segovia. Algunas de las obras son
creadas por los propios niños. Después de las representaciones se incluye un debate
moderado por expertos en esta materia.

Figura 6. Materiales elaborados en la escuela.
o Alfombra de Momentos. Un patchwork de los momentos que han vivido los
segovianos a lo largo de su vida, representados por las telas y prendas de vestir que les
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han acompañado en esos momentos. Eso es la Alfombra de Momentos. Un autobús de
los LABCC ha recorrido los barrios de Segovia para recoger las vivencias de los
ciudadanos en forma de telas. Son muchas las personas que se han acercado al autobús,
especialmente mujeres mayores que guardaban estas telas en sus casas, y que han
querido compartirlas con todos nosotros.
Las mujeres del Taller de Costura del Ayuntamiento son las encargadas de componer esta
alfombra que podremos contemplar, y sobre la que nos podremos sentar, durante la Noche de
Luna Llena 2012, que tuvo lugar el 7 de julio.
Es un trabajo colectivo que ayuda a crear esta obra de arte tan entrañable, la Alfombra de los
Momentos, que constituye un nuevo ejemplo de Cultura Habitada.

Figura 7. Telas entregadas para la realización de la obra.
o Historias de Navidad. Es una instalación efímera con luz, inspirada en los
blancos paisajes invernales segovianos y en la que tienen especial protagonismo los
esgrafiados arquitectónicos que definen la identidad cultural de la ciudad.
Se ha propuesto a cada ciudadano que cuente su historia participando en la construcción de
esta instalación. A través de este Laboratorio de Creatividad Ciudadana (LABCC) puesto en
marcha por la Concejalía de Cultura de Segovia, los participantes han diseñado un esgrafiado
que se han troquelado en los tetra brik cedidos por la empresa Tetra Pak.
Posteriormente estos tetra-brik se han iluminado y han formado parte de la escultura
arquitectónica diseñada.
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Figuras 8 y 9. En las imágenes podemos observar el trabajo en equipo con las plantillas del
esgrafiado y el resultado final de la obra.
La pieza final necesitó 5000 tetra brik blancos iluminados y ensamblados entre sí, creando
una estructura auto-portante a lo largo del pasillo de la Cárcel de Segovia Centro de
Creación. La obra estuvo en exposición pública durante el periodo navideño y se invitó a
todos los ciudadanos a contemplar la obra colectiva creada por sus conciudadanos.
 Encuentro con Mujeres que transforman el Mundo. Quizá sea esta una de las
actividades más interesantes que han tenido lugar en este nuevo espacio de
creación. Se han llevado a cabo tres encuentros con personajes importantes en la
defensa de los derechos de la mujer. Estos encuentros nacen con el espíritu de
mostrar la realidad de la mujer en distintas partes del mundo y desde diferentes
ámbitos.

Figura 10. Detalle del logotipo diseñado para el evento: “Mujeres que transforman el
Mundo”.
Estos encuentros incluyen charlas de estas mujeres, cine, música y exposiciones…
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Figura 11. Imágenes de protagonistas de estos encuentros compartiendo sus
experiencias y sus conocimientos.

o Titirimundi. Titirimundi es un festival internacional de Títeres que se viene celebrando
en Segovia des de 1985con un éxito importante en todas sus ediciones.

Figura 12. Distintas marionetas utilizadas en uno de los espectáculos de
Titirimundi.
Este festival es todo un referente en el que niños y adultos podrán ver lo mejor del mundo
del títere con propuestas que van desde las formas de manipulación más tradicionales a
las más vanguardistas y fusionadas con otras disciplinas.
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Figura 13. Detalle de las manos de un manipulador de marionetas.
En la última edición de mayo de 2013 una treintena de compañías procedentes de todo
el mundo llenaron de magia los escenarios, plazas y calles de Segovia durante los seis
días que dura esta edición de Titirimundi .Junto a los espectáculos, también se
celebraron talleres de construcción de marionetas para los niños y una exposición
de muñecos animados en el Centro Cultural La Cárcel.

Figura 14. Detalle de una marioneta durante una actuación en las calles de Segovia.


Música en el patio de la Cárcel. El patio de la Cárcel se transforma en un lugar
donde la música es la protagonista: conciertos como el de Corizonas o
deSexMuseum, Rok y Música y poesía han tenido lugar en este espacio de creación
y participación.

Figura 15. Escenario del evento “Música en el patio de la cárcel”.
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o Cine. La Cárcel se Segovia colabora con la Muestra de Cine Europeo Ciudad de
Segovia (MUCES) y en su sala de proyección se pueden contemplar las mejores
películas europeas no estrenadas en salas comerciales.
Con motivo de la celebración en Segovia de la séptima edición de la Muestra de Cine
Europeo Ciudad de Segovia (MUCES), Fundación Mapfre ofrece, como parte de la
estrecha colaboración que mantiene con esta iniciativa, y con la colaboración del
Ayuntamiento de Segovia, un amplio programa de talleres y actividades culturales
dirigidas al público infantil, con un amplio programa de actividades y talleres donde los
más pequeños podrán familiarizarse y divertirse con las emociones y experiencias que
suscita el Séptimo Arte.
En los Encuentros con mujeres también se llevan a cabo ciclos de cine “la mujer creadora.
También se proyectan las películas que se han programado dentro de la séptima edición
del Hay Festival Segovia.

Figura 16. Cartel de una de las películas proyectadas.
Se ha creado la Filmoteca de Segovia con sede en la Cárcel de Segovia, y es la
encargada de proyectar los ciclos de cine como el de cine asiático o femenino.
o Literatura. La literatura también está presente en este centro de creación con
actividades homenaje a poetas como Jorge de Ortúzar y actividades del Hay
Festival.
o SEGOVIA expressa. Es una dinámica de participación ciudadana buscando ideas
que mejoren la cultura y por tanto la vida de la ciudad, consiguiendo convertir a
Segovia en la ciudad creativa que se merece.
Cuando la gente se escucha, expresa ideas y experiencias y piensa en grupo, es capaz de
entender y hacer entender, de proyectar conocimiento y creatividad, de generar
soluciones innovadoras. En SEGOVIAexpresso lo hacemos alrededor de un café.
Y lo cierto es que alrededor de un café y creando una red de conversaciones dinámicas
han surgido decenas de valiosas propuestas.
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Figura 17. Imagen de la última edición de “Segovia Expresso”.
En esta nueva sede de creación se han llevado además otras actividades como:
Jornadas de Música Contemporánea, Segojazz, exposiciones, sesiones de Magia,
danza etc. Además los espacios se ceden para actividades culturales de
organizaciones de carácter social, como asociaciones por la lucha de enfermedades
o adicción, asociaciones para la mejora de vida, actividades deportivas,
presentación de libros etc.

Figura 18. Cartel de uno de los escenarios de “Segovia en Danza”

Conclusiones
A lo largo de esta exposición hemos podido comprobar cómo la transformación de un
antiguo espacio de represión como fue la antigua Prisión provincial de Segovia se
convierte en un espacio para crear, sentir, expresar y compartir. Con la finalidad de:




Impulsar la creación artística. CULTURA
Desarrollar las industrias culturales. ECONÓMICA
Innovación social. SOCIAL
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Conexión de Segovia con Europa. CIUDAD
Un modelo de gestión sostenible. VIABILIDAD

En este estudio hemos comprobado cómo a pesar de llevar poco tiempo de
funcionamiento se ha iniciado un camino lleno de actividades, que interactúan con
su entorno más próximo, con la Red, conectando, con otros espacios de creación
nacionales e internacionales y constituyendo un lugar de encuentro abierto a toda
la ciudadanía con capacidad para transformar, no sólo el espacio de la Cárcel, sino la
vida de la ciudad consiguiendo un nivel de desarrollo social y personal dónde se
abren cada vez con más frecuencia nuevas vías de realización.
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Resumo
O presente estudo é uma proposta de Pós-Doc que foi submetida e aprovada pelo Laboratório Avançado
de Jornalismo Científico da UNICAMP que visa estabelecer uma metodologia para a implantação do
portal de periódicos científicos da Universidade Estadual de Campinas, utilizando-se das ferramentas e
plataformas existentes no universo dos arquivos abertos. Pretende-se, através de argumentação com os
editores científicos dos periódicos da universidade, apontar as facilidades de se ter uma publicação
digital, focando as vantagens e benefícios para o ranking das publicações, visando uma melhor
disseminação e divulgação através do portal para toda comunidade interna e externa permitindo
conhecer de forma mais participativa e interativa da produção desenvolvida na UNICAMP por meio de
periódicos. Neste primeiro momento teremos como base o Diretório de Publicações Periódicas da
UNICAMP como fonte de coleta. Busca-se estabelecer critérios e normas para editoração, bem como a
possibilidade do estabelecimento de recursos da Universidade para os periódicos mais qualificados e
indexados. Pretende-se estabelecer critérios e políticas de indexação, preservação e editoração
eletrônica para toda a universidade. Como resultado imediato foi à criação do "Grupo de Trabalho para
a Criação do Portal de Periódicos Científicos da UNICAMP", coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa
possuindo representantes de outras áreas (pró-reitores, editores científicos, bibliotecários, divulgadores
de ciências) buscando interfaces e perspectivas de elaboração de um projeto de infraestrutura para
financiamento desse empreendimento. O portal será o elo de migração da forma impressa para o digital
utilizando como plataforma e metodologia de gerenciadores eletrônicos. Estuda-se a análise de
gerenciar através do OJS/SEER.

Palavras chave
Periódicos científicos, divulgação científica, portal de periódicos.

1

Este trabalho originalmente apresentado como Projeto de Pós-Doc junto ao

LABJOR/UNICAMP.
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Abstract
The present study is a proposed Post-Doc which was submitted to and approved by the Laboratory for
Advanced Science Journalism UNICAMP which aims to establish a methodology for deploying the portal
of scientific journals of the State University of Campinas, using existing tools and platforms in the
universe of open files. We intend, through arguing with editors of scientific journals of the university,
pointing out the facilities to have a digital publication, focusing on the advantages and benefits for the
rank of publications aimed at a better dissemination and dissemination through the portal to the entire
international community and allowing foreign know more participative and interactive production
developed at UNICAMP through journals. At this moment we will build on the Directory Serials of
UNICAMP as a source collection. Seeks to establish criteria and standards for publishing, as well as the
possibility of the establishment of the University resources for the journals most qualified and indexed.
Aim is to establish criteria and policies indexation, preserving and publishing for the entire university.
The immediate result was the creation of the "Working Group for the Establishment of Scientific
Journals Portal UNICAMP", coordinated by the Dean of Research possessing representatives of other
areas (Deans, scientific publishers, librarians, publishers of science) seeking interfaces and perspectives
of development of an infrastructure project for the financing this project. The portal will link the
migration of the printed form to digital using as platform and methodology managers electronics. It
studies the analysis to manage through the OJS / SEER.

Key words
Scientific journals, scientific dissemination, journals portal.

Introdução
Nas últimas duas décadas, a proliferação de publicações periódicas nos espaços
acadêmicos tem sido muito grande. A partir da explosão da Internet, essa demanda tornou-se
mais significativa devido ao crescimento de publicações eletrônicas e digitais.
De acordo com Soares (2004), a expansão da ciência e de suas publicações tem
sido comentada e estimada. Foi prevista há décadas. Um dos estudiosos que marcaram época
na área da ciência foi o cientista, físico e historiador da ciência, Solla Price (1976). Ele previu
um crescimento gigantesco — maior do que o observado — há três décadas2, e muitas das
suas observações demonstraram ter grande valor, conforme se observa no gráfico 1 a seguir.

2

Mais detalhes sobre esse crescimento podem ser obtidos no artigo: Price, D.J.S. (1976). A
General Theory of Bibliometric and Other Cumulative Advantage Process. Journal of the
American Society for Information Science, Sept./Oct. Disponível em:
<http://garfield.library.upenn.edu/price/pricetheory1976.pdf>. Acesso: 02 out. 2010.
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Fonte: Adaptação feita do gráfico de Soares, 2004, p.12

Gráfico 1 - Crescimento dos periódicos no mundo, 1932-2012
Uma das fonte para avaliar o crescimento das revistas periódicas científicas é o
Ulrich’s International Periodicals Directory3, que indica um crescimento de três mil títulos,
em 1932, para 96 mil, em 1980/1981 (incluindo os listados em Irregular Serials & Annuals);
para 165 mil, em 1996; e para mais de 300 mil em 2012. Esses dados refletem o
crescimento da população acadêmica e também da pressão dessa população para publicar
os seus trabalhos, além da subdivisão e da especialização do conhecimento, com crescente
autonomia de cada subárea, que demandam um ou mais periódicos especializados.
(SOARES, 2004).
Nessa perspectiva, a produção científica da UNICAMP também cresce, em
grandes proporções, nas áreas do conhecimento. Praticamente todas as publicações foram
avaliadas no Qualis/CAPES, e a maioria delas se encontra no formato eletrônico. Na tabela
1, a seguir, apresentamos a distribuição das publicações por áreas, totalizando 44 títulos.
Tabela 1 – Panorama das publicações periódicas por área temática
Área temática

Unidades/Centro/Núcleo

Quantidade

Humanas

FE, IE, IEL, IFCH, CLE, CMU,

24

NEPO, LABJOR
Artes

IA

7

Biológicas

IB, FEF, FCM, FOP

6

Exatas

IQ, IF, IG, IMECC

5

Tecnológicas

FEE, FEM, FEA, FEQ, FEAGRI

2

TOTAL

44

Fonte: Sites das unidades, centros e núcleos

3

A UNICAMP, juntamente com a USP e UNESP, assinam esta valiosa fonte de informação,
acessível de qualquer computador destas três instituições citadas.
<http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/>.
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A UNICAMP, como universidade pública e de conceito, começa a preocupar-se com a
imensidão de informações advindas das publicações eletrônicas depositadas nos diversos
canais de busca (Google, sites especializados, sites locais, etc.), que apresentam uma
estatística favorável para a asseguridade e a credibilidade de poder publicar no formato
eletrônico-digital, buscando instrumentos conceituados de gerenciamento de periódicos
eletrônicos e de acesso livre.
O movimento de acesso livre para periódicos científicos on-line amplia a visibilidade
das publicações para audiências além da academia e cria novos recursos e demandas para
editores e comunidades científicas (Garrido & Rodrigues, 2010).
Sendo assim, pretende-se, através de argumentação com os editores científicos dos
periódicos da universidade, apontar as facilidades das publicações digitais, focando as
vantagens e benefícios para o rank das publicações, visando uma melhor disseminação e
divulgação através do portal de periódicos científicos da UNICAMP para toda comunidade
interna e externa permitindo conhecer de forma mais participativa e interativa a produção
desenvolvida na UNICAMP por meio de seus periódicos pulverizados em varias áreas do
conhecimento.

Objetivos
O presente estudo é uma proposta de Pós-Doc que foi submetida e aprovada pelo
Laboratório Avançado de Jornalismo Científico da UNICAMP para estabelecer uma
metodologia de implantação do portal de periódicos científicos da Universidade Estadual de
Campinas, utilizando-se das ferramentas e plataformas existentes no universo dos arquivos
abertos. (Santos, 2012).

Metodologia
Neste primeiro momento teremos como base o Diretório de Publicações Periódicas da
UNICAMP, criada pelo autor do estudo, como fonte de coleta. Busca-se estabelecer critérios e
normas para editoração, bem como a possibilidade do estabelecimento de recursos da
Universidade para os periódicos mais qualificados e indexados. Ainda assim, busca-se
estabelecer critérios e políticas de indexação, preservação digital e editoração eletrônica para
toda a universidade. Além disso os periódicos que utilizam a plataforma OJS/SEER serão os
primeiros a serem trabalhados pela equipe.
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1. A constituição de um Portal de Periódicos
É possível compreender que, se os periódicos eletrônicos por si só já operam grandes
mudanças nos ambientes de pesquisa, nos portais de periódicos acontece da mesma forma,
causando reflexos diretos tanto nas atividades de busca quanto na sua disseminação. Uma vez
que modificam as estruturas de comunicação, ampliando as possibilidades de estratégias de
buscas precisas e sofisticadas diretamente nos artigos de vários periódicos, mudam o foco das
buscas dos periódicos para o artigo (Souto, 2007 apud Garrido & Rodrigues, 2010).
De modo geral, um portal é uma página específica na Internet que serve como ponto
de acesso direto a outros conjuntos de serviços e informações, contendo subdivisões
específicas sobre determinado tema ou área do conhecimento. No que se refere a periódicos
científicos, um portal exerceria a função de agregador e de índice, tendo por objetivo ajudar os
pesquisadores a encontrar informações específicas acerca de autores, títulos, temas, etc.
Um portal de periódicos, além da função agregadora de informações, aplicações e
serviços relevantes aos usuários, tem como vantagem o filtramento de variedades de
informação por meio de uma interface única. O Joint Information Systems Committee (JISC,
2009)4 define portal como:
No âmbito da Informação, um portal institucional fornece um ponto único de
acesso personalizado para os recursos online de apoio para os membros de
uma instituição em todos os aspectos da sua aprendizagem, ensino, pesquisa
e outras atividades. Os recursos podem ser internos ou externos e incluir
locais remotos, bem como recursos de informação (livros, periódicos, bases
de dados, Web-sites, objetos de aprendizagem, imagens, sistemas de
informação de estudantes, etc.), serviços baseados em transações (entrega de
trabalhos, avaliação, calendários, e-mail, chat, etc.) O acesso a muitos destes
recursos é normalmente restrito aos membros autenticados da instituição.

O Glossário da United Kingdom Office for Library and Information Networking (UKOLN,
2009)5 define portal como um “serviço de rede que provê um único ponto de acesso
personalizado para uma gama de serviços de rede heterogêneos, locais e remotos,
estruturados e não estruturados”.
As definições apontam questões comuns a todos os portais e que se aplicam aos
portais de periódicos científicos, sendo a mais óbvia a existência de uma instituição
4

FAIR Synthesis : Glossary - JISC – Disponível em: <
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/
fair/synthesis/glossary.aspx>. Acesso em: 12 out. 2010. (tradução nossa).
5
Evalued - Glossary – UKOLN – Disponível em:
<http://www.evalued.bcu.ac.uk/glossary.htm#p>. Acesso em: 12 out. 2010. (tradução nossa).
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responsável pela sua administração. Toda comunicação baseada em tecnologia exige
servidores robustos e sistemas de segurança de dados que dificilmente seriam viabilizados de
forma satisfatória por editores individuais (Souto, 2007 apud Garrido & Rodrigues, 2010). O
papel da instituição concentra-se nas questões que se referem ao coletivo de todos os
periódicos, ou seja, entidade que irá coordenar todas publicações periódicas geradas no
ámbito de sua existência. Além da segurança dos dados, é possível mencionar as políticas de
inclusão de novos periódicos e manutenção dos antigos, o suporte aos editores, a adoção de
novas versões da plataforma editorial, os cursos de formação e capacitação, os critérios de
indexação nacionais e internacionais e a divulgação do próprio portal, além de garantir a
sustentabilidade em todos os elementos do sistema.
De acordo com Rodrigues e Fachin (2008), a organização de vários periódicos em
um portal requer a criação de um novo setor, de uma nova estrutura organizacional que
deve ser incorporada e aceita por toda a instituição, envolvendo todas as etapas e todos os
atores.
[...] São tantos os detalhes, as adequações, as correções, os treinamentos que
este novo setor pode se configurar como uma “metaeditora”. Sendo assim, o
portal passa a se compor com vários editores de periódicos científicos, de
diversas áreas do conhecimento e cada um com suas especificidades,
particularidades, às vezes conflitantes, que requerem atendimentos
específicos. (Rodrigues & Fachin, 2008, p.6).

Apesar do portal ser uma página centralizadora, que agrega uma ampla gama de
informações de várias áreas do conhecimento de uma determinada instituição, é preciso que
haja uma organização de acordo com as especificidades das áreas, pois editores de periódicos
de áreas diferentes atendem a critérios de qualidade próprios. As diferenças disciplinares não
podem deixar de ser levadas em conta para qualquer tipo de informação científica, pois
influenciam tanto os padrões dos periódicos quanto o comportamento informacional do
usuário (Garrido & Rodrigues, 2010).
Um portal de periódicos científicos e acadêmicos, além de características próprias
(centralização de informações relevantes, padronização, segurança), exige uma organização
institucional, a fim de registrar a identidade da produção científica da instituição. A instituição
de ensino ou pesquisa tem responsabilidades institucionais técnicas (pela preservação dos
dados, pelos tipos de arquivos) e operacionais (cursos, suporte, padrões, serviços). Existe uma
diferença entre portais de periódicos e repositórios, uma vez que o portal é específico para
publicações científicas avaliadas pelos pares e indexadas em bases das diversas áreas do
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conhecimento, e os repositórios abrigam a produção acadêmica determinada em cada
universidade. No entanto, referente à nomenclatura dos termos (portais, repositórios e
outros), ainda existe discussão entre os próprios pesquisadores, o que é comum na análise de
novas estruturas ainda não consolidadas. As novas possibilidades que os meios digitais
oferecem não se concretizam sem a apropriação cultural das pessoas e das instituições. Os
movimentos de Acesso Livre e de Arquivos Abertos não se viabilizam sozinhos: é necessária a
elaboração de políticas governamentais e institucionais que garantam o avanço, a segurança e
a sustentabilidade dos projetos (Garrido & Rodrigues, 2010).

1.2 Proposta de criação do espaço científico de apoio ao Portal
Para que se possa consolidar a implantação do Portal, sugere-se a ideia da criação do
espaço científico de apoio ao portal, ou seja, nada mais é do que a criação de um Programa de
Apoio às Publicações Científicas Periódicas da UNICAMP, que, além de ser também um espaço
científico, ofereça todo auxílio e assessoria editorial a profissionais, com o intuito de
padronizar, organizar e divulgar nesse espaço o que se cria e o que se divulga em termos de
produções científicas registradas em periódicos científicos na UNICAMP, assim como acontece
na USP.
Na USP, o programa foi desenvolvido nos anos de 1984 e 1985 pela Coordenadoria de
Administração Geral; em 1986, foi regulamentado por Portaria do Gabinete do Reitor e, no
mesmo ano, passou a ser gerenciado por uma Comissão de Credenciamento, também
designada pelo Reitor, por meio da Portaria nº 464, de 18 de março de 1986.
Em 2006, o regimento6 da Comissão de Credenciamento foi alterado pela Portaria GR
nº 3726, visando ajustar as novas demandas ao contexto de internacionalização e às exigências
de modernização dos veículos de divulgação científica da USP. Esse regimento aponta que esse
programa possui dotação orçamentária destinada às referidas publicações.
Em outra universidade paulista, a UNESP, existe uma política para as revistas científicas
editadas por ela. Desde sua criação, em 1976, a UNESP procura desenvolver uma política
editorial de qualidade. Antes mesmo de sua criação, alguns departamentos dos antigos

6

Regimento das Publicações da USP - http://www.sibi.usp.br/credenciamento/regimento.htm
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institutos isolados que lhe deram origem já tinham revistas científicas e procuravam, por meio
delas, dar visibilidade à sua produção acadêmica.
A criação da Editora UNESP, em 1987, insere-se nessas iniciativas e esteve diretamente
associada à necessidade de fortalecer as revistas científicas da universidade e tratar de forma
integrada a difusão do conhecimento de departamentos e cursos que, apesar de localizados
em diferentes unidades universitárias e cidades do estado de São Paulo, compartilhavam os
mesmos campos disciplinares do conhecimento7.
A partir desse fortalecimento gerado pela criação da Editora da UNESP, a política
apresentada pela UNESP coloca-se em blocos institucionais. No primeiro deles, há o escopo
global, relativo ao conjunto de mudanças que se impõem ao mundo contemporâneo, em
função de novas formas de comunicação e linguagens a elas associadas. A unificação e a
integração de diferentes meios tecnológicos oferecem novas possibilidades de difusão de
conhecimentos, por meios eletrônicos, facilitando todo o trabalho e modificando a cultura
local.
No segundo bloco, coloca-se a questão da abrangência institucional, relativa à
iniciativa da atual Reitoria, que instalou uma Pró-Reitoria dedicada, exclusivamente, ao
desenvolvimento da pesquisa na UNESP. A criação desse espaço institucional ofereceu
melhores condições para nova etapa de avaliação dos periódicos, no sentido de averiguar os
avanços obtidos desde o primeiro diagnóstico conduzido pela FAPESP.
Esse trabalho mostrou que parte das publicações consolidou-se no cenário acadêmico.
Em face desse quadro, duas decisões foram tomadas: tornar as revistas científicas financiadas
pela UNESP em periódicos on-line; estabelecer metas para dar continuidade ao processo de
qualificação e maior difusão dessas publicações.
Com esses mesmos propósitos da USP e da UNESP, a criação deste espaço na
UNICAMP poderia ser uma proposta iniciada por uma portaria elaborada pela Reitoria, ou
mesmo uma submissão ao Conselho Universitário (CONSU) para a criação desse espaço de
Apoio às Publicações Científicas Periódicas da UNICAMP seguindo as normas8 de criação de
Centros e Núcleos. Inicialmente, estaria ligado diretamente à Coordenadoria Geral da
7

Sobre a política da UNESP, consultar http://unesp.br/prope//int_conteudo_sem_img.php?conteudo=210
8
Normas http://www.cocen.unicamp.br/institucional.php?pag=institucional_legislacao_normas.php
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Universidade (CGU), tendo a coordenação direta da Coordenadoria dos Centros e Núcleos
Interdisciplinares de Pesquisa (COCEN). A constituição do comitê gestor também poderia ser
baixada pelo Reitor através de portaria, envolvendo uma equipe multidisciplinar (docentes e
funcionários) que tenha ligação direta com os serviços de editoração ou com gerentes de
publicações científicas das diversas áreas do conhecimento.

1.3 Universo da pesquisa que envolve o Portal
O universo de pesquisa desta investigação abrange toda a Universidade Estadual de
Campinas, envolvendo suas unidades de ensino e pesquisa, centros, núcleos e órgãos
complementares que contribuem com a ciência através da gestão ou da editoria de
publicações periódicas impressas ou eletrônicas.
Esta proposta de pesquisa circunscreve-se ao estudo e à viabilidade de implantação de
um Portal de Periódicos Científicos de toda a Universidade, visando um bem comum a todos,
na forma de padronização, credibilidade e impacto, numa contextualidade inovadora e
benéfica para a comunidade e para a sociedade que faz uso da UNICAMP.
Enfatizamos, ainda, que não houve um critério específico para a escolha de uma ou
outra unidade, mas, sim, visamos agregar e beneficiar todas as instâncias com o projeto.
O fato de estarmos querendo desenvolver o Portal Científico de Periódicos mostra que
os dados quantitativos da produção da UNICAMP são determinantes para que possa ocorrer
este projeto e provocar grande impacto na produção e mais evidência para os periódicos já
existentes.
A UNICAMP, por si só, já impacta com sua marca e seu nome na comunidade científica,
haja vista que ambos (marca e nome) garantem a credibilidade para os demais pesquisadores.
É um privilégio trabalhar e participar da equipe UNICAMP — como já referimos anteriormente,
uma das 100 melhores universidades do mundo, com menos de 50 anos de existência, que
atua fielmente para atender a todos nos aspectos: sociais, culturais, científicos e,
principalmente, educativos.
O desenvolvimento do Portal Científico de Periódicos da UNICAMP será o nosso
universo de pesquisa, contará com a colaboração das publicações impressas e eletrônicas de
todas as unidades (institutos e faculdades), centros, núcleos e órgãos complementares da
UNICAMP e será com eles compartilhado.
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Conforme já apresentado na tabela 1 (Panorama das publicações periódicas por área
temática), proporemos inicialmente um trabalho com as publicações por áreas do
conhecimento totalizadas em 44 títulos.

1.4 Pessoal qualificado para operar o espaço científico de apoio ao Portal
Essa tarefa deverá ser realizada em conjunto e compartilhada, na UNICAMP, com os
recursos humanos já existentes distribuídos nas unidades de pesquisa, centros, núcleos e
órgão complementares.
A equipe que operaria o espaço científico de apoio ao Portal seria formada pelos
seguintes profissionais:
 Professores editores: docentes que atuam como editores científicos de um ou
vários periódicos das unidades de ensino e pesquisa, ou centros e núcleos.
 Bibliotecários editores: profissionais da informação que atuam como editores
científicos de um ou vários periódicos das unidades de ensino e pesquisa, ou
centros e núcleos.
 Pessoal técnico: profissionais que operam publicações das unidades de ensino e
pesquisa, ou centros e núcleos.
 Analistas de sistema: profissionais analistas de sistema que coordenam na rede as
publicações das unidades de ensino e pesquisa, ou centros e núcleos.
 Programadores: profissionais que operam com a estruturação, instalação e
customização do software para abrigar as publicações das unidades de ensino e
pesquisa, ou centros e núcleos.
 Divulgadores da ciência: profissionais que atuam na divulgação da ciência, em
especial das publicações científicas, atuando nos centros e núcleos.
O envolvimento dessas pessoas será fundamentalmente importante para o bom
desenvolvimento e para a boa divulgação de todo o projeto, mas tudo isso depende muito
da aceitação e do envolvimento da Reitoria submetendo o programa de Apoio às
Publicações Científicas Periódicas da UNICAMP ao CONSU, órgão máximo da universidade,
que discutirá e avaliará a viabilidade ou não da implantação da equipe junto ao espaço de
apoio.
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2 Sobre a possível escolha do software: OJS/SEER
O Open Journal Systems (OJS) é uma plataforma de gerenciamento de publicações
periódicas on-line que foi lançado em 2002 como software de código aberto distribuído
gratuitamente pelo Public Knowledge Project (PKP). O software foi desenvolvida como parte
do Programa de pesquisa do Public Knowledge Project da Universidade de British Columbia
(UBC), em Vancouver, no Canadá, sob a direção de John Willinsky, com posterior participação
da Simon Fraser University Library, do Centro Canadense de Estudos em Publicações, e da
Universidade de Stanford. O OJS foi originalmente programado pelos estudantes de graduação
de Ciência da Computação na UBC, liderados por Kevin Jamieson, com uma bolsa de
investigação das áreas de Ciências Sociais e Humanas do Conselho de Pesquisa do Canadá, que
procurou explorar a viabilidade e as consequências de ajudar os periódicos impressos para
publicar seu conteúdo online. (Edgar & Willinsky, 2010).
No Brasil, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), foi o
idealizador da customização e tradução do software para Sistema Eletrônico de Editoração de
Revistas (SEER), e atulamente é o responsável pelo seu suporte e implementações, e presta
apoio a varias instituições e editores de revistas brasileiras.
A recomendação do IBICT para periódicos científicos é a plataforma do SEER, em
ambiente customizado de acordo com a identidade visual da instituição.
Como já dito anteriormente por Edgar & Willinsky (2010), o SEER é um software
desenvolvido para a construção e a gestão de uma publicação periódica eletrônica. Esta
ferramenta contempla ações essenciais à automação das atividades de editoração de
periódicos científicos. Recomendado pela CAPES, o processo editorial no SEER permite
melhoria na avaliação da qualidade dos periódicos e maior rapidez no fluxo das informações. A
aceitação do SEER pela comunidade brasileira de editores científicos vem do desempenho do
sistema e de sua fácil adaptação aos processos de editoração em uso. Também o SEER permite
que a disseminação, a divulgação e a preservação dos conteúdos das revistas brasileiras
apresentem uma melhoria na adoção dos padrões editoriais internacionais para periódicos online 100% eletrônicos9.
O SEER é um software totalmente dinâmico, e entre as suas características podemos
citar as seguintes:
9

Para saber mais sobre o SEER, consultar: http://seer.ibict.br/
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1. submissão de artigos, pareceres e outros itens on-line;
2. gerenciamento on-line para cada etapa da publicação;
3. indexação de artigos publicados;
4. notificação via e-mail e comentários dos leitores;
5. ferramenta de ajuda para a pesquisa em cada artigo;
6. possibilidade de preservação – LOCKSS10.
Para o funcionamento correto do Sistema SEER/OJS é necessário um ambiente
computacional que atenda a um conjunto de requisitos específicos de hardware e software.
A instalação do software SEER pode ser feita localmente, através de um servidor
Apache, não necessitando de instalações individuais, e os requisitos básicos também operam
com a linguagem de software livre. Para a instalação, será necessária a complementação dos
seguintes softwares livres:


MySQL, PHP e servidor de e-mail em ambientes Linux



FreeBSD



Solaris



Mac OS X

As vantagens são muitas, com o ingresso de publicações eletrônicas de acesso livre,
entre as quais citamos, de acordo com Moreno (2006):


velocidade de publicação;



maior visibilidade e impacto mundial;



maior espaço para competitividade em níveis de igualdade;



cooperação internacional facilitada;



acesso e disseminação de informação mundial;



democratização da informação;



recuperação dos investimentos realizados por agências de fomento.

Ressaltamos ainda que existem outras possibilidades e vantagens de uma publicação
científica eletrônica, completando as já citadas anteriormente por Moreno (2006):


10

as publicações podem nascer eficientemente como uma base de dados dinâmica;

LOCKSS - Lots of Copies Keep Stuff Safe. Tradução para “Muitas Cópias Mantém Segura as
Coisas”.
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fotografias e gráficos coloridos podem ser incluídos nas publicações por uma
fração do custo das publicações em papel;



o ambiente digital permite a inclusão e a manipulação de novos tipos de
conteúdo, sob as mais variadas formas.

A adoção do software para a implantação de publicações eletrônicas individuais ou
através de portais não onera financeiramente, em hipótese nenhuma, as instituições que
queiram adotá-lo, e nele cabem todas as possibilidades já mencionadas.
Ao facilitar a localização e o armazenamento da informação, pretendemos diminuir
as restrições de espaço e de custos de acesso à informação científica e estimular as
possibilidades de pesquisa.
O Brasil está se movimentando para publicar de forma eletrônica os periódicos de
suas instituições. E, segundo a amostragem informada no portal do SEER, a região Sudeste é a
que possui maior número de periódicos registrados no SEER; a segunda é a região Sul; e a
terceira, a região Centro-Oeste.
Já em relação ao mundo, segundo informações do site no portal do PKP, John
Willinsky informa que já foram encontrados de acordo com a pesquisa realizado por ele de
2009 a outubro de 2012, cerca de 14.70011 usuários no mundo que utilizam o OJS. Estes dados
podem ser visto, conforme ilustrado no gráfico 2 abaixo:

Fonte: Portal de Revistas do SEER, IBICT.

Gráfico 2 – Evolução do número de usuários no mundo que utilizam o ser de 2009 a 2012

3 Resultados esperados e alcançados

11

Portal do PKP. Disponível em: http://pkp.sfu.ca/ojs-user-numbers. Acesso em: 22 jun. 2013.
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Espera-se que com a implantação do Portal, possamos utilizar o modelo de
credenciamento da USP para criação do modelo de Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos
da UNICAMP. No próprio regimento da USP fomenta todas as diretrizes básicas que vão desde
o credenciamento ao finaciamento dos periódicos avaliados e selecionados para o Portal USP.
Como resultado imediato foi à criação do "Grupo de Trabalho para a Criação do Portal
de Periódicos Científicos da UNICAMP", coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa possuindo
representantes de outras áreas (pró-reitores, editores científicos, bibliotecários, divulgadores
de ciências) buscando interfaces e perspectivas de elaboração de um projeto específico para
traçar um plano de modelo de negócios para a viabilização da implantação do Portal,
envolvendo todas as estâncias dentro da universidade.
Outro resultado positivo foi a montagem dos criterios de credenciamentos dos
primeiros periódicos, caso o projeto seja aprovado.
Sendo assim, almeja-se construir ao longo desse projeto as seguintes diretrizes que irão
fomentar de forma racional o Portal de Periódicos:
 Política de editoração científica e qualificação pessoal;
 Política de direitos autorais e publicações de acesso aberto;
 Política de indexação;
 Política de normalização e padronização dos periódicos em parcerias com
associações científicas;
 Política de preservação digital.
Este último ítem, já está sendo providenciado junto ao IBICT, uma vez que
recentemente a UNICAMP encabeçou como parceira com outras 5 instituições no rede piloto
de preservação digital LOCKSS, em que dos 44 títulos pulverizados na universidade, 21 títulos
de periódicos que utilizam a plataforma OJS/SEER poderão participar de imediato. No
momento temos 13 títulos já participando com as devidas autroizações de seus editores.

Conclusões
O novo paradigma digital provoca, nas atividades tradicionais de editoração científica,
um relativo deslocamento nas práticas profissionais a elas correspondentes.
O advento da Internet e a disponibilização on-line de parte importante da produção
científica pode ser um instrumento de redução das desigualdades sociais no acesso às
informações entre países e, dentro deles, entre regiões e instituições. Poderá reduzir também,
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as desigualdades entre as diferentes universidades e outras instituições de ensino e pesquisa,
e entre pesquisadores individuais, também disponibilizando a informação em um único local
de pesquisa.
Além de tudo, a Internet facilitou o acesso a essas produções, no caso aqui relatado
dos periódicos científicos eletrônicos, pois o Portal a ser idealizado, discutido e implantado
facilitará a unificação das publicações periódicas geradas pela Universidade, com a finalidade
única de padronização, recuperação e visibilidade da produção da UNICAMP.
Em relação à preservação digital, Márdero Arellano e Andrade (2006) salientam que o
estabelecimento de padrões para desenvolvimento de arquivos digitais permite-nos
vislumbrar possibilidades de acesso e recuperação dos dados. Se for possível integrar
repositórios de documentação científica, podemos pensar na sua integração com acervos
arquivísticos ou suas representações, que possam ser interligados, criando pontos de acesso
virtuais a uma enorme quantidade de instituições e a seus estoques informacionais.
Uma percepção duradoura da preservação digital precisa abarcar numerosas gerações
de sistemas e tecnologias e unir as mudanças organizacionais com as necessidades de
atualização dos responsáveis pelas coleções digitais.
A questão da preservação digital possui várias frentes de desenvolvimento. Das
políticas às técnicas, um grande conjunto de pontos críticos é encontrado e, por isso, os
profissionais interessados na manutenção das informações sob sua responsabilidade devem
entender e envolver-se com a elaboração das respostas. O interesse comum dos gestores dos
mais diversos tipos de acervos em conhecer a preservação digital é o motivo que leva à
pesquisa e ao consequente desenvolvimento de soluções de aplicação na realidade em que
estamos inseridos, coletivamente e individualmente.
Sendo assim, consideramos que o portal será o elo de migração da forma impressa
para o digital utilizando como plataforma e metodologia de gerenciadores eletrônicos.
Analisou-se durante as reuniões do GT a possibilidde de gerenciar o portal pela plataforma
OSJ/SEER, pois predominantemente os periódicos utilizam essa plataforma e como já dissemos
anteriormente em seus requistos, gerenciar por este sistema permitirá:


a possibilidade de velocidade do acesso a publicação reunida em um único portal;
Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1705



a visibilidade das publicações geradas na universidade local e internacionalmente,
buscando o a internacionalização das publicações;



a competitividade em nível de qualidade das publicações;



o acesso e a disseminação de informação na esfera mundial;



a democratização da informação e identidade das mesmas reunidas no portal;

Esses são os requisitos básicos para que essa proposta de implantação do portal
valha a pena e proporcione grandes vantagens e beneficios para a Universidade Estadual
de Campinas.
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Resumen
En la actualidad las ciudades buscan estar en el gusto de las personas, esperando
atraer inversiones, turistas, comercio y nuevos habitantes. Para este objetivo las
ciudades promocionan en diversos medios de comunicación una marca que refleje la
identidad de los habitantes del lugar y las cualidades y beneficios que se encontrarán
en dicho espacio geográfico. En este sentido es que se va conformando la imagen de la
ciudad por medio de una representación gráfica generada a partir de eventos
culturales, deportivos o musicales. Con este grafismo se logra posicionar a la ciudad e
integrarla en un marco regional, nacional o internacional. De manera ejemplar se
aborda el caso de la ciudad de Guadalajara, México; segunda en importancia nacional
después de la Ciudad de México, y la cual goza de gran interés debido a una amplia
oferta de actividades lúdicas que se muestran atractivas tanto para habitantes como
para visitantes. A partir de un recorrido a estos eventos se hace una aproximación de
análisis aplicado a las marcas desarrolladas, partiendo de sus elementos gráficos, que
puedan abonar a la construcción de una marca ciudad para Guadalajara, que logre
homogenizar las diferencias sociales con los intereses municipales, y que además
pueda representar la identidad, apropiación y diferenciación de los habitantes y la
ciudad.
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Palabras clave
Representación gráfica, imagen, medios de comunicación, marca ciudad.

Abstract
At present the cities seek to be in the taste of the persons, expecting to attract
investments, tourists, trade and new inhabitants. For this aim the cities promote in
diverse mass media a brand that reflects the identity of the local inhabitants and
the qualities and benefits that they will find in the above mentioned geographical
space. In this respect it is that the image of the city is conforming by means of a
graphical representation generated from cultural, sports or musical events. With
this graphic design it is achieved to position to the city and to integrate it in a
regional, national or international frame. In an exemplary way there is approached
the case of the city of Guadalajara, Mexico; it comes second in national importance
after the Mexico City, which enjoys great interest due to a wide offer of playful
activities that prove to be attractive both for inhabitants and for visitors. From a
tour to these events there is done an approximation of analysis applied to the
developed brands, departing from his graphical elements, which could pay to the
construction of a brand city for Guadalajara, which manages to homogenize the
social differences with the municipal interests, and which in addition there could
represent the identity, appropriation and differentiation of the inhabitants and the
city.

Key words
Graphical representation, image, media, brand city.

Introducción
Este documento representa una aproximación al estudio de la representación de la
imagen de la ciudad a partir de las marcas diseñadas para eventos culturales o
deportivos realizados en Guadalajara, México. De manera general este texto esta
conformado por tres apartados. En primer lugar se abordan las aportaciones al
campo de la promoción de las ciudades a partir del citymarketing y específicamente
de la representación de la ciudad a través de la marca ciudad, ahondando en el caso
de estudio propuesto. En un segundo punto se explicaran los componentes a partir
de los cuales se propone desarrollar este análisis gráfico de las marcas
representadas. El último apartado lo reservamos para desarrollar el análisis gráfico
a las marcas seleccionadas buscando un patrón de elementos simbólicos que
puedan coadyuvar a la construcción de una marca ciudad para Guadalajara.
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Objetivos
Con la propuesta de análisis gráfico aplicado a las marcas desarrolladas para
diferentes eventos en la ciudad de Guadalajara, se pretende identificar los
elementos utilizados de manera coincidente los cuales pueden significar una
aproximación para establecer los objetos que se perciben como representativos de
la ciudad y sus habitantes.

Metodología
Se propone establecer unos parámetros de análisis que puedan abonar a la
identificación de elementos representativos que participan en la construcción de la
marca ciudad de Guadalajara, México. Esto a partir de relevamiento de dos
imágenes que se han utilizado para promocionar eventos reconocidos mismos que
han ido posicionando a la ciudad en un ámbito nacional cada vez con más presencia.
Los casos seleccionados son la imagen del Festival Internacional de Cine 2011 y la
imagen de los Juegos Panamericanos 2011.

1. La promoción de la ciudad a partir de su marca.
Los instrumentos que utiliza el marketing, la forma de abordar el mercado y, sobre todo, la
orientación al cliente y a la competencia, son también válidos cuando nos enfrentamos al
objetivo de “vender” una ciudad a los distintos públicos. La ciudad como producto está
formado por un conjunto de atributos tangibles (construcciones, edificios, carreteras, etc.), e
intangibles (valores, información, conocimiento, imagen, marca, cultura, etc.) que los
potenciales clientes valoran y a través del cual obtienen un determinado nivel de satisfacción.
Como cualquier producto, las características propias de la ciudad son un instrumento más
para competir y diferenciarse de otras ciudades. Una de las características de la ciudad que le
puede permitir diferenciarse del resto es su “imagen” y junto con ésta su “marca e imagen de
marca”. Este activo intangible de la ciudad no deberá dejarse al azar y habrá de ser
contemplado dentro del plan de marketing estratégico, donde cobrará especial importancia
las estrategias de comunicación. El plan de marketing estratégico ha de contemplar la
definición de una imagen fuerte, diferente, reconocible, coherente y, sobre todo, creadora de
una opinión favorable entre los diferentes públicos a los que se dirige.

2. Aproximación al análisis de las imágenes en la ciudad.
Abordaremos este análisis a partir de algunas variables utilizadas en primera
instancia para el análisis de imágenes publicitarias, específicamente en los anuncios
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publicitarios (Escamilla, 2011), a partir de esta nueva reconversión de los elementos
de análisis del anuncio publicitario aplicados a una marca ayudaran a la
comprensión y análisis de los signos contenidos en esta representación gráfica.

Los signos, incluyendo los signos visuales, se desarrollan desde dos aspectos: el nivel
semántico o significante y el nivel del significado. Estas dos partes en las que se
puede dividir el análisis de una imagen tienen que ver, en el aspecto del significante,
con el desarrollo de una descripción objetiva del mensaje representado el cual se
deriva de la relación que existe entre el signo y el objeto.

Al mirar la imagen se reconocen y se identifican “los elementos que presenta a
través de distintos recursos expresivos” (Ferradini, S. Y Teedesco, R. 1997, pág.
158). Del significante se deriva el discurso denotativo el cual es un mensaje no
codificado que presenta elementos de la imagen y del cual se puede realizar una
lectura objetiva.

En contraparte contamos con el significado el cual responde al contenido no
explicito del signo (imagen). El aspecto connotativo atiende al lado subjetivo del
mensaje representado y su interpretación está ligada a la experiencia que tenga el
receptor. Es la “relación entre un signo, un objeto, y una persona” (Acaso, M. 2006,
Pág. 182).

SIGNIFICANTE - DENOTACIÓN



Es la parte física de la imagen.
Responde a los elementos
objetivos.

SIGNIFICADO - CONNOTACIÓN




Tiene que ver con los significados
que puede abarcar una palabra
(imagen).
Responde a los elementos
subjetivos.

Tabla 1. Descripción del contenido denotativo y connotativo de la imagen. Escamilla, L., 2011, pág. 62.

En este orden de ideas es que retomamos los siguientes elementos de análisis que
de manera más completa pueden responder a estos dos momentos en cuanto a la
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interpretación de la imagen: contenido denotativo descriptivo y contenido
connotativo, los cuales se describirán a continuación.

2.1. Contenido denotativo (descriptivo).
En esta categoría se desarrolla una descripción de la imagen en conjunto con los agentes
que participan en esta dentro del anuncio publicitario. En primera instancia tenemos a
los personajes que aparecen en la imagen: en el fenómeno que estudiamos en esta
investigación los personajes podrán ser mamá, papá, hijos, etc.

Los escenarios que se montan como la playa, la vivienda o el complejo habitacional en
su conjunto; los objetos que se encuentran en los escenarios y que pueden estar en
contacto con los personajes y por último las situaciones que se presentan en el anuncio
y en las que se pueden encontrar interactuando a los personajes con los objetos.

2.2. Contenido connotativo (lectura subjetiva).
Dentro de la interpretación del mensaje hemos encontrado necesario dar un apartado a
la interpretación a partir de tres elementos: la imagen, el texto y los elementos gancho.
En cuanto al mensaje-imagen se trata de la otra interpretación que se le puede asignar a
la imagen, más allá de la simple descripción de elementos que participan en ella. En este
punto se toma en cuenta la interpretación de elementos contenidos en la imagen como
lo referente a la psicofísica del color.

En el mensaje-texto hablamos del mensaje subliminal a partir de otros sentidos que se le
pueden dar a la misma palabra. Por último los elementos gancho, estos que funcionan
como imán para la vista del posible consumidor y que a la vez pueden dar cierta
información visual que conlleve al espectador a mantener la atención en el anuncio
publicitario.

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1711

3. Una marca ciudad a través de los eventos.
En el momento actual es de suma importancia, adentrarse en el proceso de
exposición de las ciudades en el contexto global, pues ahora estas compiten por
generar una mayor afluencia de turistas, incentivar y atraer inversiones nacionales y
extranjeras para de esta manera desarrollar comercios y servicios que coadyuven al
ámbito local. En este sentido las urbes buscan la proyección a la competitividad e
inserción en el mercado, a partir de herramientas como la planeación estratégica
vinculada al marketing de ciudades o

citymarketing1, siendo de gran ayuda para

mejorar la calidad de vida de la ciudad y atender en gran medida las demandas de
sus habitantes, además de que se ha visto en casos internacionales, donde se han
implementado ambas, que han generado grandes cambios en el posicionamiento
global de la ciudad de que se trate, con lo cual la competitividad se ve acrecentada.

En este proceso la gestión de la ciudad se ha inclinado por una fuerte exposición en
medios de comunicación de eventos que den reconocimiento a nivel nacional e
internacional, que de alguna manera puedan ser atractivos y atractores de mejoras
en la urbe. A esto se debe la importancia que se concentra alrededor de la creación
de una marca que pueda representar una imagen positiva de ciudad esperando
establecer un vínculo de identidad entre la ciudad, sus habitantes y visitantes,
logrando de esta manera una participación social que potencializa la promoción del
lugar.

En este sentido De esta manera abordamos el concepto de marca ciudad desde la
concepción básica de marca establecida por Costa como un “…signo que está muy
adherido, ligado vinculado de modo indisociable a un determinado producto…y así lo
hace conocer, reconocer y recordar.” (2010, pág. 11). Así podemos establecer que la
marca es un elemento iconográfico dentro del lenguaje utilizado en el discurso del
proceso de consumo. En la actualidad la marca es utilizada como un elemento que

1

Disciplina que busca generar una identidad que manifieste los valores de un lugar para

proyectar recursos y cualidades, tanto a un público interno como externo.
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distingue un objeto sobre otro, siendo estos iguales; y a su vez se convierte en un
signo que transforma a quien lo consume convirtiéndolo en alguien especial.

En su aplicación al marcaje de una ciudad se deben tomar en cuenta los tres
objetivos principales de una marca: por una parte ser un identificador un lugar
sobre otro cuando en el mercado se encuentra una amplia variedad de productos.
De este punto parte el otro objetivo de la marca: diferenciar, pues está en el
carácter de esta representación gráfica establecer una notable diferencia que
asegure la decisión de consumo. Una vez asegurada la comprensión de estos dos
objetivos, estos se concentran en el tercero y para esta investigación el punto
importante: la marca deberá comunicar la identidad del producto que identifique.

Con estas características presentes se tiene el supuesto que las marcas de identidad
desarrolladas para estos eventos, tanto de proyección nacional como internacional,
podrían significar un punto de partida para la construcción de una marca ciudad que
consolide la visión y proyección de la ciudad hacia el mercado exterior.

4. Aproximación al análisis de la marca – evento - ciudad.

Para este análisis abordaremos las imágenes que sirvieron de identidad para dos de
los eventos más importantes para la ciudad de Guadalajara en el año 2011. Por una
parte se presenta la identidad del Festival Internacional de Cine, y por otra parte el
evento deportivo con mayor resonancia en la ciudad, la sede de los XVI Juegos
Panamericanos.

4.1. Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara es un acontecimiento cultural de gran
relevancia para la ciudad y para el país como uno de los escaparates para la apreciación,
difusión, promoción y distribución del cine mexicano e iberoamericano.
Es un festival de todos y para todos, por lo que trabajamos para que la gente lo disfrute
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mediante diversas actividades, pero sobre todo viendo el cine como Industria,
Entretenimiento y Arte.
Es el festival más sólido de Latinoamérica con una oferta para la Industria
Cinematográfica que le ha permitido posicionarse en el ámbito nacional e internacional.
Es un foro para la formación, instrucción e intercambio creativo entre los profesionales,
críticos de la cinematografía internacional y estudiantes de Iberoamérica.

Imagen 1. Cartel para el Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2011. Obtenido de
http://pruebaanaloga.blogspot.mx/2011/04/ganadores-de-la-vigesimo-sexta-edicion.html,
consultado en Junio 2013.

CONTENIDO DENOTATIVO




La imagen se compone de cuatro
colores: negro, amarillo, gris y
blanco. Generan una identidad al
utilizarlo en todo el soporte al igual
que en la tipografía.
Cuenta con una composición
vertical, misma que genera una
sensación de equilibrio. Facilita de
esta manera la lectura de los les
elementos iniciando desde la parte
superior central por el título y
bajando por el lado izquierdo. La

CONTENIDO CONNOTATIVO


La utilización de la combinación
entre negro y amarillo responde a
la perfecta legibilidad que
proporcionan a la lectura de una
imagen. En cuanto a la psicofísica
del color encontramos que el
negro representa la elegancia y el
glamour, pero también un
sentido de respeto y seriedad,
vinculante con lo que significa
para la ciudad el personaje del
charro. En este sentido la figura
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pleca que se presenta en la parte
inferior central a lo largo del cartel
genera un sólido soporte que
contiene la imagen.
En la imagen también participa una
película, utilizada para proyectar en
el cine. De acuerdo a la posición de
las cintas hacen la forma como de
un zapare, vestimenta
representativa de manera general
del país y en lo particular de la
ciudad.
Se observa la figura de lo que puede
ser un hombre que esta disfrazado
con una máscara como las utilizadas
comúnmente en las luchas libres.
Además cuenta con unos elementos
en la vestimenta típica de charro
como el saco y parte del sombrero.



de la máscara presentada a partir
de la combinación de colores
también liga una de las
actividades más representativas
de la cultura mexicana como son
las luchas.
En este sentido se observa la
participación de un elemento
representante del cine como es la
película. Con este elemento
gráfico se implica el sentido del
festival: lo lúdico y lo cultural.

4.2. XVI Juegos Panamericanos. La fiesta de América.
La ciudad de Guadalajara ya había contendido por la Sede de los Juegos Panamericanos
en el año 2003, pero al anunciar su baja de la contienda fue un facilitador para que esta
emisión fuera asignada a Santo Domingo. Sin embargo la Organización Deportiva
Panamericana (ODEPA) eligió por unanimidad a Guadalajara durante la 44 Asamblea
General de la Organización realizada el 28 de mayo de 2006 en la ciudad de Buenos
Aires.
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Imagen 2. Identidad diseñada para los XVI Juegos Panamericanos en Guadalajara, en
http://www.guadalajara2011.org.mx/inicio, consultado Junio, 2013.

CONTENIDO DENOTATIVO










La imagen se compone de una gama
de colores que se concentran más
en los cálidos y fuertes: naranja,
rosa, azul, verde.
La tipografía utilizada es serif para
el encabezado en minúsculas y con
una estructura a mano alzada.
Utiliza dos colores contraste entre
cálido y naranja. Debajo del
encabezado se tiene el título de XVI
Juegos Panamericanos en
mayúsculas a escala de grises,
misma que da soporte a la
composición tipográfico.
Los títulos están centrados al
identificador gráfico y encajan de
manera cóncava con el espacio
entre los dos triángulos que
conforman la figura de la persona,
lo cual genera un balance.
Se maneja una composición
horizontal, a partir del identificador
gráfico. La lectura se realiza de
izquierda a derecha, dando mayor
peso al signo y dando soporte a los
títulos.
El identificador representa una alta
abstracción de una persona que
parece estar corriendo, con la mano
va sosteniendo el pebetero
encendido.

CONTENIDO CONNOTATIVO






Los colores utilizados representan
la colorida cultura mexicana y
particularmente con las
tradiciones de la ciudad.
La construcción formal del
identificador gráfico esta
compuesta por cuatro elementos:
el cuerpo del atleta que tiene la
forma del continente americano,
la antorcha que es representante
del espíritu olímpico, lo que
parece ser la mano que toma la
antorcha es la forma abstracta de
un maguey que representa un
elemento significado para la
ciudad sede.
En cuanto a la significación de los
colores encontramos que el
identificador contiene los colores
de los aros olímpicos: amarillo,
azul y verde, además se incorpora
el color magenta que esta ligado
conceptualmente a México y el
naranja como la flama de la
antorcha. El verde-azul, como el
agave y en cuanto a los colores
utilizados para la tipografía se
utilizaron aquellos que coinciden
con la identidad institucional del
escudo de armas del Estado: azul
y amarillo.
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Conclusiones
En este breve repaso teórico se logra evidenciar lo que desde hace más de dos
décadas ha logrado el citymarketing para el territorio: la promoción de la ciudad a
partir de la organización de eventos reconocidos a nivel nacional e internacional.
Estos procesos de proyección pueden ser impulsores para gestionar una marca de
ciudad que sea permeable tanto para el habitante como para el visitante de la urbe,
sacando provecho de una nueva inserción en el ámbito global como una ciudad
susceptible de ser consumida.

Como resultado de esta breve aproximación a la deconstrucción de las imágenes
que sirvieron de identidad para estos dos eventos de gran envergadura y
representación municipal y estatal se puede identificar que hasta el momento la
mejor manera de representar a la ciudad de Guadalajara es a partir de elementos
tradicionales y colores vinculados a su cultura generalmente optimista y cálida. Sin
embargo es necesaria una fuerte educación tanto al interior como al exterior para
establecer la lectura positiva de signos como lo son el zarape, el traje de charro o el
agave.

Habrá que tener en cuenta que en la proyección del país son participativos los
comentarios que realizan otros países, los cuales pueden generar una lectura
negativa para estas representaciones culturales. Las instituciones municipales y
estatales a través de sus Secretarias de Turismo tendrán que trabajar de manera
mas amplia e intensa en la reconversión de estos tres elementos para comunicar al
público externo que: el zarape es una vestimenta típica que sigue siendo de uso
cotidiano para algunas zonas indígenas y rurales del país y que por esto no se debe
establecer como un signo de discriminación o denigración social.
Que, como su nombre lo dice, el traje de charro era la vestimenta de hacendados o
jinetes en las zonas rurales del país y que todavía suele usarse en algunas
localidades y que es un icono para el imaginario colectivo de lo que era este
personaje para el país. Y por último que la planta del agave no es sinónimo de
embriaguez, y que su etimología responde al símbolo de algo nombre o admirable; y
que además representa una de los principales productos de exportación nacional e
internacional.
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Hay que apuntar que la ciudad de Guadalajara tiene mucho camino que recorrer
para consolidar la imagen de ciudad que pretende ser, para de esta manera
socializarla en primera instancia a los habitantes y que a partir de esta socialización
y vinculación con la urbe puedan contribuir a la promoción de la misma al visitante.
Queda claro que esta participación de la ciudad en eventos anuales de proyección
internacional serán un gran incentivo para seguir en la construcción de una marca
ciudad que la coloque en los reflectores de nuevas oportunidades de desarrollo y
promoción.
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Resumo
O avanço tecnológico, a convergência e a integração das novas mídias impactaram
profundamente as relações de produção e distribuição de informação. Os recursos
de conectividade, mobilidade e portabilidade da internet ampliam as possibilidades
de os sujeitos tornarem-se co-produtores de informação e conteúdo,
democratizando a comunicação e favorecendo a produção colaborativa. No campo
da educação, as novas tecnologias têm o potencial de promover inclusão digital de
forma mais rápida e eficiente. Entretanto, não basta inserir a tecnologia no espaço
escolar; é necessário o apoio de uma proposta pedagógica que favoreça a
construção coletiva de conhecimento e estimule a visão crítica e a autonomia do
sujeito. Neste sentido, a aproximação dos campos da educação e da comunicação
busca incentivar a construção compartilhada de informações, conhecimento e
experiências num contexto de trocas e interações sociais que pode estimular o
exercício da cidadania. A proposta deste artigo é discutir, sob a ótica da
educomunicação, como o uso das tecnologias de informação e comunicação podem
contribuir para a construção de relações dialógicas no espaço escolar que
estimulem a autoria e a produção compartilhada. Em um ambiente mediado pelas
tecnologias, é preciso considerar a intencionalidade do processo educativo que
efetivamente proporcione uma apropriação do conhecimento, alicerçada na
autonomia do sujeito e no desenvolvimento da sua capacidade de apropriar-se do
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processo, para criar ecossistemas comunicativos que lhe permitam constituir-se
como cidadão e promover transformações sociais.

Palavras chave
comunicação, conhecimento, educação, tecnologia, educomunicação, cidadania

Abstract
The technological advancements, the convergence, and the integration of new
medias all have a great impact on the relations of information production and
distribution. Internet's connectivity, mobility and portability increase the
possibilities for people to become co-producers of content, democratizing the
communication process and supporting collaborative production. On the
educational field, new technologies have the potential to promote a fast and
efficient process of digital inclusion. However, the mere act of bringing technology
into schools is not enough; the support of a pedagogical proposal that fosters a
collective construction of knowledge is needed. For that, the fields of education and
communication are brought together to foster a shared construction of knowledge,
information and experiences on a context of social exchanges and interactions that
may support citizenship. This paper will discuss, based on the grounds of educommunication, how the use of Information and Communication Technologies may
contribute on the building dialogical relations on schools for fostering shared
authorships and productions. In an environment mediated by technologies, it is
needed to consider the intentions of the educative process in order to effectively
provide an appropriation of knowledge, based on one's autonomy and on the
development of theirs ability to appropriate themselves of the process. That way,
schools would create communicative environments that would scaffold students
into promoting social changes, by becoming active citizens.

Key words
communication, knowledge, education, technology, educommunication, citizenship

Introdução
Com o avanço tecnológico, a convergência e a integração das novas mídias, as
relações de produção e distribuição de informação sofreram profundas
transformações. Os recursos de conectividade, mobilidade e portabilidade
característicos da web 2.0 ampliam as possibilidades de os sujeitos se tornarem coprodutores de informação e conteúdo, democratizando o acesso às tecnologias de
informação e comunicação (TIC) e favorecendo a produção colaborativa.
A concepção da comunicação como “convergência”, resultante da compreensão do
processo comunicativo como fruto das interações sociais, substitui a lógica
difusionista pautada pela comunicação de “poucos para muitos” e passa a constituir
um novo modelo centrado na ideia de “todos para todos” (Lévy, 1999). As novas
tecnologias digitais permitem romper as barreiras do tempo e do espaço,
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aproximando e estimulando a troca de saberes, a cooperação e a criação coletiva na
rede.
As transformações tecnológicas têm provocado alterações significativas, tanto no
setor econômico quanto nas relações sociais. No campo da educação, as TIC
oferecem o potencial de auxiliar a promover inclusão digital de forma cada vez mais
rápida e eficiente. Entretanto, é preciso levar em conta que não basta inserir a
tecnologia no espaço escolar, a qual, por si só, não é capaz de promover as
mudanças esperadas. Para tanto, torna-se necessário o apoio de uma proposta
pedagógica que favoreça a construção coletiva de conhecimento e estimule a visão
crítica e a autonomia do sujeito.
Embora a tecnologia ofereça um enorme potencial para a interatividade, Primo
(2008, p. 148) alerta que é preciso ir além do tecnicismo da teoria da informação
para se vislumbrar a complexidade das interações mútuas mediadas por
computador, que incluem “a ação recíproca, a cooperação e a criação coletiva”.
Neste sentido, a troca de saberes em um mundo digital pode ser enriquecida por
uma proposta pedagógica concebida para apoiar a construção coletiva de
conhecimento e estimular a visão crítica e a autonomia do sujeito.
Neste sentido, a aproximação dos campos da educação e da comunicação, que
culminou numa inter-relação denominada educomunicação, busca incentivar a
construção compartilhada de informações, conhecimento e experiências num
contexto de trocas e interações sociais que podem estimular o exercício da
cidadania.
Considerando a importância da formação profissional de educadores reflexivos e
com visão crítica diante do contexto da Sociedade da Informação, considerou-se
que seria relevante saber qual a concepção de educomunicação que norteia a
racionalidade dos formandos em Pedagogia da Faculdade de Educação da
UNICAMP, de forma que fosse possível também se identificar estratégicas que,
sendo adotadas, poderiam favorecer a introdução deste conceito na formação e na
prática profissional dos futuros educadores, a partir da introdução de um currículo
que incorpore esta lógica, desde o início da formação.
Observando os esforços que vêm sendo despendidos para se introduzir a
educomunicação como um campo de atuação do professor, entendeu-se que seria
imprescindível apurar qual a visão dos estudantes de Pedagogia a respeito da
importância dessa prática na sua formação profissional. Neste sentido, a questão
norteadora da pesquisa foi a seguinte:
“Qual a percepção que os alunos formandos do curso de Pedagogia da Faculdade de
Educação da Universidade Estadual de Campinas têm em relação à educomunicação
como um campo de conhecimento que se pauta no diálogo e na aproximação entre
a educação e a comunicação? A pesquisa, desenvolvida sob a ótica da
educomunicação – que se apoia nos pilares educação, comunicação e tecnologia –,
buscou aproximar essa abordagem à formação e à prática escolar, a partir de um
estudo de caso realizado em 2012, com participação de 97 estudantes de duas
turmas do curso de Pedagogia.
Esta se justifica porque esclarece a visão que os futuros pedagogos têm sobre a
educomunicação, já que esta concepção é importante para promover uma educação
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inclusiva e cidadã, além de propulsionar a ampliação dos espaços de participação e
interação dos agentes educativos, favorecendo formas mais coletivas, colaborativas
e dialógicas de se construir e transmitir conhecimento.

Objetivos
O objetivo geral da pesquisa desenvolvida foi compreender, a partir da literatura
sobre educomunicação e formação inicial de profissionais, como poderiam ser
introduzidos os paradigmas conceituais da educomunicação no currículo do curso
de Pedagogia da UNICAMP.
Os objetivos específicos foram: a) identificar qual a concepção que os estudantes
possuem sobre o conceito de educomunicação; b) identificar junto a futuros
pedagogos que conteúdos são considerados significativos na sua formação,
englobando a temática educação e comunicação, que pudessem nortear a
introdução de novos temas no currículo e a elaboração de políticas de formação de
professores focadas em uma educação com os meios; e c) identificar estratégias
que favoreçam a introdução do tema educomunicação no referido curso.

Metodologia
Com o propósito de conhecer a realidade que circunscreve a inter-relação educação
e comunicação, realizou-se um estudo de caso junto a alunos do curso de Pedagogia
da Faculdade de Educação da UNICAMP, cursantes da disciplina EP 146 A - Educação
e Tecnologias, durante o ano de 2012, visando compreender as variadas percepções
que tinham sobre a problemática estudada, buscando-se descobrir novas hipóteses,
novas relações e percepções sobre a educomunicação que pudessem contribuir para
a discussão dessa temática a partir do contexto do futuro pedagogo.
Em razão dos objetivos da pesquisa, adotou-se o método qualitativo, uma vez que o
objeto de estudo situa-se na interseção entre as ciências sociais e humanas, já que o
que se procura são respostas que indiquem/sinalizem o estado real do objeto
delimitado, desvendando como ele ocorre a partir dos próprios sujeitos que o
exercitam. “A análise qualitativa apresenta certas características particulares. É
válida, sobretudo, na elaboração das deduções específicas sobre um acontecimento
ou uma variável de inferência precisa, e não em inferências gerais (Bardin, 2009, p.
141). Greenfield, citado por Evers e Lakomski (1991, p. 90), ao estudar a natureza
das ciências sociais, destaca que seu propósito
é compreender a realidade social da maneira como as pessoas diferentes a vêem
e demonstrar como suas visões moldam suas ações dentro daquela realidade. (...)
As Ciências sociais devem trabalhar diretamente junto às definições humanas da
realidade e junto às regras que as pessoas elaboram a fim de viver dentro desta
realidade. Enquanto as ciências sociais não revelam a verdade última, elas nos
ajudam a fazer sentido do nosso mundo.

Ao discutir a contribuição do estudo de caso para o avanço do conhecimento, André
(1992) aponta cinco aspectos que servem de subsídios para nortear essa escolha
pelo pesquisador: 1) quando se está interessado numa instância em particular, isto
é, numa instituição ou num segmento desta, numa pessoa ou num programa
específico; 2) quando se deseja uma visão profunda e holística da problemática a ser
estudada; 3) quando se quer conhecer as diferentes percepções que os participantes
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do caso têm sobre a problemática a ser estudada; 4) quando se busca descobrir
novas hipóteses teóricas, novas relações, novos conceitos sobre uma determinada
problemática; e 5) quando se quer retratar o dinamismo de uma situação numa
forma muito próxima do seu acontecer natural.
Compuseram o estudo de caso 97 estudantes, sendo que destes 82 são mulheres e
15 são homens. Este perfil de gênero apresentado no universo dos sujeitos da
pesquisa é representativo do curso de Pedagogia que, historicamente, é composto
predominantemente por mulheres; “a atividade escolar é marcada pelo cuidado,
pela vigilância e pela educação, tarefas tradicionalmente femininas (Louro, 1997, p.
88)”. A idade variou entre 20 e 37 anos, sendo que a maioria contava com 21 anos.
Para a pesquisa foram adotados como instrumentos de coleta de dados a
observação, realizada em sala de aula e durante a apresentação dos seminários de
conclusão da disciplina, que incluiu registros apontados em diários de campo, além
de entrevistas feitas com os alunos ao final dos seminários; e a aplicação de
questionários distribuídos aos sujeitos na fase final da realização da disciplina, os
quais tiveram o intuito de obter as percepções finais dos alunos sobre o conceito de
educomunicação e de compreender como os sujeitos elaboraram os sentidos acerca
da temática abordada.
Os resultados apresentados foram obtidos a partir da construção de três categorias
de análise dos dados abstraídos da literatura e também da realidade observada
durante toda a fase de coleta de dados: concepção, formação e estratégias, e
retratam como os estudantes percebem a educomunicação, a importância que
atribuem ao conceito como facilitador da inter-relação educação e comunicação, o
entendimento de que a educomunicação deve fazer parte da formação profissional
do pedagogo, além de estratégias que consideram relevantes para o
desenvolvimento de uma visão crítico-reflexiva a partir do uso dos meios de
comunicação.

1. Educomunicação e redes de conhecimento
A educomunicação é definida como um campo de intervenção social caracterizado
por oferecer um suporte teórico-metodológico que permite aos agentes sociais
compreenderem a importância da ação comunicativa para o convívio humano, a
produção do conhecimento, e para a elaboração e implementação de projetos
colaborativos que resultem em mudanças sociais (Soares, 2000).
Em um ambiente mediado pelas TIC é preciso considerar a intencionalidade do
processo educativo que efetivamente proporcione a apropriação do conhecimento.
Assim, sob a ótica educomunicativa, uma comunicação pedagógica está alicerçada
na autonomia do sujeito e no desenvolvimento da sua capacidade de apropriar-se
do processo, para criar ecossistemas comunicativos que lhe permitam construir-se
como cidadão para promover uma transformação social.
Entende-se a comunicação como um processo social focado na ampliação da
capacidade dos sujeitos se inter-relacionarem como agentes ativos no meio em que
vivem, promovendo mudanças em sua realidade, a partir dessas interações
ocorridas também no espaço virtual. Nesta perspectiva, a comunicação educativa
baseia-se numa relação dialógica pautada no exercício de uma reflexão crítica e
cidadã.
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Uma nova dinâmica se configura em redes de pesquisa e conhecimento para que a
participação e a colaboração sejam estimuladas, no sentido de se obter os melhores
resultados para os membros das redes, tanto no contexto local quanto global. Esse
modelo de educação chamado 3.0 (Keats e Schmidt, 2007) promove a criação
colaborativa de conhecimento, com o uso de recursos educacionais livres e abertos,
disponíveis a múltiplas instituições e nações, que se beneficiam das ideias e
melhorias coletivas.
Uma ação educomunicativa pauta-se por uma visão crítico-reflexiva das TIC,
levando os cidadãos a exercerem um papel proativo, no qual são capazes de
selecionar conteúdos e aportar novos, contribuindo para o desenvolvimento da
sociedade. Os recursos tecnológicos apoiam, mas não produzem conhecimento.
Uma proposta pedagógica integrada para o uso das TIC deve ser pensada de modo a
produzir novas racionalidades e novos comportamentos de aprendizagem (Kenski,
2003).
Por isso, os recursos tecnológicos do ambiente virtual devem estar incorporados a
uma proposta pedagógica crítico-reflexiva transformadora que promova
articulações entre o saber do educador e à sua prática, favorecendo o aprendizado
focado na interação, colaboração e cooperação entre os atores do processo.
As novas tecnologias digitais permitem romper as distâncias de tempo e espaço,
estabelecendo interações entre os sujeitos, pautadas pela lógica de que todos
podem ser autores e produtores de conteúdos no ciberespaço. Dessa maneira,
novas formas de ensinar e aprender tornam-se necessárias, para que se possa
aproveitar ao máximo o potencial da tecnologia, otimizando recursos e ampliando
as oportunidades de inclusão digital e social.
As redes virtuais de conhecimento surgidas com o advento da Sociedade da
Informação contribuem para o processo de compartilhamento e criação de
conhecimento, de forma colaborativa e participativa. Sob a concepção
educomunicativa, novas relações amparadas na troca de saberes, na cooperação e
na criação coletiva emergem no mundo digital.
Com o advento das novas TIC, vislumbra-se um cenário inovador para a troca e a
geração de conhecimento entre diversas redes de pessoas que se encontram
interconectadas. A concepção de projetos e a participação de seus membros em
redes virtuais colaborativas ampliam as possibilidades de interação social e facilitam
a construção coletiva.
Além disso, as ferramentas da web 2.0 propiciam a interatividade com diversos
públicos, e o papel do cidadão se amplia além do de apenas consumidor de
informação, podendo tornar-se co-autor e partícipe do processo, exercendo o papel
de agente ativo que atua e transforma a sua realidade.
No século XXI, não é mais possível que o processo comunicacional seja um modelo
de “mão única”, construído sob uma visão unidirecional e sem a participação de
todos os agentes interessados. O conhecimento é construído, cada vez mais, de
forma coletiva, democrática e compartilhada, para que todos possam se beneficiar
dos resultados obtidos e tomar suas próprias decisões.
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É preciso inovar no sentido de tratar o sujeito como um ser passivo, que recebe um
conhecimento pronto e que precisa se adaptar para usá-lo. No espaço virtual, as
interações podem ser potencializadas e os sujeitos são ativos, têm o direito a
expressar-se e a interagir, trazendo propostas que beneficiam milhares de pessoas
que se encontram interconectadas e ainda compartilhando soluções com aqueles
que não têm acesso à rede.

2. TIC e as novas relações de produção
Para Vattimo (1992, p. 14-15):
Derrubada a ideia de uma realidade central da história, o mundo da comunicação
generalizada explode como uma multiplicidade de racionalidades “locais” minorias étnicas, sexuais, religiosas, culturais ou estéticas - que tomam a palavra,
finalmente já não silenciadas e reprimidas pela ideia de que só exista uma única
forma de verdadeira humanidade a realizar, com prejuízo de todas as
peculiaridades, de todas as caracterizações limitadas, efémeras, contingentes.

O direito à comunicação no século XXI está interligado ao direito de acesso às
tecnologias. A participação no mundo digital significa a possibilidade de
comunicação entre as comunidades e a supressão dos monopólios de difusão (Lévy,
1999).
Para a inclusão digital, é importante que a população aproprie-se da tecnologia e
possa também através dela expressar-se e exercer a sua cidadania (Silveira, 2003).
Neste sentido, o estado e as instituições públicas de pesquisa desempenham papel
fundamental. É importante a criação de políticas públicas que favoreçam o acesso
do cidadão e, além disso, que lhe deem oportunidade de ser autor e co-autor de
conteúdos digitais.
As TIC ampliam os espaços de participação e interação, representando uma
mudança de paradigma na forma de construir e transmitir informação e
conhecimento. Nesse modelo, surgem novas relações de produção sob a forma de
autoria coletiva e colaborativa, que ressignificam processos e estabelecem outros
modelos de produção individual ou conjunta.
As ferramentas interativas integram funcionalidades e conteúdos, permitindo a
comunicação por meio de blogs, wikis, fóruns de discussão, redes sociais,
conectando atores local e globalmente, que, juntos, podem trocar informação e
experiências e colaborar em projetos desenvolvidos em rede. A partir de uma
proposta pedagógica elaborada sob uma abordagem construtivista, as interações
são favorecidas, para que ocorra o aprendizado conjunto.
É fundamental que exista uma intencionalidade educativa no processo produtivo,
pois só assim a apropriação de conhecimento será efetiva, uma vez que a
participação e o envolvimento são potencializados por meio de canais democráticos
de diálogo abertos a todos os integrantes, construídos sob as dimensões
cooperativa e colaborativa, em um fluxo convergente de tecnologia, conteúdos e
recursos de interatividade (Gâmbaro, Pereira e Torres, 2011).
Dessa maneira, com a inclusão digital, o aprendizado tecnológico e a produção de
conteúdos e de conhecimentos no ciberespaço capacitam os sujeitos ao exercício
pleno da cidadania (Barbosa Filho e Castro, 2005). Uma comunicação cidadã é uma
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comunicação inclusiva, que permite e estimula a participação das comunidades na
construção do saber coletivo, que dá voz aos cidadãos para que estes se tornem
protagonistas dos processos comunicativos e interajam na realidade, promovendo
as mudanças que geram um bem social para todos os envolvidos.
As novas tecnologias ampliam o poder de comunicar dessas comunidades e
possibilitam que, a partir da mobilização para a luta por interesses coletivos, ocorra
o aprendizado conjunto que desperte para a consciência crítica e reflexiva diante do
mundo. O acesso democrático à tecnologia e aos meios de comunicação propicia a
troca de experiências, reflexões e ações que aproximam os grupos comunitários e
os levam a adotar novas práticas que beneficiam o coletivo.
Com a convergência tecnológica, as pessoas estão cada vez mais interconectadas a
dispositivos eletrônicos, como celulares, notebooks, leitores de e-books e tablets. A
facilidade de acesso também promove mudanças na forma como os conteúdos são
disponibilizados. Cada vez mais os sujeitos podem exercer seu poder de escolha,
selecionando o que querem receber e como desejam interagir com a tecnologia.
Mais que isso, eles podem se transformar em canais disseminadores de informação,
criando e distribuindo seus próprios conteúdos para as suas redes de amigos.
Com o aumento dos espaços de participação do público na web, os veículos da
imprensa tradicional tiveram que se adaptar e rever os seus processos produtivos,
uma vez que o cidadão já não mais aceita uma visão unilateral; ele quer se
manifestar e dar a sua contribuição. Não é mais mero receptor de informação, mas
sujeito ativo que compartilha e interage no ciberespaço.
A experiência bem sucedida de jornalismo colaborativo mostra que qualquer
cidadão pode ser uma fonte de informação. O poder de mobilização de cidadãos,
sejam trabalhadores, estudantes, jornalistas ou blogueiros foi extremamente
importante para ajudar vítimas de desastres naturais, como os ocorridos no sudeste
asiático, e na defesa de direitos, tanto humanos nos países de regime totalitário,
por exemplo, como sociais, políticos e econômicos que levaram milhares de pessoas
às ruas no Brasil, em junho de 2013.
As novas ferramentas de edição e publicação impulsionaram o desenvolvimento
desse modelo de jornalismo. Com a popularização dos celulares com câmeras
digitais e conectados à internet, cresceu a participação das pessoas que colaboram
com os processos de coleta, reportagem e disseminação de notícias e informações.
Essa participação do público ocorre tanto na produção de textos, envio de fotos e
vídeos e comentários em sites de veículos de comunicação como em sites de
jornalismo independentes ou ainda totalmente produzido pelos internautas, como é
o caso do WikiNews, Global Voices, entre outros.
Não só o jornalismo, mas a própria internet mostra inúmeros casos de experiências
construídas de forma colaborativa. Um deles é a Wikipedia, projeto de enciclopédia
multilíngue livre que reúne um conjunto de 26 milhões de artigos, sendo quase 785
mil em português, produzidos por colaboradores voluntários espalhados por
diversos países (Wikipedia, 2013).
A inter-relação comunicação / educação configura-se por uma ação política, voltada
para o aporte de uma consciência ética e uma pragmática direcionada para as
transformações da sociedade. É uma ação que se firma na formação de cidadãos
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críticos, participativos e inseridos no meio social, e na concretização de utopias
sociais de uma educação de qualidade e de uma comunicação participativa e
democrática (Schaun, 2002).
Dentre as ações propostas pela educomunicação está a construção de uma visão de
conjunto dos processos educomunicativos que se aplicam tanto a macrossistemas
como a espaços da comunidade local e a coordenação de ações que se transformem
em políticas públicas (Schaun, 2002). Neste sentido, os atos de comunicar para a
educação e de educar para a comunicação são considerados processos interrelacionados que se articulam para produzir conhecimento e construir a cidadania.
De acordo com o Núcleo de Comunicação e Educação (NCE, 2012) da Escola de
Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), estudos
desenvolvidos sobre a inter-relação comunicação e educação apontam para a
emergência de um campo de intervenção social caracterizado por oferecer um
suporte teórico-metodológico que permite aos agentes sociais compreenderem a
importância da ação comunicativa para o convívio humano, a produção do
conhecimento, e para a elaboração e implementação de projetos colaborativos de
mudanças sociais.
O conceito da educomunicação propõe, na verdade, a construção de ecossistemas
comunicativos abertos, dialógicos e criativos, nos espaços educativos, quebrando
a hierarquia na distribuição do saber, justamente pelo reconhecimento de que
todas as pessoas envolvidas no fluxo da informação são produtoras de cultura,
independentemente de sua função operacional no ambiente escolar. Em resumo,
a educomunicação tem como meta construir a cidadania, a partir do pressuposto
básico do exercício do direito de todos à expressão e à comunicação (NCE, s.d.).

Para que os sujeitos efetivamente possam se apropriar dos processos produtivos, é
importante que os ambientes de aprendizagem sejam caracterizados pela
abordagem construtivista e que favoreçam as trocas intelectuais, o
desenvolvimento do pensamento, a cooperação, levando à reflexão sobre as ações,
até a tomada de consciência que determina a sua autonomia moral e intelectual,
conforme defende Piaget (1998).
“A educação é uma produção de si por si mesmo, mas essa autoprodução só é
possível pela mediação do outro e com sua ajuda” (Charlot, 2000, p. 54). A inserção
do uso das TIC na prática escolar, desvinculada de uma proposta pedagógica
integrada, já tem demonstrado claramente a sua ineficácia, que pode ser
comprovada pelas diversas experiências adotadas no País, focadas apenas nas
questões de infraestrutura tecnológica. Não basta saber usar novos equipamentos
para a produção de conhecimento; também são imprescindíveis “novos
comportamentos de aprendizagem, novas racionalidades, novos estímulos
perceptivos” (Kenski, 2003, p. 61).
Sabe-se que a simples introdução das tecnologias digitais no processo educativo
não será capaz de promover a transformação dos educandos, levando-os a
refletirem e a repensarem suas relações culturais e sociais. Assim, a mediação do
professor é de suma importância no sentido de trabalhar conceitos e conteúdos de
maneira interativa, favorecendo o despertar da consciência crítica para a sua
realidade.
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Por isso, é importante que o ambiente escolar possa representar um espaço de
construção coletiva de conhecimento, estimulando a colaboração, a participação, a
troca e o diálogo entre professores e alunos, numa proposta alicerçada na visão
construtivista que promova a reflexão e a produção de novos conhecimentos. Esse
modelo de educação, que dá ênfase ao processo (Kaplún, 1985), é voltado à
interação dialética entre os sujeitos e a sua realidade, desenvolvendo suas
capacidades intelectuais e sua consciência social, ou seja, é um modelo que se
baseia na participação ativa dos sujeitos no processo educativo.

3. A educomunicação na visão de futuros pedagogos: resultados alcançados
Preocupado em inserir o uso das TIC no contexto pedagógico e estimular uma visão
crítica pautada numa postura reflexiva e consciente, o Laboratório de Inovação
Tecnológica Aplicada na Educação – Lantec, da Faculdade de Educação da
UNICAMP, vem desenvolvendo pesquisas fundamentadas em um campo dialógico
que abarca duas áreas do conhecimento – a educação e a comunicação – na
mediação do processo de construção do conhecimento de modo colaborativo.
As pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório amparam-se no conceito de uma
pedagogia da comunicação, que visa difundir e orientar produções audiovisuais
realizadas pelos próprios alunos, além de abordar as características da linguagem
audiovisual, permitindo o despertar de uma visão crítico-reflexiva que os levem a
apropriar-se dos meios e a incorporá-los em suas propostas pedagógicas voltadas à
disseminação de um modelo de educação integrado com os meios de comunicação.
Essas pesquisas têm contribuído também como subsídios para o ensino na
graduação do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, através da disciplina
“Educação e Tecnologias”, que está voltada ao estudo, concepção e
desenvolvimento de conteúdos mediatizados pela tecnologia digital interativa
aplicada na educação, estimulando a prática reflexiva e motivadora dos formandos
em Pedagogia, levando-os a refletirem sobre o uso dos recursos tecnológicos no
processo de ensino e aprendizagem.
O conteúdo programático da disciplina apoia-se em quatro pilares: tecnologia e
educação na sociedade da informação, linguagem digital interativa, convergência da
tecnologia digital, e educomunicação. Assim, a partir das discussões incentivadas
durante a disciplina, espera-se contribuir para a formação de educadores
conscientes sobre o potencial das novas TIC como ferramentas mediadoras de
conteúdo no espaço escolar, que podem favorecer a apropriação do conhecimento,
a produção colaborativa, a visão crítica diante da realidade e, consequentemente,
uma transformação social.
Essa abordagem está centrada na aprendizagem construtivista, a qual entende que
os recursos tecnológicos das TIC oferecem possibilidades reais de apropriação ativa,
baseadas na cooperação e na autonomia, incluindo a criação, a autoria, a inovação e
o desenvolvimento do ser humano, que o leva a intervir e a modificar a sua
realidade. Assim, o professor assume um novo papel, não mais de agente difusor de
conhecimento, mas numa perspectiva de aprendizagem cooperativa que dialoga
com os alunos, num processo democrático de mediação do saber.
Por isso, a partir da ótica da educomunicação – que se apoia nos pilares educação,
comunicação e tecnologia –, desenvolveu-se um estudo de caso que buscou
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aproximar essa abordagem à formação e à prática escolar, para conhecer e
compreender como a concepção educomunicativa estava presente na visão de
alunos formandos do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade
Estadual de Campinas – UNICAMP.
A partir da apuração dos dados coletados, pode-se afirmar que os alunos
entrevistados entendem que a educomunicação é uma prática pedagógica que
auxilia o processo de ensino e aprendizagem, colaborando para uma relação mais
horizontal na sala de aula, pautada pelo diálogo. A educomunicação “abre um leque
de possibilidades dentro do contexto educativo, pois traz novas formas e ideias de
se trabalhar o ensino e a aprendizagem (Sujeito 7Q, 31/5/2012).”
Além de compreender que a educomunicação traz aportes positivos ao processo de
ensino, os sujeitos revelaram o desejo por uma mudança no estilo de ensino em
vigor, verticalizado, para um modelo mais democrático e colaborativo, horizontal,
nos moldes do que os autores sinalizam como uma educação 3.0 (Keats e Schmidt,
2007) e de acordo com as tendências apontadas pelo Horizon Project (NMC, 2012).
Conforme esse estudo, as principais tendências identificadas para o ensino no Brasil foram: 1) Os
paradigmas da educação estão se modificando para incluir o aprendizado on-line, o aprendizado
híbrido e os modelos colaborativos; 2) A abundância de recursos e relacionamentos com acesso fácil
através da internet está nos desafiando cada vez mais a revisitar nosso papel como educador; e 3) As
pessoas esperam poder trabalhar, aprender e estudar sempre que quiserem e onde estiverem.
Quanto aos desafios com que a educação vai se deparar no cenário brasileiro estão: 1) A formação de
professores deve ser modificada para adaptar-se aos novos estudantes e às novas tecnologias; 2)
Utilizar a tecnologia não é suficiente, também é necessário modificar as metodologias de ensino; e 3) O
currículo escolar educacional deve ser reinventado.

Os especialistas dos projetos de pesquisa do NMC Horizon concordam que as tecnologias
“ambientes colaborativos” e “dispositivos móveis – celulares” serão as mais utilizadas em 2013,
afetando a educação ao redor do mundo. Esse resultado reflete a realidade nas escolas, onde o
aprendizado on-line e os espaços de trabalhos colaborativos têm sido usados mais intensamente, já
que a colaboração tem sido percebida como uma habilidade importante tanto por professores quanto
por alunos, fazendo com que as escolas incorporem metodologias para o desenvolvimento de
atividades de aprendizado colaborativas. Outra constatação é o crescente interesse pela adoção dos
celulares e tablets no espaço educativo (NMC, 2012, p. 3).
Todas as mudanças que vêm ocorrendo nos entornos de aprendizagem, cada vez mais apoiados pelas
tecnologias associadas à comunicação e à colaboração virtual, criam outros desafios para o processo de
ensino e aprendizagem, uma vez que a formação docente no uso de meios digitais e a alfabetização
digital se tornam condições essenciais da profissão docente. Além disso, se exige que os estudantes
tenham uma formação adequada ao uso dos novos meios e a linguagens de comunicação audiovisual,
sendo necessária uma adaptação das práticas docentes às exigências da sociedade digital.
O estudo do NMC comprovou que as novas TIC já integram a realidade de diversas escolas no País.
Dessa maneira, são necessárias metodologias de ensino para que o uso das tecnologias não seja um
fim em si mesmo; ao contrário, represente um recurso educacional inserido no processo de ensino.
Também torna-se necessário criar programas de capacitação e formação continuada de professores
para lidar com essa nova exigência. Conforme um dos entrevistados pela pesquisa:

“o professor é um comunicador no espaço educativo. Isso não significa que seu
papel seja apenas o de transmissor de certos conhecimentos, mas sim de
mediador, suscitando nos alunos uma consciência crítica para que estes alcancem
uma aprendizagem efetiva (Sujeito 15Q, 22/6/2012).”
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3.1. O entendimento do conceito de educomunicação
Com base nos resultados obtidos, constata-se que para os sujeitos desta pesquisa a
educação e a comunicação se configuram como aliadas; assim, entendem a
educomunicação como “um tipo de prática pedagógica que propõe a utilização de
recursos tecnológicos e meios de comunicação no ensino e na aprendizagem
(Sujeito 7Q, 31/5/2012)”, ao mesmo tempo em que contribui para o
desenvolvimento das duas áreas: “a ponte entre a educação e a comunicação deve
sempre existir, pois é uma relação que só acrescenta para ambos os lados (Sujeito
6Q, 31/5/2012).”
Outros estudantes ainda afirmaram: “A comunicação deve ser realizada de forma
horizontal, para que ambos participantes do processo educativo sejam autores e
produtores de conhecimento (Sujeito 3Q, 31/5/2012).”; “Atualmente as pessoas
vivem conectadas. O ambiente educativo deve sempre estar em contato com a
realidade do aluno, produzindo assim uma formação qualitativa (Sujeito 16Q,
22/6/2012).” “Agregadas à comunicação estão as tecnologias, que trazem valores
novos para novos conceitos, seja no trabalho, na escola, em casa, com os amigos, na
vida social (Sujeito 19Q, 12/11/12).” Também pontuaram:
“Uma boa comunicação é importante em todos os espaços, dentre eles o
educativo. A comunicação no espaço educativo é necessária para o aprendizado e
diversas formas de comunicação nesse espaço facilita, aprimora e ajuda a
desenvolver melhor os aprendizados (Sujeito 14Q, 31/5/2012).”
“É essa questão do diálogo mesmo, dos dois participantes, eles estão ali [como]
sujeitos e ambos vão produzir conhecimento. Então, o professor é um facilitador e
o aluno é parte central para essa comunicação acontecer dentro da sala de aula
(Sujeito 5S, 24/5/2012).”

Essa postura é corroborada pelos teóricos da educomunicação, cuja proposta é
construir um diálogo entre a educação, entendida como uma “ação comunicativa”,
e a comunicação enquanto “ação educativa” (Schaun, 2002; & Soares, 2011). A
Tabela 1 apresenta uma síntese das ideias que os sujeitos têm com relação à
concepção da educomunicação, que envolvem tanto o conceito desse campo como
uma visão de educação que traz um potencial transformador.
Tabela 1. Concepção da educomunicação na visão dos sujeitos

Conceito
Instrumental: tecnologias de
comunicação e informação devem
ser usadas na e para a educação
Relacional: conceito de
educomunicação deve
propulsionar a relação alunoprofessor / aluno-aluno

Promove uma visão de
educação voltada para
 Lógica dialética, pautada na
horizontalidade e participação.
 Criatividade e produção
coletiva, favorecedora da
aprendizagem


Transformação do sujeito
(ativo, crítico, reflexivo)
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3.2. A importância da educomunicação na formação profissional
Considerando que outro objetivo da pesquisa era identificar junto aos sujeitos que
conteúdos são considerados significativos na sua formação, englobando a temática
educação e comunicação, que podem nortear a introdução de novos temas no
currículo e a elaboração de políticas de formação de professores focadas em uma
educação com os meios, as informações coletadas referentes a estes assuntos foram
organizadas sob a categoria de análise denominada formação.
Sob uma visão educomunicativa, entende-se que a formação profissional dos
pedagogos deve abarcar não só conhecimentos e práticas sobre o uso instrumental
das tecnologias, mas oferecer elementos para que os formandos desenvolvam uma
capacidade crítico-reflexiva com relação aos meios de informação e comunicação.
Essa também é a percepção dos sujeitos da pesquisa, para os quais as tecnologias
são ferramentas que apoiam o processo de ensino, no qual a mediação dos
professores é elemento essencial.
Os entrevistados demonstraram interesse em se aprofundar na temática da
educomunicação e manifestaram preocupação por considerarem que o curso não
tratou do tema de forma abrangente: “Teoricamente, o curso aqui é para formar
professores e pesquisadores; mas, pra dar aula, a gente vai continuar reproduzindo
(Sujeito 2E, 14/6/2012).”; “Foi uma frustração minha, neste momento de fim de
curso, porque dá vontade de pesquisar mais, mas e daí? (Sujeito 2E, 14/6/2012).” Eles
ainda afirmaram:
“Eu acho que uma matéria só no curso de Pedagogia todo é muito pouco, e a
comunicação na sala de aula - eles [os educadores] tentam restringir; parece que
para os alunos não ficarem tão críticos porque, se usar a tecnologia na sala de
aula, eles [os educandos] vão ficar em pé de igualdade (Sujeito 3E, 14/6/2012).”
“Eu senti falta de aprender a trabalhar mesmo, a conhecer esses meios de
comunicação, a internet, o vídeo, o rádio, seria uma coisa bem interessante,
conhecer mais, trabalhar mais e ter a oportunidade de ir a fundo nesses meios de
comunicação (Sujeito 9E, 28/6/2012).”
“Esse tipo de formação é ainda muito precário na formação nossa, [como]
pedagogos. Até aqui a gente teve uma disciplina. Das cinquenta que a gente tem
que estudar para se formar, a gente tem uma sobre tecnologia, e no último ano
(Sujeito 8S, 31/5/2012).”

Para os alunos, a formação do pedagogo não pode prescindir do conhecimento em
educomunicação. “Eu acho que era urgente que a educação começasse a chegar
com proposições de como tratar a comunicação (Sujeito 3E, 14/6/2012).”; “Falta na
formação do pedagogo esse conhecimento para usar os recursos audiovisuais, para
que possa orientar as crianças para usar como um meio de agir/interagir na sua
realidade (Sujeito 14S, 1º/10/2012).”; “O pedagogo precisa de discussões mais
profundas sobre o tema (comunicação e informação) e de uma maior e melhor
instrumentalização sobre as novas tecnologias e seu uso para a educação (Sujeito
16Q, 14/6/2012).”
Na Tabela 2, são apresentadas, de forma consolidada, as ideias sínteses
manifestadas pelos sujeitos em relação à sua formação e à inclusão da prática da
educomunicação no currículo do curso de Pedagogia.
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Tabela 2. Concepção da educomunicação na visão dos sujeitos

Processo de Formação

Currículo

Conceito deve ser
introduzido desde o
início do processo de
formação do curso de
Pedagogia

Conceito deve ser transmitido de
forma complementar e
interdisciplinar em várias disciplinas
inerentes ao currículo do curso de
Pedagogia

Educadores atuais e
futuros devem ser
capacitados para usar as
TIC sob a perspectiva da
educomunicação, com
dialogicidade e
criticidade

Conceito deve integrar a grade
curricular do curso de Pedagogia de
forma transversal, perpassando por
vários conteúdos e servindo de fio
condutor que liga os diversos
conteúdos do curso à prática
docente.

3.3. Estratégias educomunicativas no ambiente escolar
A partir de uma educação comunicativa dialógica, é possível transcender o modelo
vertical de disseminação de conhecimento para um modelo horizontal, baseado em
um processo de análise e reflexão, em que os sujeitos aprendem a pensar e assim
tornam-se capazes de promover as mudanças almejadas no meio em que vivem.
Há que se considerar a complexidade, a incerteza e a instabilidade que permeiam as
relações. Por isso, uma postura reflexiva requer a mobilização de conhecimentos
tácitos, baseados em conceitos, teorias, técnicas, procedimentos e experiências que
se integram à vida cotidiana.
Com apoio das novas TIC, as instituições e os professores podem ser mais do que
agentes difusores de conhecimento e assumir uma postura que favorece a
aprendizagem cooperativa de todos membros que se integram em redes de
conhecimento. Para isso, é necessário o aporte de uma proposta pedagógica que
considere todos os sujeitos do processo como atores com plena capacidade de usar
e gerar resultados de forma coletiva, contribuindo para o bem comum.
Nesse contexto, a participação, a troca de experiências e o fazer coletivo são
elementos essenciais de uma prática pedagógica que busca esse despertar por meio
da reflexão e das interações sociais, vistas como resultados do processo
comunicativo focado no compartilhamento, na cooperação e na autonomia do ser
humano. A proposta da educomunicação é contribuir para a formação de um
profissional reflexivo, que aprende a construir e a comparar novas estratégias de
ação, novas fórmulas de pesquisa, novas teorias e categorias de compreensão,
novos modos de enfrentar e definir os problemas reais com que se depara,
propondo soluções e oferecendo caminhos que levem a novas descobertas. Isso
pressupõe o desenvolvimento de um conjunto de habilidades cognitivas que os
profissionais precisarão exercitar para a formação da consciência crítica necessária à
transformação social.
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Os sujeitos reconhecem que é fundamental que os professores vejam significado no
uso da tecnologia e entendem que isso deve começar com o seu processo de
formação, para que os educadores tenham a oportunidade de refletir sobre esse uso
e adotar as melhores estratégias que contribuam para o ensino em sala de aula,
integrando-as ao contexto escolar e envolvendo todos os atores do processo de
ensino.
“Para desenvolver um pensamento crítico sobre as tecnologias, faz-se necessário a
discussão das implicações políticas e sociais da produção e aplicação dos
conhecimentos tecnológicos, tanto em âmbito social como nas salas de aula
(Sujeito 27Q, 12/11/2012).”
“O professor também não faz o trabalho sozinho, tem a direção, a gestão, acho
que todo mundo tem que trabalhar para que os recursos da tecnologia, para que
isso se efetive na escola, para que todo mundo participe junto (Sujeito 12S,
28/6/2012).”

Para melhor formação dos professores e cumprimento dos objetivos da educação,
além de mudanças no currículo do curso, alguns dos sujeitos acreditam que também
é preciso alterar a estrutura atual do ambiente escolar e a disposição das salas de
aula, que pressupõem uma noção de poder verticalizada, onde o professor ainda se
apresenta como o detentor do conhecimento e aos alunos cabe um papel passivo de
absorção de conteúdos. “Pensando em mudança, uma coisa que eu acho
fundamental se a gente vai falar da escola do amanhã era jogar fora todas essas
cadeiras e repensar a arquitetura da faculdade (Sujeito 1E, 14/6/2012).” “Vai ter que
mudar a estrutura da escola, o pensamento do que é educação também, para
conseguir lidar de forma crítica com esses meios (Sujeito 7E, 28/6/2012).”
Na Tabela 3 está consolidada a visão dos sujeitos sobre as ações estratégicas que
acreditam serem importantes para a incorporação de uma “postura
educomunicativa que orientasse o fazer pedagógico (Sujeito 25Q, 12/11/12)”. Essas
estratégias tanto incluem uma ação instrumental, preocupada com a inserção das
TIC em sala de aula, como abarcam uma ação relacional, que entende as TIC como
potencializadoras de uma relação dialógica, que promove o aprendizado. “Cabe a
nós, educadores, buscarmos alternativas e também colocarmos a criatividade em
ação para pesquisar, procurar novas formas, conversar com a turma … (Sujeito 1S,
24/5/12)”.
Tabela 3. Estratégias para incorporar a educomunicação no processo de ensino

Ação instrumental

Ação relacional

Integrar as tecnologias e
meios de comunicação à
escola como recursos
educacionais

Estimular o aluno a pensar, a
partir de uma visão crítica das
TIC

Adotar práticas de
produção de conteúdos
com as TIC

Promover colaboração, criação
coletiva, compartilhamento e
interação entre os alunos
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Conclusões
A pesquisa, aplicada aos cursantes da disciplina EP 146 A – Educação e Tecnologias
durante o primeiro e o segundo semestre de 2012, procurou apreender como o
conceito de educomunicação é percebido, sob a perspectiva do futuro educador.
Também teve o objetivo de propiciar uma discussão a respeito de como a
educomunicação pode favorecer o processo de formação profissional do pedagogo,
ajudando na criação de uma consciência crítica sobre a importância de uma
educação com as novas tecnologias e os meios de comunicação.
O estudo de caso teve como instrumentos de coleta de dados técnicas de
observação e aplicação de questionários, que propiciaram traçar um panorama da
visão dos sujeitos da pesquisa sobre a temática educomunicação e da importância
que atribuem à sua formação profissional.
Para os sujeitos da pesquisa há uma compreensão sobre a importância de uma
postura crítica que é desenvolvida, principalmente, a partir das inter-relações que se
produzem no contexto social, do qual a escola é parte integrante. Assim, anseiam
por mais conhecimento e capacitação para atuar diante dessa realidade que
caracteriza a Sociedade da Informação, a qual está em constante mudança, exigindo
novas habilidades cognitivas que se constroem no dia a dia e a partir das relações
sociais, favorecendo o aprendizado.
Aprender neste contexto não é apenas dar inteligibilidade aos fatos e às coisas que
nos cercam; é, especialmente, produzir uma nova compreensão e interpretação
sobre as coisas de forma sistêmica, a qual leva em consideração a interdependência
dos fenômenos que compõem a vida, para que assim seja possível pensar além e
ajudar a promover as transformações necessárias em prol de mais justiça e
igualdade.
A pesquisa mostrou que os estudantes do curso de Pedagogia sujeitos desta
investigação acreditam que a proposta da educomunicação aporta novos
conhecimentos capazes de estimular a reflexão e o desenvolvimento de uma visão
crítica que são fundamentais para o exercício profissional do pedagogo, auxiliando
no processo de ensino. Por essa razão, deve ser incorporada no eixo do curso de
formação dos pedagogos, propiciando discussões desde o início do processo
formativo, de maneira transdisciplinar, para que se potencialize o papel da educação
como ação transformadora do ser humano.
Para eles, é importante que a formação do pedagogo aporte novas abordagens e
práticas que lhes permitam desenvolver a habilidade de usar as TIC na perspectiva
que a educomunicação propõe, ou seja, como recursos tecnológicos capazes de
favorecer o aprendizado a partir da mediação do professor. Isso pressupõe uma
relação dialógica entre educandos e educadores, pautada pelo respeito,
colaboração, horizontalidade, compartilhamento, criticidade e autonomia. Eles
também demonstraram que gostariam de conhecer mais sobre o uso das TIC e de
exercitar essa prática no âmbito das diversas disciplinas, desde o início da sua
formação, de forma integrada e multidisciplinar, para que a mediação dessa relação
pudesse ir sendo construída ao longo do curso.
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Assim, acreditam que o desenvolvimento dessa visão crítica lhes permitiria refletir
mais cedo sobre as suas próprias práticas e postura diante do mundo e, com isso,
talvez se tornassem melhores educadores, ajudando na construção de um modelo
inovador de educação. Por esta razão, questionam a falta de aprofundamento do
tema na formação do pedagogo e lamentam que exista um outro profissional, o
educomunicador, para atuar em sala de aula no ensino das TIC, mas defendem que
essa questão também seja pensada e incorporada ao curso de Pedagogia, para a
formação de educadores mais reflexivos.
Os sujeitos entendem que estas ações não podem ocorrer de forma isolada; para a
mudança, é necessário que existam políticas públicas e o amplo envolvimento de
todos os atores do processo. Mas também desejam participar e querem ser ouvidos;
por isso, anseiam, de um lado, por um modelo de educação mais participativa,
crítica e ativa que leve o sujeito a perceber a realidade à sua volta e a buscar
alternativas para transformá-la e, de outro, por um modelo de escola mais aberto,
como um espaço não-hierarquizado de trocas e interações. Embora admitam que
ambos os modelos atualmente exercitados dificultem a assimilação desta
concepção, acreditam que não impossibilitam a adoção dessa postura e de ações
estratégicas inovadoras focadas numa proposta pedagógica que favoreça o aprender
a pensar e promova as transformações necessárias ao desenvolvimento do ser
humano.
Esta pesquisa buscou contribuir com o campo da educação, trazendo essa discussão
e reflexão sobre o perfil do educador que queremos formar, lembrando que cabe a
este o exercício de uma função social transformadora. Portanto, considerando a
importância dessa inter-relacão entre a educação e a comunicação, que se
configurou em um novo campo de conhecimento denominado educomunicação, e
do papel que este conceito assume na formação de um profissional crítico a respeito
do uso das novas tecnologias, entende-se que este saber não pode estar dissociado
do processo de formação de educadores reflexivos.
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EL MADRID DE PEDRO ALMODÓVAR EN LA FLOR DE
MI SECRETO (1995) Y VOLVER (2006): DOS
VISIONES DE LA CAPITAL ESPAÑOLA Y SU
RELACIÓN CON EL PUEBLO DE ALMAGRO
Mónica Tovar Vicente
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Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. Avenida de la Complutense s/n
(España) CP 28040. Tlfn: + 34 646363641 Email: monica.tovar.vicente@gmail.com

Resumen
El cine de Pedro Almodóvar se ha desarrollado, en su inmensa mayoría, y de manera
continuada en una misma ciudad: Madrid. La ligada a la Movida de la primera mitad de
los años 80 (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, 1980 y Laberinto de pasiones,
1982), la receptora y testigo del surgimiento de los barrios obreros (¿Qué he hecho yo
para merecer esto!! 1984), la que recuerda al período franquista (Carne trémula, 1997)…
El desarrollo de la capital española ha quedado reflejado en unas historias que, si bien
respondiendo a una identidad creativa muy personal, no han podido negar la realidad
urbana en la que se desarrollan (aunque no siempre respondiendo de manera fiel al
modelo tomado; caso notorio el de Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988,
donde edificios madrileños emblemáticos posicionalmente distanciados son aglutinados
en una misma área). Con este trabajo se profundiza en La flor de mi secreto (1995) y
Volver (2006), dos de las películas almodovarianas en las que Madrid tiene especial
significancia y en la que su personalidad queda determinada por las características
sociales y culturales de las protagonistas. Dos narraciones que comparten el ser aquellas
en las que el cineasta regresa al modelo de hábitat de rango inferior y en las que,
precisamente, ese movimiento ciudad-pueblo invita a analizar cómo la primera deja de
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ser un simple modelo, un tejido de calles, avenidas y edificios para constituirse en
elemento determinante del bienestar y la identidad del individuo.

Palabras clave
Madrid, Almagro, ciudad, pueblo, LUR (localización urbana reconocible), ER (escenario
rural), NL (no lugar).

Abstract
Pedro Almodóvar’s cinema has been developed, in a continued manner, in a unique city:
Madrid. The one belonged to the Movida during the first part of the 80’s (Pepi, Luci, Bom
and other girls like mom, 1980 and Labyrinth of passion, 1982), the other which was the
witness of the worker’s neighborhoods’ birth (What have I done to deserve this? 1984),
the other one that reminds the Francoist’s period (Live flesh, 1997)… The development of
the Spanish capital has been reflected in different stories which, indeed projecting a very
personal creative identity, can’t deny the urban reality in which they have taken their
principal inspiration (but, the urban model hasn’t been always showed in an accurate
way; the best example is Women on the verge of a nervous breakdown, 1988, where
emblematic madrileños buildings which are far between them are agglutinated in the
same area). The objective of this article is to examine The flower of my secret (1995) and
Volver (2006), two of the almodovarian’s films in which Madrid has a special significance
and her personality is determined by the social and cultural characteristics of their
protagonists. Two stories that share being the selected by the cinematic author to return
to the rural structure and in which, precisely, the movement city-town invite to analyze
how the first turn to be more than a simple model, a tissue of streets, avenues and
buildings to constitute herself in a determinant element of the wellbeing and identity of
the citizen.

Key words
Madrid, Almagro, city, town, UIL (urban identifiable localisation), RS (rural space), NL
(non place).

Actas Icono14 – III Congreso Internacional de Ciudades Creativas
ISBN 978-84-15816-05-8 - Calle Salud, 15, 5ª dcha, 28013 – Madrid

1738

Introducción
Mi vida y mis películas están ligadas a Madrid como las dos caras de una moneda.
Madrid es tan inabarcable como un ser humano. Tan contradictoria y variada. Lo
mismo que las personas están hechas de miles de facetas (...) esta ciudad contiene
para mí mil ciudades en una. (Almodóvar, 2011, p. 136)
De esta manera explicaba el cineasta, ya a principios de los años 90, su relación con la
capital española. Durante el resto de esa década y en la continuidad de su filmografía,
Madrid se ha mantenido como la localización urbana clave, no pudiendo negar lo
innegable: el magnetismo que tuvo y mantiene hacia él. Los motivos serían varios,
pero, sin duda, el hecho de que esa ciudad le acogiera con tan solo 17 años y se
desvelara como el escenario en el que el arte en sus múltiples dimensiones podía
desarrollarse (sobre todo, favorecido por el contexto de la Movida y de la que fue parte
más que representativa), la magnificaron de tal manera que era prácticamente
imposible que los guiones almodovarianos no encontraran su identidad en ella.
Sin embargo, la capital española se ha visto obligada a compartir tiempos narrativos,
especialmente, con Almagro; una localidad menor (entendida en términos de número
de habitantes y extensión con respecto a las grandes ciudades provinciales) ubicada en
Castilla-La Mancha, concretamente, en el ámbito territorial de Ciudad Real. Originario
de Calzada de Calatrava, municipio perteneciente a esta misma provincia, Almodóvar
ha regresado a sus raíces en diversas ocasiones y, aunque, a priori, se entendiera como
un desplazamiento meramente narrativo, realmente, reside en él un deseo personal de
volver a su pasado, a su esencia familiar, a aquello de lo que se alejó; es, en
consecuencia, la manifestación de la necesidad de reencontrarse consigo mismo.
Lo que se presenta en los siguientes apartados es una profundización sobre los dos
títulos en los que esa vuelta a lo rural, al origen ha sido evidenciada e, incluso,
potenciada: el largometraje de 1995, La flor de mi secreto, título que, en cierta medida,
marcaba un punto y aparte en la colaboración Almodóvar-(Marisa) Paredes
(recuperada cuatro años después con Todo sobre mi madre y, de nuevo, en 2011 con La
piel que habito) y ese otro, Volver, que se vio reconocido con un galardón colectivo en
el Festival de Cannes y supuso, al mismo tiempo, el regreso al universo almodovariano
de la que fuera su musa durante su primera década: Carmen Maura. Aunque la
mayoría de artículos y textos dedicados a la filmografía del autor suelen remarcar esa
coexistencia de lo urbano y lo rural en estas narraciones, todavía no se ha realizado
una comparativa entre ambas; si bien, es evidente su conexión: las dos se rodaron en
Almagro, en casas separadas por escasos metros y tanto La flor como Volver
encuentran en la propia familia Almodóvar la fuente de inspiración para las anécdotas
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y situaciones cotidianas entre madre e hija que se plantean en sendos desarrollos
narrativos. De esta manera, ante la citada ausencia, se considera, prácticamente,
necesario un estudio, ya que, revelará una serie de semejanzas y diferencias que,
grosso modo, descubrirán al mismo tiempo marcas autorales y distintas
aproximaciones a ese origen, a ese pasado que se viene comentando.

Objetivos
Como se ha expresado anteriormente, el principal objetivo de esta propuesta es
analizar el tratamiento que Pedro Almodóvar da a la relación ciudad-pueblo a través
del estudio comparativo entre La flor de mi secreto y Volver. Aunque estas películas
están separadas por más de diez años en la filmografía del manchego, la unidad
poblacional menor se erige como fundamental, como primaria para sus dos
protagonistas siendo el espacio en el que se reencuentran con ellas mismas en un
momento en el que la ciudad las ahoga, las oprime. Más notable en el título de 2006
donde Almagro reaparece continuamente en el desarrollo narrativo, la importancia del
pueblo en el de 1995 no es menor, al contrario, es potencialmente más llamativa: esto
se debe a que, frente a la película protagonizada por Penélope Cruz donde la evolución
de su personaje es más secuenciada, la de Marisa Paredes incluye un punto de giro
explosivo en el que ese cambio, esa modificación que ha de sufrir la mujer principal se
concentra en un único período narrativo rural teniendo, así mismo, un efecto más
rápido o de consecuencias más directas que en el caso anteriormente citado.
Con El Madrid de Pedro Almodóvar… no sólo se quiere examinar la relación entre los
núcleos poblacionales ya planteada, al mismo tiempo, se busca reconocer cuál es la
conexión que cada uno de ellos presenta con las protagonistas y qué papeles ejercen en
su evolución; y, también, cómo la ciudad representada por Almodóvar está
determinada, en su mayor parte, por la clase social y cultural que estas ostentan.

Metodología
Dada la característica comparativa de esta propuesta y, sobre todo, la naturaleza
fílmica del objeto de estudio, se ha seguido un diseño basado en unidades significativas
mínimas, a su vez, inspirado en las metodologías propuestas por Francesco Casetti y
Federico Di Chio en Cómo analizar un film (2007) y por Anne Goliot-Lété y Francis
Vanoye en Précis d’analyse filmique (2007). De esta manera, y partiendo de que los
elementos que dirigen este examen son la ciudad y el pueblo, se han diseccionado las
dos narraciones según tres parámetros: localización urbana reconocible - LUR,
escenario rural - ER y espacio no identificado, no relevante o, aplicando la terminología
del teórico galo Marc Augé, no lugar – NL. Se cumple, de esta manera, con ese proceso
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obligatorio enunciado por los dos autores franceses al postular con su esquema
metodológico que (2007):
Analizar una película o un fragmento es (…) dividir en pedazos, descoser, desmontar,
extraer, separar, desatar y nombrar (p. 10) los materiales que no percibimos
aisladamente a primera vista porque estamos cegados por la totalidad. Partimos, por
tanto, del texto fílmico para ‘deconstruirlo’ y obtener un conjunto de elementos
diferenciados de la película misma. 1 (p. 9-10)
Posteriormente, cada uno de esos segmentos narrativos, con su identidad y significado
propios, han sido examinados de manera autónoma revelándose diferentes
informaciones que, únicamente estudiadas correlativamente, permiten responder a las
preguntas propuestas con anterioridad. En este sentido, tanto Goliot-Lété y Vayone,
como los teóricos italianos remarcan la importancia de la inducción para realizar un
estudio completo y adecuado del texto fílmico (2007):
De nada sirve establecer relaciones si estas no se reconducen hacia una visión unitaria
del objeto que establezca los sentidos, a través de una representación sintética, de sus
principios de construcción y de funcionamiento. (…) En resumen, se segmenta y se
estratifica, se enumeran y se reordenan los elementos, se reúnen en un complejo
unitario y se les da una clave de lectura, confiando en haber comprendido mejor la
estructura y la dinámica del objeto investigado. (p. 33)
Como consecuencia de esta desmembración de las dos películas se han obtenido
sendos exámenes que, aunque presentados de manera global y de forma propia en los
siguientes apartados, han originado esa comparativa que constituye la base de este
trabajo y en la que reside el interés principal del mismo.

1. Un primer acercamiento al pasado: Almagro y la resurrección de Leo
Si bien Almodóvar explica en la versión franco-española del guión de La flor de mi
secreto la relación que la historia mantiene con ese origen vital rural y con la figura
materna y a lo que se suman las valoraciones de varios autores que ven en este
largometraje a uno de los más manchegos del realizador, la afirmación no debería
entenderse como exacta en su plenitud. Es cierto que, si se estudia la filmografía
almodovariana hasta ese momento, nunca antes la cámara había dejado Madrid o no,
al menos, de una manera tan evidente; pero, en el presente, Volver es el retrato más
fiel y completo de la vida de La Mancha, como se explicará y defenderá más adelante.
1

Traducción de la autora. Texto original: “Analyser un film ou un extrait, c’est (…) mettre en morceaux, découdre,
désassembler, prélever, séparer, détacher et nommer (p. 10) des matériaux qu’on ne perçoit pas isolément ‘á l’œil nu’
car on est happé par la totalité. On part donc du texte filmique pour le ‘déconstruire’ et obtenir un ensemble
d’éléments distincts du film lui-même”.
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De este modo, únicamente 10 minutos de La flor han sido rodados en Almagro, los que
corresponden a las secuencias 58-62 y que suponen el 9,68% del total de la duración de
la cinta (de 1h45’06’’). Sin embargo, el pueblo es constantemente enunciado por la
madre de la protagonista quien, de este modo, le dota de un carácter actualizador y
hace que el espectador piense continuamente en él. A pesar de esa cierta
insignificancia visual del ER, el resto de la producción tampoco dedica excesivos planos
a las LUR, como se resume en la siguiente imagen:

Figura 1. Distribución narrativo-espacial de La flor de mi secreto (Creación propia)

Como se puede apreciar, la película presenta la estructura narrativa clásica al estar
constituida por tres fragmentos determinados por la evolución de Leo, el personaje
principal. El primero de ellos corresponde a la presentación de la escritora y de su
universo: ese en el que su marido no está presente, en el que es dependiente de los
sentimientos que le ligan a él y que la llevan a la depresión. Precisamente, ese marco
vital está delimitado por una zona de Madrid específica: el distrito centro,
descubriéndose al examinar las LUR que aparecen durante los primeros minutos que,
en concreto, Almodóvar ha retratado al barrio de Palacio: la Real Basílica San Francisco
el Grande, mostrada desde la Carrera de San Francisco con Leo dispuesta a encontrar a
alguien que le quite los botines que le oprimen los pies (06’35’’)2 y la Plaza de los
Carros, caracterizada por la fuente de diseño lineal paralela a la calle anteriormente
citada y donde la protagonista se sienta para que un yonki se los intente quitar son, así,
identificativas de esta zona. Junto a ellas se suceden otros espacios introducidos
verbalmente (y que no aparecen en plano hasta un tiempo después) y varios NL. En

2

Las referencias al minutaje de ambos largometrajes corresponden a las ediciones de los DVD consultadas.
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este punto se considera fundamental explicar que, si se recurre a los conceptos
acuñados por Augé, realmente, no son totalmente aplicables, ya que (1993):
Se ve claramente que por ‘no lugar’ designamos dos realidades complementarias pero
distintas: los espacios constituidos con relación a ciertos fines (transporte, comercio,
ocio), y la relación que los individuos mantienen con esos espacios. Si las dos
relaciones se superponen bastante ampliamente (…) no se confunden por eso pues los
no lugares mediatizan todo un conjunto de relaciones consigo mismo y con los otros
que no apuntan sino indirectamente a sus fines: como los lugares antropológicos crean
lo social orgánico, los no lugares crean la contractualidad solitaria. (p. 98)
Aplicando esta definición al relato almodovariano, lo que se reconoce es que esos
espacios no identificables no ejercen influencia alguna sobre la protagonista por sí
mismos, son, así, los datos aportados por los otros personajes los que determinan el
desarrollo narrativo y el desplazamiento de la protagonista por la ciudad. Con esto lo
que se quiere decir es que estas localizaciones anónimas no dejan de ser meros
escenarios, testigos de las conversaciones que orientan las actuaciones de la escritora;
informaciones que, dichas en otros lugares, habrían tenido las mismas repercusiones.
Como consecuencia, se perfilan como referentes de paso; aplicándose el parámetro
augeniano al entenderse que no tienen consecuencia o efecto directo alguno sobre la
narración, pero, sí sobre y hacia Leo en sí misma.
Esta categoría predomina, como se identifica en la gráfica, durante el segundo bloque
narrativo que destaca porque, durante sus primeros minutos, se identifica una de las
premisas que el autor francés Jean-Claude Seguin ha reconocido en la producción de
Almodóvar: la alternancia espacial (2009):
El espacio urbano se declina bajo dos modalidades complementarias. Por un lado una
forma concéntrica que parte del extrarradio para ir al centro y viceversa; del otro, una
estructura no jerárquica que pasa de un barrio a otro, como saltando de un lado a
otro. Es cierto que el espacio lleva en sí los rasgos de sus ocupantes y que mantiene un
diálogo íntimo con ellos; pero, al mismo tiempo, los desplazamientos de los personajes
en los relatos continúan siendo, esencialmente, coyunturales.3 (p. 54)
De esta manera, Leo se traslada a Parla, ciudad dormitorio del sur madrileño, donde
habitan su madre y su hermana. Almodóvar recupera, en cierta manera, el modelo de
viviendas que protagonizara ¿Qué he hecho yo para merecer esto!! Pero, sobre todo,
3

Traducción de la autora. Texto original: “L’espace urbain se décline sous deux modalités complémentaires. D’une part
une forme concentrique qui part de la banlieue pour aller vers le centre et vice-versa, d’autre part une structure
rhizomique qui passe d’un quartier à un autre, jouant à saute-mouton. S’il est vrai que l’espace porte en lui les traces
de ses occupants et qu’il entretient un dialogue intime avec eux, en revanche, les déplacements des personnages dans
les récits restent essentiellement conjoncturels”.
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retrata a aquellos núcleos poblacionales constituidos, mayoritariamente, por familias
de emigrantes cuyas generaciones han participado en el notable incremento de
habitantes que hoy día constituyen su censo. No menos relevante es que la madre de
Leo, como la suegra de Gloria en el título de 1984, arremeta contra el modelo urbano y
exprese, asiduamente, su deseo de volver al núcleo rural. Después de esa ubicación de
la cámara en la periferia madrileña, las siguientes escenas vuelven a recorrer diferentes
NL: una zona industrial, la casa de Betty, etc.
El renacimiento de la protagonista define al tercer y último bloque que se inicia 40
minutos antes del final de la narración. Es entonces cuando Paco se desvela como
antagonista ocasionando que, ante su negativa de continuar con el matrimonio, Leo
intente suicidarse. Pero, de este período destaca espacialmente, sobre todo, lo
acontecido a partir del 1h04’55’’, cuando la protagonista se despierta en la casa de su
amigo Ángel; ya que, empiezan a coexistir destacablemente los tres tipos de
localizaciones propuestas: los primeros planos están habitados por UR, ya que, el piso
se encuentra en el edificio del Palacio de la Prensa, en la plaza de Callao (distrito
centro, barrio Sol). Las tomas realizadas desde allí permiten identificar a otros dos
escenarios emblemáticos de esta área metropolitana: la calle de Preciados (donde se
encuentra la tienda Fnac) y el edificio La Adriática, en la misma plaza. Las secuencias
posteriores precipitan la narración hacia el fragmento Almagro y en el que el ER
acapara toda la atención que ha ido demandando a lo largo del relato.
Los minutos rodados en el municipio manchego suponen un breve y conciso diccionario
sobre las particularidades de las zonas rurales, ya sean estas arquitectónicas (las casas
bajas con fachadas blancas y una franja más oscura a ras de suelo, mostrándose,
también, sus tradicionales patios interiores desde los que se acceden a las diferentes
dependencias de la vivienda y que suelen estar decorados con macetas y plantas de
diferentes características e, incluso, pozos de agua), socioculturales (la cercanía, la
solidaridad mostrada por las vecinas) o, incluso, manifestaciones de ciertas tradiciones
populares (el tema musical dedicado al pueblo que entonan las vecinas mientras que
hacen bolillos)4. Todavía en el paraje rural, Almodóvar plantea un montaje alterno por
el que este se aproxima a la ciudad: mientras que Leo telefonea a Ángel desde la
cocina, éste le responde desde su piso madrileño. El plano que muestra al último
permite identificar, de nuevo, a dos de los iconos metropolitanos: el Edificio Carrión,
visto parcialmente e identificable por su luminoso y la Catedral de Santa María la Real
de la Almudena, de la que, únicamente, se percibe la cúpula. Así, Almodóvar, aunque
4

Almodóvar explica en el guión de la película que “Almagro es la ‘cuna de las labores femeninas’, el único lugar de la
Mancha, que equivale a decir ‘el único lugar del mundo’, donde las mujeres siguen sentándose al sol para hacer encaje
de bolillos. A mano. Sábanas. Cortinas. Mantelillos. Pañuelos. Emplean toda una vida en ello” (1995, p. 165).
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recurriendo a construcciones no mostradas precedentemente, sigue manteniéndose
dentro del perímetro en el que se ha posicionado desde el principio: el distrito centro y
los barrios de Sol y Palacio.
De nuevo en Madrid, la coexistencia o alternancia espacial se mantiene acaparando
todo su interés el momento rodado en una de sus LU más reconocibles: la Plaza Mayor.
Sin embargo, su identificación no es sencilla, ya que, hasta tiempo después de la
presentación de Ángel y Leo en sus inmediaciones, no se perciben ni los soportales que
la constituyen, ni la fachada naranja que se encuentra en uno de sus lados.
Precisamente, es este rasgo el que hace pensar que el acceso de la pareja a su interior
ha sido por la puerta de Ciudad Rodrigo o la del Siete de Julio. Finalmente, los últimos
diez minutos del largometraje repiten la naturaleza de los iniciales al estar rodados en
interiores y no en localizaciones naturales. Consecuentemente, niegan la presencia de
cualquier referente emblemático de la capital, centran el interés narrativo en Leo y
Ángel y retratan el desenlace de un relato abierto, que espera su continuación de
manos del mismo espectador y que mantiene, así, uno de los rasgos propios del autor.

2. La Mancha-Madrid: un diálogo sostenido sobre una vuelta deseada

Figura 2. Alternancia espacios narrativos rurales-urbanos en Volver. (Creación propia)

‘Volver’ es un título que incluye varias vueltas, para mí. He vuelto, un poco más, a la
comedia. He vuelto al universo femenino, a La Mancha (sin duda es mi película más
estrictamente manchega, el lenguaje, las costumbres, los patios, la sobriedad de las
fachadas, las calles empedradas). (…) He vuelto a la maternidad, como origen de la
vida y de la ficción. Y, naturalmente, he vuelto a mi madre. Volver a La Mancha es
siempre volver al seno materno. (Almodóvar, 2006, p. 191)
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Como ya se ha comentado e, igualmente, puede apreciarse en la gráfica, la película del
2006 presenta una alternancia pueblo-ciudad más marcada manifestándose en
términos narrativos, ya que, el ER supone el 30% de sus localizaciones (34’38’’ de
1h56’03’’ que es la duración total de la producción). En este sentido, se ha de aclarar
que la imagen (Fig. 2) responde a unas variables distributivas diferentes a las
planteadas para La flor debido a la coralidad del relato: con su análisis, Volver se revela
como una tela de araña en la que la gran historia planteada presenta tantas
subdivisiones como personajes la protagonizan.
La narración, a diferencia de la anterior, comienza en Almagro volviéndose a mostrar
sus características arquitectónicas (de nuevo, esas viviendas habitadas por sus
tradicionales patios interiores) y tradiciones (la limpieza de las tumbas de los
familiares), etc. Pero, si algunos de estas son compartidos por la mayoría de los núcleos
rurales españoles, el cineasta no duda en dedicar varios planos a los molinos de viento,
emblema de esta área, sobre todo, gracias a la internacionalmente conocida novela de
Cervantes Don Quijote de La Mancha. Después de este primer fragmento rural, la
cámara acompaña a Raimunda, Sole y Paula hasta Madrid. Sin embargo, esta es
enunciada verbalmente y no a través de alguno de sus emblemas. De esta manera, la
única referencia que permite la localización de los personajes en lo que es el gran plano
madrileño es el indicador de la calle en la que habita la protagonista principal: la del
Pico de la Peña Golosa, en el barrio de Numancia, distrito de Vallecas. Zona del
suroeste, destaca por el predominio de familias obreras y humildes residentes en
edificios, habitualmente, elevados y con fachadas exteriores de ladrillo visto.
El momento que constituye uno de los primeros y fundamentales giros narrativos para
el desarrollo de la historia (reconocido a partir del 18’07’’) se caracteriza por ser una
sucesión de NL para la mayoría de los espectadores, ya que, se suceden imágenes
rodadas en el indicado barrio. Esta área seguirá ejerciendo como lienzo principal para
las secuencias posteriores al recorrerlo Raimunda para comprar todas las cosas que
necesita para su trabajo en el restaurante y del que ha decidido hacerse cargo
recientemente (tratándose, realmente, de un decorado creado específicamente para el
rodaje). Así, además de los planos abiertos que muestran la distribución general de la
zona, se presentan otros en los que se identifican al Mercado de Doña Carlota y a la
Calle Garganta de Aisa, donde Raimunda se cruza con unas vecinas. De este modo, este
fragmento, poco relevante narrativamente, se erige como fundamental tanto para la
construcción del personaje como para la imagen del ámbito urbano que Almodóvar
quiere enseñar en una de sus últimas películas. Con esto lo que se quiere decir es que,
aunque dentro del perímetro madrileño, la relación que la protagonista tiene con el
espacio en el que desarrolla su vida diaria, pero, sobre todo, con las personas que la
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rodean, es más propia del ER; de hecho, la indicada calle se asemeja bastante a las de
Almagro que aparecen en su filmografía al estar habitada por viviendas de planta baja
y fachadas claras. Esta mirada mantenida sobre esa porción de Vallecas choca con la
ofrecida a los diferentes trabajos que tiene la protagonista primigenia y que,
presentados brevemente y sucediéndose en un corto período de tiempo narrativo,
denotan una naturaleza propia de los NL tal y como la define Augé (1993):
Pero los no lugares son (…) las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas y los habitáculos
móviles llamados ‘medios de transporte’ (aviones, trenes, automóviles), los
aeropuertos y las estaciones ferroviarias, las estaciones aeroespaciales, las grandes
cadenas hoteleras, los parques de recreo, los supermercados, la (p. 85) madeja
compleja, en fin, de las redes de cables o sin hilos que movilizan el espacio
extraterrestre a los fines de una comunicación tan extraña que a menudo no pone en
contacto al individuo más que con otra imagen de sí mismo. (p. 84-85)
De esta manera, al igual que para aquellas personas que se encuentran en Barajas o
que pasan varios días en un hotel, para la protagonista principal esos escenarios no son
más que lugares de paso reconociéndose su configuración existencial primaria en el
barrio en el que habita y en el núcleo rural del que procede.
Los molinos de viento, como metáfora enunciativa del ER, reaparecen en el 33’46’’. Una
vez más, Almodóvar aprovecha este momento de la narración para enseñar las
tradiciones rurales y, en concreto, las ligadas a la defunción de algún vecino: la reunión
de los hombres en un lugar de la casa donde se vela el cuerpo diferente a aquel en el
que se encuentran las mujeres (por lo general, rezando por el fallecido), el
acompañamiento del cortejo fúnebre desde la iglesia al cementerio, el número de
asistentes al evento como determinante del cariño y aceptación social, grupal del
difunto, etc. Asimismo, si esta segunda ubicación de la cámara en Almagro (Alcanfor de
las Infantas en la ficción) supone esa ampliación informativa sobre estos aspectos
socio-culturales, el segundo regreso a la ciudad también aumenta los datos del mapa
madrileño a través de Sole. Como su hermana, el personaje vive en los alrededores del
centro (el aparcamiento en un pequeño descampado y las características de su casa,
con una puerta envejecida, denotan el carácter obrero y humilde de la zona), dato que
es precisado con exactitud por el propio realizador en el guión de la producción al
indicar que el edificio en el que habita se encuentra en el barrio de Cuatro Caminos
(distrito Tetuán, al norte de la metrópoli). Del mismo modo, el cineasta manchego se
sirve de los diálogos para remarcar la humildad de la citada área al referirla como
destino de diversas nacionalidades inmigrantes y, al mismo tiempo, para destacar el
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anonimato del habitante de la urbe frente al conocimiento casi excesivo característico
de las áreas rurales.
Lo que interesa en este punto del largometraje es, sobre todo, el giro espacial que
sufre: mientras que los primeros minutos estaban filmados en las inmediaciones de
Vallecas, ahora la cámara permanece en las de Cuatro Caminos, aunque, evitando
siempre la presencia de cualquier LR. Esta modificación queda explicada por ese punto
de giro señalado en la gráfica y que deriva del reencuentro de Sole con el “fantasma”
de su madre. Los planos muestran así el escenario urbano de la zona: calles estrechas,
de un único sentido y habitadas por edificios con fachadas de ladrillo visto; modelo
metropolitano que, como se ha señalado, no es tan diferente al reconocido en el
sureste de la capital española.
Los últimos 40 minutos del largometraje están protagonizados por el diálogo MadridAlmagro. Así, el fragmento urbano se caracteriza por estar constituido, únicamente,
por NL: el Hospital Central (en el que se encuentra Agustina y que, realmente, es el
recinto médico de Torrelodones), la calle Pico de Cuadramón (en Vallecas y donde
reside la amiga latinoamericana de Raimunda), la calle Tenerife (dirección de la casa
de Sole) y los jardines situados en el cruce entre esta y la calle de San Raimundo donde
la protagonista principal y su madre se sientan para abordar su separación producida
años atrás. Pero, también, en esta porción del relato se incluye la secuencia rodada en
el río y en cuyas inmediaciones el personaje de Cruz entierra a Paco.
De nuevo, el último traslado de la cámara al ER vuelve a iniciarse con los molinos de
viento. Le sigue en la continuidad narrativa el río anteriormente citado, y que es
visitado por las tres generaciones de mujeres protagonistas, finalizando el viaje en la
puerta de la casa rural en un ejercicio recordatorio del plano de La flor que también
retrata la llegada de Leo, su madre y Ángel al hogar primario. Almodóvar recupera,
consecuentemente, su deseo de aprovechar estas secuencias para seguir presentándole
al espectador las características de los pueblos, en general, y de La Mancha, en
particular: el diseño de la cocina, la presencia continuada, omnipresente del patio
interior; referencias dialectales y de vocabulario (el enfermero referido como
“practicante” por Agustina), pero, sobre todo, esa solidaridad, ese sentimiento familiar
que aúna, principalmente, a las vecinas de una misma calle y que, por ejemplo, explica
la decisión de la madre de Raimunda de cuidar al personaje interpretado por Blanca
Portillo hasta su fallecimiento como agradecimiento por toda la atención que este
prestó a su hermana durante sus últimos años de vida. En cierta manera, la presencia
de esos favores innegables que ocasionan que continuamente exista una reciprocidad
de actuación, de servicio entre los vecinos más allegados o cercanos. Una dependencia,
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dicho de otra forma, que manifiesta esa ausencia de todo anonimato existencial en el
ER. La narración culmina, por tanto, en ese escenario vital primigenio: todas las
mujeres de la familia de Raimunda han regresado a sus orígenes y, como se ha
identificado para Leo, ese acceso a lo más humanamente básico conlleva un
renacimiento, el comienzo de algo nuevo; pero, esa nueva etapa no puede
desarrollarse hasta que todas ellas acepten que, para reencontrarse, para
reconstituirse, para “revivir” completamente han de incluir en su escenario vital a esas
otras personas que las rodean:
La escena final es una escena de bienvenida, de adiós y de pena. Las tres mujeres se
necesitan, se acompañan, se arrastran, pero, la soledad de cada una es tan profunda
como las raíces de un árbol viejo. Siento esta triple tristeza como un peso ligero, pero,
al mismo tiempo, insoportable. 5 (Duncan y Peiró, 2011, p. 345)

2.1. Los títulos de crédito como esclarecedores de las localizaciones
Aunque no se ha profundizado en ello anteriormente, es de mención obligatoria la
dificultad de la identificación inmediata de las diferentes LUR presentadas en los dos
largometrajes comentados, incluso para los propios habitantes de Madrid. En este
sentido, si bien La flor de mi secreto es mucho más evidente en cuanto recurre a
construcciones

icónicas,

Volver

presenta

una

mayor

complejidad

debida,

especialmente, a los planos rodados y que, por lo general, niegan o dificultan la
ubicación espacial de la mayoría de las secuencias que tienen lugar en decorados
reales. Lo créditos finales de ambas narraciones ayudan a esclarecerla.
De esta manera, en el caso de la producción del 95 se concreta que Madrid y Almagro
responden a los patrones urbano y rural respectivamente, especificándose que, en el
caso del primero, los distritos retratados son los del centro, Arganzuela y Chamberí. Si
el primero se ha referido líneas más arribas, no ha ocurrido lo mismo con los otros dos
entendiéndose que, por tanto, es dentro de sus perímetros donde se ubica un número
elevado de aquellas secuencias en los que los NL hacen acto de presencia.
Por su parte, y al igual que con el caso anterior, la información final del relato de 2006
designa a Almagro y Madrid como grandes platós reales modificándose las
localizaciones del segundo: el distrito de Puente de Vallecas y el de Tetuán, así como,
los barrios de Numancia y Bellas Vistas (con pertenencia respectiva a los anteriores)
fueron testigos de uno de los últimos rodajes del manchego. En relación con esto llama
5

Traducción de la autora. Texto original: “La scène finale est une scène de bienvenue, d’adieu et de peine. Les trois
femmes ont besoin les unes des autres, elles s’accompagnent, s’entrainent, mais la solitude de chacune est aussi
profonde que les racines d’un vieil arbre. Je ressens cette triple tristesse comme un poids léger, mais en même temps
insoutenable”.
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la atención que, si bien Almodóvar indica que es el barrio de Cuatro Caminos donde se
encuentra la casa de Sole, este no aparece citado en los títulos de crédito debiéndose
su ausencia a que, posiblemente, sólo se filmaron en él algunas escenas de exteriores
que, dada su escasa relevancia o presencia en el montaje, no implican su enunciación.
Lo que se quiere manifestar con estas consideraciones es que es gracias a los datos
aportados en los últimos minutos de la película por los que se pueden identificar las
diferentes localizaciones incluidas en los planes de rodaje. Almodóvar presenta, así, los
dos modelos base que suelen seguirse en la realización cinematográfica: relatos en los
que la presencia de algún referente emblemático permite la ubicación geográfica de la
ciudad o municipio en el que se desarrolla la narración frente a esos otros en los que
todo elemento icónico o reconocible es negado, omitido, reprimido en aras,
generalmente, a concentrar la atención en la historia, pero, sobre todo, en los
personajes. Dos esquemas opuestos que, sin embargo, no han logrado evitar la
aparición de mapas y recorridos en páginas webs y blogs de diferente naturaleza y
categoría y que recogen tanto los escenarios metropolitanos como los rurales en los
que se ha ubicado la cámara y el habitual equipo del cineasta español.

Conclusiones
Si se recuerdan los objetivos planteados, se comprueba que el primero de ellos ha sido
abordado con cada uno de los exámenes: la relación entre Madrid y el ER es la misma
para ambas películas y en las que, como se ha especificado, los porcentajes de los
fragmentos filmados dentro del perímetro metropolitano son mucho mayores que los
pertenecientes a Almagro; si bien es destacable que, mientras que en La flor el pueblo
sólo hace acto de presencia durante un tiempo concreto, en Volver la alternancia
espacial es continua. Aún así, en las dos narraciones las protagonistas principales
ejecutan ese movimiento reconocido por Seguin y que, en consecuencia, afianza su
teoría (2009, p. 54): “Las figuras humanas construyen, así, ritornelos escapando
durante un tiempo de su entorno: Leo en La flor de mi secreto, Raimunda en Volver,
Becky en Tacones lejanos, etc.- para regresar mejor en poco tiempo”6. Si en el caso de
la primera protagonista citada ya se ha abordado cómo el período rural implica un
renacer, una aceptación de su realidad verdadera; el de la segunda es más complejo: su
movimiento ciudad-pueblo responde a diversos factores quedando reducidos a que, si
bien huyó del ficticio municipio de Alcanfor de las Infantas por el abuso sexual de su
padre y el distanciamiento de su madre, únicamente puede ser el reencuentro con esta

6

Traducción de la autora. Texto original: “Les figures humaines construisent ainsi de ‘ritournelles’, n’échappant que
pour un temps à leur environnement –Leo dans La Fleur de mon secret, Raimunda dans Volver, Becky dans Talons
aiguilles, etc.- que pour mieux y revenir ensuite”.
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y la implantación de una nueva relación saneada los que la arrastren de nuevo al ER.
De este modo, Almodóvar diseña un resurgir propio para cada una de ellas: Leo se
reinventará a sí misma en la urbe, acompañada de Ángel (quien posiblemente,
además, pase a erigirse como su pareja sentimental) y Raimunda, por su parte, iniciará
ese mismo proceso junto a su madre, en el pueblo, augurándose un regreso a la LU
que, sin embargo, protagonizará como una nueva madre de familia, hermana e hija.
Como se ha podido apreciar anteriormente, cada uno de los relatos muestra a un
Madrid diferente: el que acompaña a Leo en su historia responde a una ciudad más
cultural e histórica frente a esa popular, obrera y, en cierta medida, reflejo de la
inmigración actual que aparece en Volver. Esos retratos, evidentemente, encuentran su
justificación en la profesión ejercida por cada una de las mujeres: el éxito como
escritora de Leo permite que resida en el centro madrileño y explica que los personajes
con los que se relaciona pertenezcan a su misma clase social, aunque, esto no impide la
amistad con su asistenta, Blanca, al mismo tiempo, ligada al ámbito artístico-cultural
al ser bailarina de flamenco. Frente a esto, la humildad de Raimunda y su familia obliga
a la cámara a posicionarse en las zonas urbanas donde se concentran los conjuntos
sociales de iguales características, remarcando esa proximidad entre los vecinos
surgida, precisamente, de ese carácter modesto que les lleva a ayudarse en muchos
casos estableciéndose, incluso, un modelo de gran familia entre los más allegados.
En conclusión, Almodóvar ofrece un doble retrato de la relación ciudad-pueblo en el
que este último ejercería como salvador de las protagonistas frente al antagonismo
identificado en la urbe donde esos mismos personajes encuentran a todos aquellos
elementos que las empequeñecen, las hacen infelices. Sin embargo, ese renacimiento
iniciado en el ER les permite regresar a ese gran entramado metropolitano que es
Madrid y que, precisamente, por su naturaleza cosmopolita y por ser un ejemplo
evidente de la coexistencia de identidades (como, de hecho, el propio realizador
manifiesta) les permitirá iniciar una nueva etapa vital en la que desarrollarán ese yo,
en cierta medida, nuevo, redescubierto durante el período rural.
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Resumen
La presente comunicación trata sobre la cuestión del espacio urbano y las diferentes
posibilidades de su representación dentro de los sueños en largometrajes de ficción.
Se realiza una primera aproximación a la cuestión a partir del examen de una selección de
películas que comprenden distintas épocas del Séptimo Arte. Además se lleva a cabo un
análisis cualitativo de las urbes oníricas desde la perspectiva del espacio como parte relato
cinematográfico, y dicho análisis incluye tanto el aspecto visual como, en según qué casos, el
auditivo. Las posibilidades de formas de representación de dichos espacios fílmicos y oníricos
abarcan un amplio abanico, que va desde las urbes de existencia imposible en el mundo real
hasta las reproducciones más fieles al referente original en la vigilia. La selección incluye títulos
como El mago de Oz (Wizard of Oz, Victor Fleming, 1939), Fresas Salvajes (Smultronstället,
Ingmar Bergman, 1957), o la más reciente Origen (Inception, Christopher Nolan, 2010). Por
último, a modo de conclusión, se realiza un breve examen comparativo entre todos los
ejemplos analizados, y se enumeran las similitudes y diferencias entre dichos ejemplos. Con
esta comunicación se desea poner los cimientos de posteriores estudios que tengan por objeto
estudiar las infinitas posibilidades artísticas y expresivas que ofrecen los ensueños en lo que a
representación creativa de espacios urbanos se refiere.

Palabras clave
Ciudad, Sueños, Espacio, Extraño, Urbano, Filmes

Abstract
This paper deals with the question of urban spaces, and the various possibilities of their
representation, in dreams in feature films. A first approach to this question is made through
the study of a selection of films, comprising different periods of the Seventh Art, besides a
qualitative analysis is performed on dreams, upon the space question as part of film
narrative, and this analysis is mainly made on film image, and, in specific cases, on soundtrack.
There is a wide range of representing cities at filmic dreams: from impossible existence in real
world to the most faithful reproduction of an existent city. The selection of films includes titles
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like The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1936), Wild Strawberries (Smultronstället, Ingmar
Bergman, 1957), or the more recent release Inception (Christopher Nolan, 2010). Finally, in
conclusions, there is a brief comparative review of all the examples analysed. It is hoped this
paper will help for the development of future studies about the endless artistic and expressive
possibilities offered by dreams, concerning creative representation of urban spaces.

Key words
City, Dreams, Space, Bizarreness, Urban, Films

Introducción
Cada noche, los seres humanos experimentamos los denominados sueños1, representaciones
ocurridas en nuestro cerebro cuando dormimos. En nuestra especie, y muy posiblemente en
otras, el simple acto de dormir está acompañado en ocasiones de este fenómeno para el que
la ciencia no ha encontrado aún con certeza su razón de suceder. Imágenes, sonidos,
percepciones táctiles; experiencias todas ellas similares a las producidas por los estímulos
sensoriales que recibimos desde el exterior durante la vigilia. La diferencia es que los sueños
surgen desde el interior de nuestro cerebro.
Las Artes han reflejado este fenómeno desde el principio de su aparición. La pintura, la
literatura y demás disciplinas han sido vehículos para expresar y recoger todo tipo de estados
emocionales y hechos cotidianos de la vida de la humanidad. El cine, como arte que es, ya
desde sus comienzos ha tratado de reflejar este tipo de experiencias. Por ejemplo, ya en 1988
Georges Méliès retrataba en Le Cauchemar una pesadilla mediante el uso de efectos
especiales, hoy considerados primitivos, por ejemplo, cortes directos en el montaje de imagen
en el mismo plano para crear la ilusión de apariciones o desapariciones súbitas de personajes.
Y Edwin S. Porter, en 1903, introduce un ensueño en Vida de un bombero americano (Life of an
American Fireman, 1903), en esta ocasión insertándolo dentro de una viñeta circular situada
cerca un personaje2 3. Las formas de insertar sueños en los filmes de ficción fueron cambiando
a medida que van apareciendo las convenciones que configuran las reglas del Cine Clásico4,
cambios recogidos en el conjunto de innovaciones que caracterizan el Modo de Representación
Institucional (Burch, 1991) a lo largo del primer tercio del siglo XX.
En esta comunicación se analizará el espacio urbano representado en secuencias oníricas de
distintas épocas de la historia del cinematógrafo, y también se intentará demostrar la manera
Hay autores, como Gualberto Buela-Casal y Elena Miró (2001), que afirman que algunos investigadores en
lengua española prefieren utilizar el vocablo ensoñación, para diferenciar el acto de dormir del acto de
experimentar imágenes e ilusiones cuando se duerme. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española admite que tanto sueño, como ensueño y como ensoñación son aceptables para denominar a este
mismo acto de experimentar imágenes y otras sensaciones cuando se duerme. Nosotros usaremos los tres
vocablos indistintamente.
2 Denominado bocadillo según el Diccionario Técnico Akal de Cine (Konigsberg, 2004, p.58), el cual se usaba en
las primeras películas mudas para expresar, cuando se situaba al lado de un personaje, “sus pensamientos o
sueños”.
3 Podríamos también denominarlas en este caso imágenes oníricas(Konigsberg, 2004, p.269), que, se tratan de
“Imágenes en pantalla que representan las imágenes mentales de la imaginación, los sueños, las ensoñaciones
diurnas o la fantasía de un personaje”.
4 Fue precisamente Griffith el que “parece haber introducido la convención de cortar a otro plano para mostrar
las imágenes internas de los personajes” (Konigsberg, 2004, p.58).
1
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en que lo extraño se plasma, en ocasiones, en dicho espacio; observaremos que se suelen
encontrar en dichas representaciones un aspecto “insólito”, a través de los que se intentará
reproducir esa característica de los propios sueños, ayudando de esta manera al espectador a
identificar esa escena como tal. Parece ser común la necesidad en estos filmes de hacer
consciente de ello al espectador, o, al menos, dar pistas a través de ese carácter bizarro. El
espacio urbano puede darse de forma totalmente realista, o bien de manera totalmente
extraña o imposible (como la Ciudad Esmeralda de El mago de Oz, o la Ciudad limbo de
Origen); o bien presentando urbes completamente vacías (como en Fresas Salvajes y también
la Ciudad Limbo de Origen), o bien espacios en la que los edificios parecen moverse con vida
propia o fluctuar (La ciencia del sueño).

Objetivos
El objetivo principal de la presente comunicación es enumerar las distintas formas en las que el
espacio urbano representado aparece en las secuencias oníricas del cine de ficción, y las
peculiaridades de cada una en comparación con los modelos urbanos de la realidad.

Metodología
La metodología aplicada a esta investigación consiste en la realización de un análisis
cualitativo, según determinados parámetros explicados en su correspondiente epígrafe, del
espacio urbano en las secuencias oníricas o sueños inscritos de algunos largometrajes de
ficción.
En la primera parte de la presente comunicación se establecen las definiciones y tipos de
espacios urbanos, luego se define el espacio narrativo desde la perspectiva de la Narratología,
y para terminar se dan algunas pinceladas teóricas sobre qué es el sueño y sus tipos.
En la segunda parte, se comentan los aspectos propios y extraños de los espacios urbanos
fílmicos y oníricos, basándonos en algunos ejemplos de ensueños extraídos de largometrajes
seleccionados.
Y en la tercera parte, a modo de conclusión, se resumirán los elementos distintivos de los
modelos de urbes en los sueños de las narraciones fílmicas.

1. Conceptos
1.1.

La ciudad y lo urbano

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el vocablo ciudad5 tiene
distintas acepciones, de las cuales se destaca la primera: "Conjunto de edificios y calles,
regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a
actividades no agrícolas”. En la segunda entrada de la misma obra de consulta se refleja el
concepto como sinónimo de "lo urbano, en oposición a lo rural". De su sinónimo, urbano6, el
Real Academia Española. (2001). Ciudad. En Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Recuperado de
www.rae.es/drae/srv/search?id=zAQpnSGHvDXX25jP7a3X
6 Real Academia Española. (2001). Urbano. En Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Recuperado
de://lema.rae.es/drae/srv/search?key=urbano
5
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mismo diccionario lo define como "Perteneciente o relativo a la ciudad". El casco de población
o urbano, explica el mismo diccionario, viene a ser el “Conjunto de edificaciones de una
ciudad, hasta donde termina su agrupación", al igual que zona urbana. Para el análisis nos
ceñiremos a la definición de ciudad del DRAE en su sentido más amplio, “Conjunto de edificios
y calles”, y excluiremos del análisis todos aquellos espacios de interiores de edificaciones que
estén contenidas o que hagan referencia a una urbe. Sólo tendremos en cuenta el espacio
urbano exterior.

1.2.

El espacio narrativo cinematográfico

El espacio fílmico está constituido por los elementos filmados por la cámara, es decir, el
espacio profílmico (Souriau, 1953, p. 8, citado por Gaudreault & Jost, 1995), y el espacio no
mostrado (Gaudreault & Jost, 1995, p. 92). Es similar a lo que, como recuerdan Gaudreault y
Jost, denomina Burch (1998) “en el campo” y “fuera del campo”. Para Burch, el fuera-campo a
su vez está formado por seis “segmentos”: los cuatro primeros se corresponden con cada uno
de los cuatro bordes de la pantalla; el quinto vendría a ser el espacio que se halla fuera de esos
bordes y de detrás del aparato de filmación. Y el sexto, todo aquel espacio que se oculta tras el
decorado. También existiría un espacio sonoro, ya que el espacio se representa a través de dos
elementos: el visual y el sonoro (de Marchis & García Guardia, 1996, p. 84).
Desde el punto de vista de la Narratología, disciplina heredera de la teoría estructuralista que
estudia el texto narrativo, según afirma Seymour Chatman (1990, p.19), los elementos
principales que conforman el texto narrativo son la historia y el discurso. Define la historia
como el contenido o cadena de sucesos, aparte de los existentes (personajes y detalles del
escenario). Y el otro componente principal, el discurso, vendría a ser la expresión, es decir, la
forma o medios a través de los que se transmite dicha historia. Es decir, que mientras la
historia es el qué de una narración que se relata, el discurso es el cómo (Chatman, 1990, p. 20).
Chatman, en relación a la historia, denomina al espacio “escenario” 7.
Este autor también diferencia entre el espacio explícito y el espacio implícito de la historia. El
primero es “el fragmento del mundo que se muestra en la pantalla en ese momento”.
Mientras que el segundo se refiere a “todo lo que para nosotros queda fuera de la pantalla
pero que es visible para los personajes, o está al alcance de sus oídos, o es algo a lo que la
acción se refiere” (p. 103). Lo que caracteriza al espacio cinematográfico de la historia es que
es literal: “los objetos, dimensiones y relaciones son análogos, al menos en dos dimensiones, a
los del mundo real” (p. 104).

7

Chatman también diferencia, basándose en el estructuralismo saussuriano, y presuponiendo que la narrativa
es semiótica, entre sustancia y forma de la narración, y relaciona ambos elementos con la expresión y el
contenido, y estos últimos dentro de la narración vendrían a ser justamente el discurso y la historia
respectivamente. Chatman sólo está interesado en el estudio las formas de la narración, es decir, en las formas
tanto del discurso como de la historia. Y divide a su vez la forma de la historia en existentes, y sucesos. Los
sucesos estarían a su vez constituidos por las acciones y los acontecimientos, mientras que los componentes de
los existentes estarían formados tanto por los personajes como por los escenarios. Y la forma del discurso se
refiere a la estructura de la transmisión narrativa (pp. 22- 27).
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1.3.

Los sueños

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española considera que sueño8 es tanto "acto
de dormir" como "Acto de representarse en la fantasía de alguien, mientras duerme, sucesos o
imágenes". También el mismo diccionario ofrece una tercera acepción: “Estos mismos sucesos
o imágenes que se representan”.
Cartrwvright y Dement (Citados por Buela Casal, 2001) definen la ensoñación como “una
sucesión de imágenes o escenas, que contienen acción e interacción entre personajes, que
parecen reales y vívidos, con el tiempo transcurriendo” (p. 292). Corsi-Cabrera (Citado por
Buela Casal, 2001) por su parte defiende que es “la experiencia interna involuntaria, que
ocurre durante el dormir, caracterizada por imágenes alucinatorias predominantemente
visuales, cierto grado de distorsión del mundo físico y su aceptación como real mientras está
ocurriendo” (p. 292).
Para el análisis nos apoyaremos en los estudios de Allan Hobson, quien ha realizado a lo largo
de su carrera un extenso estudio sobre la forma de los ensueños9. Hobson (1988), citado por
Buela y Casal (2001), resume en cinco puntos las características de los sueños que se dan
durante la fase REM10: “presencia de emoción intensa; contenido y organización ilógicos del
relato” o “distorsiones espacio-temporales”; “carácter extraño de la experiencia, con
predominio del sentido visual y auditivo, y de las sensaciones motoras”; “aceptación acrítica de
lo ocurrido como real”; “y dificultad en recordar la inmensa mayoría de las ensoñaciones (pp.
405-412).
Es precisamente lo extraño de las ensoñaciones el punto de partida para efectuar el análisis de
las secuencias de largometrajes11 presentadas en esta comunicación.

1.4.

Parámetros

Partimos de la hipótesis de que los ensueños representados en los filmes de ficción pueden
tener componentes de extrañeza en los elementos que forman la historia y el discurso.
Se han de tener en cuenta los aspectos de los espacios urbanos poco habituales en la vigilia,
que dé pistas al espectador y contribuyan junto a los otros dispositivos narrativos de la historia
o el discurso a ponerle sobre aviso de que lo que está ante sus ojos (y oídos) es un sueño. En el
análisis de cada película, se tendrán en cuenta, o bien algunos, o bien todos de estos
parámetros. Estos son:

Real Academia Española. (2001). Sueño. En Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Recuperado de
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=A58nTX28tDXX2GhlWGLk
9 Hemos de recordar en este punto el estudio de Freud sobre los sueños, los cuales poseen tanto contenido
latente de los mismos frente a su contenido manifiesto, y recordamos dos de los mecanismos más importantes
de transformación o elaboración onírica de su teoría psicoanalítica: la condensación y el desplazamiento, que
influyen en el aspecto extraño antes mencionados (Freud, 1985).
10 Rapid Eye Movement, en castellano Movimientos Oculares Rápidos, o fase MOR, una de las fases del sueño
(entendiéndose como acto de dormir, en el que se producen los ensueños más vívidos), Fue descubierto por
Eugene Aresinksy y Nathaniel Kleitman en 1953, en oposición a la fase NREM o NMOR (Hobson, 2002).
11 Foulkes por su parte discrepa, y destaca el parecido de los sueños con la vigilia Citado por Buela Casal &
Miró, 2001)
8
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a)

Aspecto de los edificios con – sin referente real

En este caso podemos tener en cuenta si los edificios representados tienen similitud en algún
grado con edificios del mundo real, o son producto de la creatividad de la mente en el estado
onírico del personaje. Aquí podríamos incluir materiales de los mismos edificios poco usuales.
b)

Diseño del plano urbano verosímil o poco probable

Este punto se refiere a si el plano urbano se corresponde con alguno de los espacios
metropolitanos reales, o bien, es algo extraño que no tiene parangón en la realidad.
c)

Ciudad Habitada- Inhabitada

Este aspecto tiene que ver con los habitantes de una ciudad onírica, porque una ciudad no es
tal sin sus habitantes, y es muy frecuente en los sueños, fílmicos o no, la aparición de vastas
ciudades deshabitadas, lo cual contribuye a ese aspecto de extrañeza.
d)

Ausencia - Presencia de uno o más edificios discordantes con el paisaje urbano

Por ejemplo, que se mezclen estilos de edificios en la misma calle, como un rascacielos de una
moderna ciudad estadounidense y una casa parisina justo a su lado.
e)

Estado de conservación de los edificios

Según este parámetro, se ha de observar si se representa una ciudad en la que todos los
edificios están en perfecto estado de conservación, nuevos, se encuentran derruidos, o
coexisten ambos tipos.

1. Análisis de fragmentos
EL MAGO DE OZ (The Wizard of Oz, Victor Fleming, 1939)
La primera cuestión que se plantea en el análisis de esta película es si la parte de la historia en
que la protagonista Dorothy pasa en el País de Oz (la parte en color) es un sueño o no. Nosotros
partimos de la base de que sí lo es, apoyándonos en dos puntos: en el hecho de que Dorothy se
despierte al final de la historia, en una serie de sobreimpresiones, espirales, voz distorsionada
con eco que, según los códigos narrativos de la época, indican el final de un sueño; y de que en
el filme, a diferencia de lo que sucede en el libro de Frank Baum, la teoría de que Dorothy sueña
su estancia en el País de Oz está apoyada por diversas fuentes escritas12.

Tal y como se defiende en las FAQ’s de IMDb sobre está película: “In Baum's books, Oz is no dream. By
contrast, the movie makes it clear that Dorothy dreamt the whole thing up. Of course, children of all ages
refuse to accept that the vivid, colorful Oz is a dream, while the dull sepia-toned Kansas is reality. Audiences of
the day were leery of fantasy and demanded this cop-out.”. The Wizard of Oz (1939). Internet Movie Database.
Recuperado de http://www.imdb.com/title/tt0032138/faq. Por su lado, C. W. Billman (1981) apoya esta tesis.
12
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Fotograma 3 . Elaboración propia a partir de DVD
DVD.

Fotograma 5 . Elaboración propia a partir de DVD
DVD

Fotograma 4 . Elaboración propia a partir de

Fotograma 6 . Elaboración propia a partir de

Como parte del análisis cualitativo, procederemos a enumerar los elementos que se observan
en ese espacio (Fotogramas 1 a 4): es un conjunto de edificaciones verdes (de ahí el adjetivo
de Esmeralda) y exageradamente altos, flanqueados por un muro; en esta ciudad todo es de
color verde, incluso el suelo; se accede al centro urbano a través de una puerta principal, a la
manera de las urbes medievales europeas13. Justo al atravesar la puerta, está ubicada la plaza,
en la que encontramos jardines. En esta plaza existen jardines y fuentes, y a su alrededor se
distribuye el resto de edificios, de formas cilíndricas y cuyas cubiertas son abovedadas; la
disposición de los edificios sobre el plano es sin embargo verosímil, y parece estar basada en la
forma urbana medieval europea14, tanto por la muralla que rodea la ciudad como por la plaza
de la entrada interior, a partir de la cual se disponen las distintas construcciones.

Como afirma Morris (2007), en su libro Historia de la forma urbana, “Las partes que componen la ciudad
medieval son normalmente: muralla, con sus torres y puertas; las calles y espacios afines destinados a la
circulación: el mercado, alojado a veces en el interior de un edificio, y dotado de otros establecimientos
comerciales; la iglesia, que, en general se alza en el propio espacio urbano; y la gran masa de edificios de la
ciudad y los espacios destinados a jardines privados conexos a aquellos (p.105).
14 Para Chueca Goitia (2001), La ciudad medieval, como todo tipo de ciudad, estaría influida por un proceso
histórico en el que se formó, y con el siguiente ejemplo: "la ciudad medieval se nos aparece a todos como una
ciudad amurallada"(p. 25).
13
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En resumen, es una ciudad habitada, pero que resulta muy irreal debido a las peculiaridades
de los edificios que alberga, acorde con el tono de fantasía del filme (huelga decir que incluso
todos sus habitantes van vestidos del color verde).
EL DESCONOCIDO DEL TERCER PISO (Stranger on the Third Floor, Boris Ingster, 1940)
Esta película, perteneciente al denominado cine negro, presenta un ensueño realizado
mediante un largo montage, típico del cine estadounidense de los años 40 del siglo XX. Sólo
podemos ver el paisaje metropolitano exterior en uno de los planos de dicha secuencia onírica,
pero es imperativo comentar la manera que se retrata la urbe, en un plano extremadamente
contrapicado, casi nadir. En dicho fotograma podemos observar lo que parece una gran ciudad
estadounidense de aquella década, que presenta edificios muy altos, que podrían ser
rascacielos. Se puede observar (Fotograma 5) cómo la línea de la perspectiva converge en un
solo punto, posiblemente realizado con el objetivo de, por un lado, incrementar la sensación de
angustia del soñador al encerrar a la actriz en una disposición, en cuanto a la imagen, irreal de
las construcciones, y por otro, de dar la sensación de claustrofobia que ayude al espectador,
junto a otros elementos de imagen y de la banda sonora, a identificar lo que se presenta en
pantalla como un ensueño15.

Fotograma 7. Elaboración propia a partir de DVD

FRESAS SALVAJES (Smultronstället, Ingmar Bergman, 1957)
A lo largo de este largometraje de Ingmar Bergman aparecen varias secuencias oníricas, pero
nos centraremos en la que se encuentra justo al comienzo. Como relata el propio protagonista
Isak Borg en la voz en off justo antes de que se nos muestre la secuencia onírica en sí, "En la
madrugada del domingo dos de junio he tenido una pesadilla francamente desagradable. Ha
sido algo extraño. He soñado que durante mi paseo matinal me perdía en un barrio de la
ciudad totalmente desconocido para mí y erraba por calles desiertas con casas en ruinas". Ya
en el ensueño, se nos muestran unas calles vacías (en el filme queda implícito que es
Estocolmo), a pleno sol, con una fotografía en blanco y negro muy contrastada (Fotogramas 6

Posiblemente con el fondo de la imagen se ha querido imitar, o se ha realizado la toma con tal objetivo
óptico, el efecto de un “gran angular extremo”, que el Diccionario Técnico Akal de Cine (Konigsberg, 2004)
advierte que “es eficaz para crear sueños o alucinaciones o para expresar estados de embriaguez o estados
emocionales extremos” (p. 249).
15
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a 8). La soledad del soñador en el espacio urbano desaparece con las repentinas apariciones
del hombre sin rostro, y del carromato que contiene el ataúd arrastrado por caballos.
El aspecto de los edificios es totalmente realista, excepto por algunos elementos del mobiliario
metropolitano, como el reloj sin manecillas. Por lo poco que conocemos de la disposición
espacial, podemos afirmar que es totalmente verosímil. Otro aspecto a destacar es que pese a
la intensa luz solar del día (producto de una fotografía muy contrastada), la ciudad parece
totalmente deshabitada, excepto por los tres elementos anteriormente señalados (el hombre
sin rostro, los caballos con el carruaje, y el cadáver que sale del féretro). No hay presencia de
edificios o construcciones disonantes con el resto del decorado que se nos presenta en imagen,
y los edificios, según la voz en off del protagonista, están en ruinas (y hemos de fiarnos de él,
aunque en la imagen no se aprecia deterioro alguno de los mismos).

Fotograma 8 . Elaboración propia a partir de DVD
de DVD

Fotograma 9. Elaboración propia a partir

Fotograma 10. Elaboración propia a partir de DVD

EL DISCRETO ENCANTO DE LA BURGUESÍA (Le charme discret de la bourgeoisie, Luis Buñuel,
1970)
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Fotograma 11. Elaboración propia a partir de DVD

Fotograma 12. Elaboración propia a partir de DVD

Fotograma 13. Elaboración propia a partir de DVD

Hemos de recordar, antes de proceder al análisis del espacio en este filme, la relación que
mantiene Luis Buñuel con el surrealismo. La secuencia escogida para el análisis es la del sueño
del sargento, justo en la parte de los militares. Tal y como dice el personaje: “Lo soñé hace
poco. Paseaba por una calle, durante el anochecer”. Podemos observar en la serie de
fotogramas correspondientes (9 y 10) las características singulares de la urbe que se
representa: las manzanas son pequeñas, pese a ser una gran ciudad, o lo que parece una gran
ciudad. También el escenario tiene una parte del fondo pintado, que sin embargo sirve para
amplificar el sentimiento de que estamos asistiendo a un sueño en pantalla. En cuanto a la
banda sonora, es curioso que el nivel de volumen constante tanto de las campanadas como del
gentío (la concurrencia a la que se refiere el soldado) parezca manenerse durante casi todo el
sueño. Por lo tanto, podemos decir que el aspecto de los edificios no es en absoluto realista:
son decorados con un fondo pintado, como se ha señalado anteriormente.
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No sabemos con certeza, al menos por lo que vemos, si la disposición de los edificios responde
a un plano urbano regular o irregular. Lo “extraño” viene precisamente dado por el hecho de
que el soldado afirma que en el sueño la “calle estaba muy concurrida”, sin embargo, solo
escuchamos la muchedumbre a un nivel sonoro constante, ya que en la imagen no aparece
nadie excepto los tres personajes con los que interactúa el soldado.
No parece que haya construcciones discordantes con el paisaje metropolitano planteado,
aunque sí hay una discordancia con interior del edificio, observable desde la calle, (Fotograma
11) en el que entra el amigo fallecido del soldado, ya que el interior se encuentra en ruinas
(que según sabemos por el propio personaje es una tienda). Las fachadas de los edificios
parecen estar hechos de madera.
A tenor de lo que escuchamos (muchedumbre y supuestas campanadas, pueden ser de una
Iglesia), rememoramos las palabras de Gaudreault y Jost (1995) sobre la utilidad del paisaje
sonoro que ellos denominan ambiente:
En el cine comercial, la función del ambiente consiste en cimentar la discontinuidad de imágenes engendradas por
el montaje: por ejemplo, en las imágenes de comisaría oiremos teléfonos que suenan, máquinas de escribir que
teclean, puertas que golpean, órdenes que estallan, etc., sin que se nos muestre el origen de todos estos sonidos.
Llegados a este punto constatamos hasta qué punto es artificial la distinción in/off: ciertos sonidos parecen emanar
del espacio contiguo, a pesar de que no los veamos. Basta con que no estén en contradicción con la idea que nos
hemos hecho del mundo diegético planteado por la ficción para que el espectador los vincule al espacio
representado o inmediatamente contiguo (p. 106).

Gaudreault et al. denominan a estos ambientes ocurrencias vinculadas a un sonido. Y a los
sonidos que no se corresponden a un lugar visualizado, ilustrado en el sueño del soldado,
Gaudreault los denominan ocurrencias libres, según Chateau y Jost, (citados por Gaudreault &
Jost, 2001). Dichas ocurrencias libres son de dos clases, proximales y distales. Las proximales
hacen referencia a un espacio que no observamos, pero que está próximo y lo anticipan; en
cambio, las distales remiten a espacios distantes.
Parece ser que precisamente Buñuel ha conseguido, que, gracias a la incoherencia entre lo que
se ve y lo que se oye, el espectador acabe aceptándolo como un sueño.
LA NOCHE AMERICANA (La nuit américaine, François Truffaut, 1973)
En esta la tercera secuencia onírica del filme de Truffaut asistimos a un ensueño del personaje
del director de la película que se rueda en dicho filme. En dicha escena, observamos cómo un
niño avanza a través de una calle en una escena nocturna, vestido con un traje negro y
portando un bastón, caracterización que hace un guiño al personaje de Charles Chaplin,
Charlot. El infante llega a las puertas de un cine, que está cerrado mediante una verja, a través
de la cual está situado un panel con ruedas, en el cual hay clavados unos afiches de la película
Ciudadano Kane. Ayudándose del bastón, el crío atrae el panel hacia sí mismo, y consigue
tener en su poder las fotografías. Por último, sale corriendo hacia el final de la calle, por el
mismo camino por el que había venido.
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Fotograma 14. Elaboración propia a partir de DVD

Fotograma 15. Elaboración propia a partir de DVD

Fotograma 16. Elaboración propia a partir de DVD
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Fotograma 17. Elaboración propia a partir de DVD

El aspecto que presenta la urbe mostrada es el de una ciudad realista, al igual que la
disposición del espacio urbano. El espacio parece habitado, puesto que vemos al final del
sueño, al fondo de la calle, la presencia de un coche en marcha y una persona andando por la
misma.
En cuanto a la imagen, hay que destacar, como podemos observar en los fotogramas 12 a 15,
que si la vigilia es en color, el sueño del director es en blanco y negro.
El elemento de lo extraño parece estar más que en la urbe, que se representa de forma muy
realista, en el personaje del infante (que se intuye que es el propio director soñando consigo
mismo cuando era un niño), y en el hecho de que esté situada la acción de noche.
EL EXORCISTA (The Exorcist, William Friedkin, 1973)
En el sueño de Damian Karras, realizado mediante un montage de imágenes, aparecen varios
planos de corta duración, algunos de los cuales sitúan al personaje de su madre y a él mismo
en una gran ciudad estadounidense. El aspecto de la misma, por lo poco que vemos, es
totalmente realista. En cuanto al aspecto de la banda sonora, hemos de comentar que
mientras en los planos aparece tráfico urbano (él parece estar situado en una isleta en medio
de una carretera repleta de tráfico rodado, mientras el personaje de la madre sale de una boca
de metro, detrás de la cual observamos una muchedumbre circulando por las calles, y parecen
no ser conscientes de las respectivas presencias del otro dicho personaje y el gentío), en la
banda sonora no escuchamos ni a Karras, ni el tráfico, ni el gentío (nótese que es una técnica
similar, aunque a la inversa, que la usada en la secuencia onírica anteriormente descrita de El
discreto encanto de la burguesía)16. Ni los coches ni la gente parecen interactuar con el padre
Karras ni con el personaje de la madre.

16

De hecho, lo que se escucha son los gimoteos de Karras mientras duerme, y una melodía de carácter
onírico y ,al mismo tiempo, de terror.
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Fotograma 18. Elaboración propia a partir de DVD

Fotograma 19. Elaboración propia a partir de DVD

En resumen, lo extraño de los planos en los que aparece la ciudad (Fotogramas 16 y 17) es que
no escuchamos el ambiente de la misma que debería percibirse, ni los gritos del padre Karras,
una fotografía quemada (en los planos correspondientes a la madre, vemos como la
muchedumbre está sobre-expuesta), y el propio comportamiento extraño del personaje de la
madre, que parece ignorar a su hijo.
GRAND CANYON, EL ALMA DE LA CIUDAD (Grand Canyon, 1991, Lawrence Kasdan)
En esta película se presentan dos sueños, correspondiente a cada uno de los protagonistas la
película. En el primer sueño, el personaje de Mack, interpretado por Kevin Klein, sobrevuela la
ciudad, supuestamente de Los Angeles, de noche. La misma urbe aparece de manera bastante
realista, podemos observar el plano reticular17 propio de dicha ciudad como fondo del vuelo de
Mack (realizado posiblemente mediante la técnica del Chroma Key). Hacia el final del sueño,
Mack sobrevuela el Monte Lee sobre el que está situado el letrero de Hollywood, el cuál está
trasmutado en “Hullo Mack”. Sobre el mismo le saluda su nuevo amigo Simon, y después de
atravesar la cima, nos encontramos un edificio de apartamentos en una zona poco habitual. Es

Dice Fernando Chueca Goitia que, desde el punto de vista de la morfología, “la ciudad de la era
técnica adopta la árida cuadrícula. Lo que en Grecia fue triunfo del racionalismo, en Roma del
espíritu práctico y militar y en Sudamérica de una jerárquica colonización, en el siglo XIX se
convirtió en el instrumento los especuladores de terrenos. Gracias a la cuadrícula, el
aprovechamiento de los terrenos era máximo, y la igual importancia de las calles perseguía el ideal
de que todos fueron igualmente valiosos”(2001, p. 19).
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aquí donde se crea una incoherencia de yuxtaposición de espacios, comentada como una de
las características de los sueños por Hobson18.
En la siguiente secuencia onírica, que se ofrece a continuación del ensueño de Mack, se retrata
el sueño del personaje interpretado por Mary McDonell, Claire. La protagonista entra entonces
en la terminal de un aeropuerto, atraviesa una cinta mecánica, para, a continuación, correr
hacia una puerta de embarque, urgida por los trabajadores del aeropuerto. Atraviesa el
pasadizo que se supone comunica con el avión y de repente observamos que en realidad es la
salida del túnel subterráneo al andén de una estación del tren en las vías hay un tren que está
comenzando a andarme, mientras la gente pasea tranquilamente por delante. El personaje se
apresura a mirar a través de las ventanas de los distintos vagones, hasta que encuentra en el
interior de uno de ellos a su marido, Mack y a su hijo. El tren de repente se ve impulsado a
gran velocidad, y casi desaparece nuestra vista en un instante. Un operario de la estación que
arrastra un carro de equipaje pasa junto a Claire en ese momento, y escuchamos un lloriqueo
de bebé que parece proceder del mismo carro. Claire se da la vuelta, y efectivamente observa
a la criatura que llora yaciendo encima de las maletas. El hombre se introduce en el pasadizo
que baja a nivel subterráneo, por donde momentos antes había salido Claire. La protagonista
le sigue, abre una puerta, y de repente se encuentra en un bosque frondoso en el que
seguimos oyendo el llanto del niño.
Estas secuencias oníricas tienen aspectos muy interesantes, porque si bien son realistas las
partes en las que se nos muestran distintos lugares de la ciudad por separado, en su conjunto
dichos espacios yuxtapuestos son incoherentes19 (pasar de una puerta de embarque a una
estación de tren, y después de la estación de tren a un bosque frondoso). Esto hace referencia
a la discordancia espacial ya descrita en nuestros sueños.

Fotograma 20. Elaboración propia a partir de DVD

18

“distorsiones espacio-temporales”, según Hobson (1988), citado por Buela Casal y Miró
(2001). Buela Casal y Miró explica, sobre este punto, que “la información espacial entraría en
los sueños, con un alto grado de impredectibilidad, y esto se relacionaría igualmente con la
desorientación y confusión contextual de las ensoñaciones” (p. 407).
19

Tómese en cuenta aquí también lo expuesto en la nota 18.
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Fotograma 21. Elaboración propia a partir de DVD

Fotograma 22. Elaboración propia a partir de DVD

En el primer sueño (Fotogramas 18 a 20), lo extraño viene dado tanto por el vuelo del
protagonista como por la rotura de la yuxtaposición espacial, respecto a la que era de esperar
en la realidad. En especial con el edificio de apartamentos aislado encima del monte, tal y
como aparece en la Fotograma 20.

Fotograma 23. Elaboración propia a partir de DVD
de DVD.

Fotograma 24. Elaboración propia a partir
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Fotograma 25. Elaboración propia a partir de DVD.

En el segundo sueño, lo extraño, como en la anterior secuencia onírica del filme, está presente
en un espacio igualmente ilógico, en una distribución y yuxtaposición poco común, en el que
las puertas de embarque de los aeropuertos dan paso a estaciones de trenes, las estaciones de
trenes a bosques (Fotogramas 21 a 23).
LA CIENCIA DEL SUEÑO (La science des rêves, Michel Gondry, 2006)
En este filme dirigido por Michel Gondry el protagonista tiene continuamente sueños muy
vívidos, hasta tal punto de que en ocasiones no sabe si está soñando o está despierto, de tal
manera que lo que sucede mientras sueña acaba afectando a su vida de la vigilia, y viceversa.
En algunos de los ensueños (Fotogramas 24 y 25), los elementos de la urbe (podemos intuir que
es París por la forma de los edificios, y porque allí transcurre la acción del filme) aparecen
moviéndose, oscilando como si fueran las hojas de un árbol, efecto realizado mediante
animación stop motion20, que recrea la falta de la permanencia de los espacios que se dan en
los sueños. En otro sueño posterior (Fotograma 26), la ciudad aparece formada por una
animación de una maqueta formada por cilindros agujereados dispuestos de tal manera que
parecen aludir a una gran ciudad, junto a carreteras de cartón llenas de coches, y un cielo que
contiene lo que parecen nubes realizadas en algodón (todo ello también realizado con la misma
técnica de animación). En ambos casos, parece que la urbe se convierte en un ser vivo, como si
fuera un personaje más. En el primer caso, la ciudad aparece deshabitada, o no hay referencias
de más personajes. Aquí sí que podemos observar algunos coches circulando por las carreteras
de cartón.

En castellano, filmación fotograma a fotograma, que consiste en la “constante parada y puesta en
marcha de la cámara para permitir un cambio en el sujeto durante el intervalo en el que la cámara
no está filmando, lo que producirá cierto efecto cuando la película positivada se proyecte de forma
continua.(Konigsberg, 2004)”
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Fotograma 26. Elaboración propia a partir de DVD.

Fotograma 27. Elaboración propia a partir de DVD.

Fotograma 26. Elaboración propia a partir de DVD.
Lo especial de esta película es que no se intenta ser fiel en reproducción de una ciudad en las
secuencias citadas (nótese lo artificioso del stop motion), sino que intenta producir extrañeza
mediante diversos dispositivos fílmicos, como la animación fotograma a fotograma y las
ciudades recreadas “vivientes”, con elementos cambiantes como los edificios del primer
ejemplo.
ORIGEN (Inception, Christopher Nolan, 2010)
Por último, una de las obras cinematográficas más complejas de este análisis en cuanto al
tema de los sueños. En Origen (Christopher Nolan, 2010), la representación del espacio
metropolitano varía dependiendo del sueño (para el lector que no haya visionado el filme de
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Nolan es importante mencionar que los sueños visionados en la película son los denominados
en inglés tandem dreams, es decir, sueños compartidos, y lúcidos). Ello es posible mediante una
máquina que conecta entre sí a todos los participantes, gracias a la cual pueden entrar en la
mente de uno de ellos que es el que “contiene” toda la experiencia onírica, y soñar en común y
conscientemente. Otra de las premisas de las que parte la historia es que pueden existir sueños
dentro del sueño, anidados uno dentro del otro (construcción en abismo), y así hasta varios
niveles por debajo de la vigilia.
En uno de los sueños de prueba para el personaje de Ariadne, Cobb y ella misma recorren una
ciudad totalmente similar a la de París. Cobb pone en conocimiento de la chica que una de las
habilidades que tiene el soñador es la de poder variar las características morfológicas de su
propio espacio soñado en el momento, e incluso saltarse leyes físicas. Es entonces cuando
Ariadne “provoca” el pliegue sobre sí mismo del París onírico en dos partes, haciendo que los
edificios de un lado se apoyen sobre los edificios del otro lado, juntando sus techos, pero
respetando la ley de la gravedad de cada lado, de tal manera que ellos pueden observar cómo
los coches y personas que deambulan por la parte que estaba boca abajo se mantienen firmes
al suelo (en un guiño visual a la obra de M. C. Escher). Incluso ellos mismos son capaces de
pasar de un lado a otro sin sufrir caídas ni perder en ningún momento la fijación por la
gravedad al suelo21 (Fotogramas 27 y 28).

Fotograma 287. Elaboración propia a partir de DVD.

Un momento memorable, y que rompe la lógica del relato, es cuando, en un sueño diseñado con el
objetivo de intentar convencer a Robert Fischer de que se encuentra en Los Angeles en la vigilia, en
una espacio con exactitud a la ciudad californiana, aparece un tren rodando sin vías en medio de las
calles, lo que casi rompe la “verosimilitud” del espacio, y por lo tanto, del engaño al personaje de
Robert Fischer.
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Fotograma 298. Elaboración propia a partir de DVD.

Otra de las premisas de la película es que si uno de los soñadores muere o resulta herido en el
ensueño, queda atrapado en un espacio onírico denominado Ciudad Limbo22, que es la
representación del inconsciente puro. Lo peculiar de la recreación de lo onírico en Origen es
curiosamente la permanencia del espacio, del cual el soñador puede salir y volver a entrar
(despertarse y volver a dormir para soñarlo), como si todo el ensueño quedase guardado en
alguna parte del sistema electrónico del maletín o del inconsciente, por lo que los espacios
pueden ser diseñados, rediseñados, y sus leyes físicas alteradas. Hacia el final de la película,
Ariadne y Cobb se ven forzados a bajar hasta el nivel de la Ciudad Limbo. Es en dicho espacio
donde nos encontramos una de las representaciones más originales de una urbe onírica.
Al comienzo de la secuencia de la llegada de los dos personajes a la Cuidad Limbo, Ariadne y
Cobb emergen de un mar frente a una hilera de edificios en ruinas (Fotograma 29), que se
están derrumbando junto al agua, todo ello semejante a un glaciar derritiéndose23. A medida
que se adentran en la ciudad24, podemos observar edificios en creciente estado de
conservación, mayor altura, hasta que en el horizonte podemos observar una hilera de
enormes rascacielos (Fotogramas 30 y 31).

22

Según el guión de rodaje (Nolan & Nolan, 2010), Limbo es espacio onírico sin construir (“Unconstructed
dream space”), en palabras del personaje de Arthur. El mismo personaje añade más información: “Raw, infinite
subconscious. Nothing there but what was left behind by anyone on the team who's been trapped there before. On
this team... just Cobb!.
23 Así en el propio guión de rodaje de la película (Nolan & Nolan, 2010): “Ariadne lies in the SURF, STARING up at
a CLOUDLESS SKY. A tremendous BOOM prompts her to look around her- URBAN BUILDINGS PILED right down to
the water. The buildings are DECAYING, falling into the ocean like a GLACIER calving. Cobb WADES towards her
through the shallow water. Ariadne looks up at the crumbling city around them”.
24 Según el guión de rodaje: “Cobb and Ariadne climb out of the waves, full speed. They move into the shadow of
the tall, crumbling buildings. The streets are eerily DESERTED. As they move further in, the buildings become
NEWER, different. Ariadne marvels at the extraordinary collection of buildings− every architectural style
imaginable in waves of FAILED UTOPIAS” (Nolan & Nolan, 2010).
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Fotograma 309. Elaboración propia a partir de DVD.

Cuando los protagonistas avanzan hacia adentro, observamos que en primer término estamos
en una zona de edificios medio en ruinas, en calles sin asfaltar, y más adentro aún, la ciudad se
va tornando más similar a las grandes urbes norteamericanas que conocemos hoy en día, y su
estado de conservación es mejor. El espectador entonces descubre una bonita metáfora sobre
la ciudad como proceso creativo: edificaciones que se levantan, de distintas alturas y formas,
organizados sobre el plano de forma poco lógica. Edificios idénticos levantados uno junto al
otro en hileras infinitas, las cuales parecen paralelas entre sí, dando al conjunto un aspecto
totalmente extraño y no visto en la realidad (si los edificios se forman a voluntad de los
personajes, la exagerada simetría de la disposición de los edificios responden a una voluntad
caprichosa, de experimentación, como da a conocer Cobb sobre las actividades de su esposa y
él cuando crearon la Ciudad Limbo), resultado de la improvisación.
Justo en medio grandes rascacielos, en una de las plazas está situada (Fotograma 32) una
típica casa francesa, y ya en ese punto de la película sabemos que se trata de la vivienda de la
infancia de la difunta esposa de Cobb, Mal. Lo extraño viene dado por la incoherencia entre la
arquitectura de esa casa con el resto de construcciones adyacentes25.

Fotograma 310. Elaboración propia a partir de DVD.

Según el guión de rodaje (Nolan & Nolan, 2010): “Cobbb and Ariadne emerge into a peculiar SQUARE lined
with an eclectic mix of buildings, from APARTMENT BLOCKS to HOUSES”.
25
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Fotograma 321. Elaboración propia a partir de DVD.

Fotograma 332. Elaboración propia a partir de DVD.

1.5.

Conclusiones

El cine intenta plasmar en las secuencias oníricas lo extraño de los sueños, y en algunas
ocasiones se ayuda de distintos dispositivos fílmicos, tanto de imagen como sonido, para
diferenciar dichas secuencias o escenas oníricas de las correspondientes a la vigilia.
Sin embargo, el denominador común suele ser buscar un elemento de distinción, o de extrañeza
en muchos casos, con el objetivo de que el espectador identifique ese espacio urbano como
onírico.
Concluimos, pues, que según los cinco parámetros que hemos tenido en cuenta en el análisis
(Aspecto de los edificios con – sin referente real; diseño del plano metropolitano verosímil o
poco probable; ciudad habitada o inhabitada; ausencia - presencia de uno o más edificios
discordantes con el paisaje urbano; estado de conservación de los edificios), las ciudades en los
sueños fílmicos están representadas de múltiples maneras, en muchas ocasiones intentando
retratar, insistimos, lo extraño de los sueños.
Por ejemplo, La Ciudad Esmeralda es totalmente realista en cuanto a su plano urbano, pero no
lo es en absoluto en relación a la forma de sus edificios. En cambio, en la Ciudad Limbo de
Origen, encontramos que si bien hay partes de la ciudad totalmente parecidas a las del mundo
de la vigilia, el plano urbanístico y la disposición de sus edificaciones poco comunes resultan
tener poco que ver con las del mundo real, y eso ayuda en la verosimilitud del relato
presentado como ensoñación.
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Otros ejemplos de espacios metropolitanos totalmente realistas y edificios bien conservados lo
encontramos en el sueño de La noche americana, en contraposición a los espacios artificiales
pintados, de decorado como en el fragmento analizado de El discreto encanto de la burguesía;
o bien la presencia de espacios yuxtapuestos de manera incoherente e ilógica como es el caso
de los dos ensueños de Grand Canyon; O bien un espacio poco realista sin referente real, como
es el caso del segundo fragmento analizado de La ciencia del sueño, o de manera poco realista
pero con referente real (París) de otro ensueño de la misma película, en el primer ejemplo
expuesto del mismo filme.
Podemos encontrar ciudades repletas de personas, como en el caso del sueño de prueba del
París onírico de Origen, o en El mago de Oz, o bien, totalmente vacías, como en la Ciudad Limbo
de dicha película, o, por citar otros ejemplos, vacías excepto por algunos personajes, como en
el caso de los ejemplos de Fresas Salvajes o El discreto encanto de la burguesía.
Las edificaciones de las urbes pueden presentarse en ruinas, en buen estado de conservación, o
de ambas maneras. (La Ciudad Limbo posee zonas en ruinas y zonas en perfecto estado de
conservación, y el edificio de El discreto encanto de la burguesía con su exterior aparentemente
bien conservado, y su interior en ruinas).
Esto en cuanto al qué, recordando a Chatman, a la historia. Pero en cuanto al cómo, también
varía la representación del espacio urbano mediante dispositivos fílmicos, como el plano que
presenta una perspectiva de los edificios claustrofóbica que simula un gran angular u ojo de
pez en es el caso de El desconocido del tercer piso, o mediante el uso discordante de la banda
sonora respecto a la imagen en El exorcista y El discreto encanto de la burguesía, o la
fotografía contrastada del fragmento analizado de Fresas salvajes.
Todos estos planteamientos aquí expuestos se espera que puedan ser usados como punto de
partida para futuras investigaciones que amplíen lo aquí expuesto, mediante más ejemplos y
más parámetros a tener en cuenta.

1.6.
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Resumen
La metáfora sobre la “Tierra como una nave espacial” que Henneth E. Boulding
hiciera en su artículo titulado The Economics of the Coming Spacership Earth en
1966 cada día se encuentra más cerca de convertirse en una realidad, tal es así,
que ya no sólo el cine de imagen real basa sus argumentos en cuestionar la
continuidad o no de la vida en nuestro planeta sino que, este tipo de tramas,
han llegado hasta el cine de animación como sucede en la película WALL•E. En
esta película se desarrollan diversos espacios que la convierten en una obra
especialmente interesante para realizar un análisis en el marco del III Congreso
de Ciudades Creativas. Estos son: El espacio solitario e inhóspito donde vive el
protagonista frente al lugar donde se encuentra el resto de la sociedad
(escenarios típicos del género western), el espacio exterior e interior del hogar
que rodean al personaje principal y, finalmente, la unión de ambos espacios
construyendo uno nuevo donde todos puedan convivir conjuntamente. La
presente investigación centrará sus esfuerzos en investigar cómo el film de
análisis retomando antiguas tesis (como las de Henneth E. Boulding) y viejos
géneros (como el western) es capaz de construir una ciudad creativa e
imaginada totalmente actual o, más bien, una ciudad de futuro ya sea
inmediato o no, convirtiéndola así en un film de entretenimiento para los más
pequeños y un claro llamamiento al cambio para los adultos.
Palabras Clave
Sistema, material, energético, información, colonias espaciales
Abstract
The metaphor of the "Earth as a spaceship" that Henneth E. Boulding did in his
article entitled The Economics of the Coming Spacership Earth in 1966 is closer
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to becoming a reality. So much so that not only the real image films based their
arguments about the continuation or not of life on our planet, this type of
arguments have come to the animated films as in WALL•E. This film develops
various areas that make it a work of particular interest for analysis under the III
Creative Cities International Congress. These are lonely and inhospitable space
where the protagonist lives opposite the place where live the rest of society
(traditional scenarios of the Western genre), interior and exterior space
surrounding the home of the main character and a new space where all can live
together. This research focuses on analyzing how the film, using old theories
and old genres, is able to create a creative city and imagined, of the present or
the future. The film is a entertainment for children and a clear call for change
for adults.
Key words
System, material, energy, information, space colonies
Introducción
La Tierra está destinada a convertirse en una mera nave espacial.
Esta investigación gira en torno a esta afirmación que es el centro también de
los dos elementos tomados como referencia para realizar este análisis, la
película WALL•E y el artículo de Kenneth E. Boulding titulado The Economics of
the Coming Spaceship Earth.
Antes de entrar a analizar en profundidad las tesis planteadas en las obras, es
fundamental introducir aquí al lector en el significado de dicha metáfora.
La sociedad actual se encuentra ante una necesidad urgente de revisión, la
crisis económica no es más que un reflejo de un planteamiento erróneo a la
hora de enfocar el estilo de vida de los seres humanos, la economía se ha
convertido progresivamente en el centro alrededor del que giran todos los
pensamientos, intereses y deseos de los seres humanos, descuidando la parte
más esencial, los recursos que son utilizados en los diferentes procesos que
permiten que ese sistema económico se mantenga.
El principal error cometido por los seres humanos es considerar la Tierra como
un sistema abierto, un lugar donde los recursos son inagotables y duraderos,
para que esto fuese cierto todos los recursos que se utilizan o transforman
deberían poder ser reciclados y, por tanto, reutilizados nuevamente.
Pero la mayor parte de la sociedad ya es consciente de que este planteamiento
no es posible, los recursos utilizados se agotan, y existe una creciente
necesidad de encontrar nuevas alternativas que permitan que la sociedad
mantenga su estatus actual.
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Esto lleva a que la Tierra está pasando de ser un sistema abierto a un sistema
cerrado aunque la sociedad aún no haya sido capaz de realizar los cambios
morales, políticos y psicológicos necesarios para comprender la magnitud y
relevancia de este hecho.
La mejor explicación para que el lector entienda el paso de ese sistema abierto
al sistema cerrado la aporta el propio autor del artículo.
“All human societies have likewise been open systems. They receive inputs
from the earth, the atmosphere, and the waters, and they give outputs into
these reservoirs; they also produce inputs internally in the shape of babies and
outputs in the shape of corpses. Given a capacity to draw upon inputs and to
get rid of outputs, an open system of this kind can persist indefinitely”. Kenneth
E. Boulding.
Lo que el autor viene a decir es que todas las sociedades humanas han sido
sistemas abiertos. Reciben insumos de la tierra, la atmósfera y las aguas, y
también producen insumos en su interior en forma de bebés y productos en
forma de cadáveres. Si se tuviese la capacidad para aprovechar los insumos y
deshacerse de los productos, un sistema abierto de esta clase podría persistir
indefinidamente.
Sin embargo, este feedback no se produce de una forma equitativa, el consumo
de los recursos se lleva a cabo con tal velocidad que la devolución de los
productos no llega a suponer ni una mínima parte de lo que sería necesario
para poder mantener este sistema abierto. Por lo tanto, la Tierra y, con ello, los
seres humanos son claramente un sistema cerrado que necesita una urgente
revisión si no se quiere convertir al planeta en una mera nave espacial donde
los recursos estén agotados y simplemente se convierta en una plataforma
destinada al transporte de los seres que logren sobrevivir ante tales
desalentadoras expectativas.
Kenneth E. Boulding utiliza dos peculiares formas de llamar a ambos sistemas,
compara al sistema abierto con la “economía del vaquero” y al sistema cerrado
con la “economía del hombre espacial”.
La primera hace referencia a la figura del vaquero en las llanuras ilimitadas
donde tiene un comportamiento inquieto, explorador, romántico y violento
característico de las sociedades abiertas. En contraposición, la segunda hace
referencia a la Tierra como un mero vehículo espacial, sin reservas ilimitadas de
nada, ya sea para la extracción o la contaminación, donde el hombre deberá
encontrar su lugar en un sistema ecológico cíclico.
La diferencia entre ambas economías o sistemas es que en el primero el
consumo y la producción se consideran algo bueno, a mayor producción y
consumo mayor éxito. Sin embargo, en la segunda se trata de minimizar la
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producción y consumo, el éxito es la cantidad de recursos de los que se
disponen, por lo tanto, a menor producción y consumo mayores recursos y
mayor éxito.
Una vez comprendida la diferencia entre sistema abierto y cerrado hay que
concretar qué tipo de recursos son los que pueden hacer que la Tierra pase de
uno a otro sistema. Kenneth E. Boulding establece que los más importantes en
nuestra sociedad actual son la materia, la energía y la información.
Pero antes de pasar al análisis concreto del artículo y de estos tres elementos
hay que establecer una relación clara entre las dos obras tomadas como objeto
de análisis en esta investigación. Surge entonces una pregunta fundamental:
¿En qué se asemejan y diferencian ambas obras a la hora de plantear la
metáfora de la Tierra como nave espacial?
El artículo de Kenneth E. Boulding titulado The Economics of the Coming
Spaceship Earth es de 1966 mientras que la película WALL•E es de 2008, ambas
se estructuran sobre los mismos pilares con una diferencia entre ellas de 42
años.
La primera de ellas plantea el futuro del planeta como una nave espacial a
través de la palabra, mediante sus argumentos hace entender la necesidad
creciente que existe de realizar un cambio que nos permita escribir un nuevo
futuro a la Tierra. La segunda, sin embargo, es la plasmación visual de cómo
será la vida en un mundo en que esos presagios sean ya una realidad.
Por lo tanto, la película es el reflejo de las tesis planteadas por Kenneth E.
Boulding y mediante el análisis de ambas se dan una serie de pautas que
pueden llevar a entender mejor al lector o al espectador cuáles podrían ser las
alternativas, es decir, cómo deberían ser las auténticas ciudades creativas.
El mejor ejemplo para demostrar cómo el film tomado como objeto de la
investigación es la plasmación visual del artículo de Kenneth E. Boulding es
retornando a la comparativa que el autor realizaba entre sistemas abiertos o la
“economía del vaquero” y sistemas cerrados o la “economía del hombre
espacial”.
La película WALL•E comienza mostrando un paisaje devastado, lleno de basura,
una llanura ilimitada totalmente árida e inhóspita, es decir, un lugar más propio
del género western que de la sociedad moderna actual. El personaje principal
hace su aparición como el único que ha podido sobrevivir ante tal situación, es
el vaquero, y el mundo devastado que se muestra es fruto de la forma de vida
de la sociedad dentro de esa “economía del vaquero”.
En contraposición, la segunda parte del film se desarrollará dentro de una nave
espacial donde se encuentra salvaguardada toda la raza humana y sobreviven
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gracias a que fueron capaces de crear un espacio basado en un sistema
ecológico cíclico, es la metáfora de la “economía del hombre espacial” hecha
realidad.
Tras esta introducción y una vez que se ha comprendido que la mentalidad que
requiere la construcción de una nueva sociedad, una nueva ciudad creativa,
versa en la aceptación de la Tierra como un sistema cerrado, se puede pasar al
análisis de los diferentes recursos que forman parte de ese sistema.
Se trata pues de crear una concienciación que permita analizar la situación
actual y poder así ofrecer alternativas reales que eviten convertir a la Tierra
precisamente en una mera nave espacial.
Objetivos
Los objetivos principales de esta investigación son:
- Analizar las tesis planteadas por Kenneth E. Boulding en su artículo para ver la validez que
tienen casi medio siglo después de su formulación.
- Analizar la plasmación visual que la película WALL•E realiza de las tesis planteadas por el
autor del artículo.
- Encontrar posibles soluciones que deban ser tenidas en cuenta por las ciudades creativas
del presente retomando viejas teorías que a pesar del tiempo son más necesarias hoy que
en el pasado.

Metodología
Dos son los métodos utilizados para esta investigación, el análisis textual del
film WALL•E y el análisis comparativo entre dicho film y el artículo mencionado
con anterioridad.
El primero de ellos va a tratar de analizar la película mostrando aquellas
secuencias que tengan relevancia en el desarrollo de esta investigación.
El segundo consistirá en realizar un análisis comparativo entre el film y el
artículo mostrando como el primero es la plasmación visual de las tesis
planteadas en el segundo.

1. Los recursos fundamentales dentro de los sistemas abiertos o cerrados.
1.1. Sistema material.
“From a material point of view […] Thus we see the econosphere as a material
process involving the discovery and mining of fossil fuels, ores, etc., and at the
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other end a process by which the effluents of the system are passed out into
noneconomic reservoirs – for instance, the atmosphere and the oceans – which
are not appropriated and do not enter into the exchange system”. Kenneth E.
Boulding.
El autor dice que desde el punto de vista material se ve a la econosfera como
un proceso material que involucra al descubrimiento y la extracción de
combustibles fósiles, minerales, etc., y en el otro extremo un proceso por el
que pasan los efluentes del sistema a los depósitos no económicos –por
ejemplo, la atmósfera y los océanos- que no son propiedad de nadie y no
intervienen en el sistema de intercambio.
Este proceso en el que se aprovechan los recursos materiales pero no se
reponen con la misma rapidez con la que se consumen lleva a que el sistema
material esté abocado a su desaparición.
El resultado de este tipo de consumo se muestra en el film WALL•E desde su
comienzo, las primeras imágenes enseñan un planeta devastado, donde la
basura se amontona por todas partes, es obvio que los seres humanos fueron
incapaces de crear un sistema donde se pudiesen renovar los materiales y
donde se consiguiese reutilizar o desechar la basura de forma eficiente.
En estas primeras secuencias aparece el protagonista de la película que, por lo
que se puede apreciar, es un robot que fue construido con la intención de
reorganizar la basura de una forma más eficaz que la de los propios humanos.
Obviamente el ritmo de consumo era tal que no fue posible realizar esta
actividad de forma efectiva pero, a pesar de que las personas no habitan el
planeta, el robot sigue realizando dicha tarea con la esperanza de que éste
vuelva a ser viable algún día.
Y para que quede constancia de que fueron los seres humanos los únicos
responsables de la devastación que se nos muestra, en el inicio del film, el
robot llamado WALL•E recorre la ciudad mostrando diferentes edificios
representativos del sistema capitalista actual, como un almacén, una gasolinera
y un banco, donde se puede ver que pertenecen a la misma empresa, B NL, y
cuyas siglas significan Buy N’ Large, es decir, “Compra a lo grande”.
Ese lema es precisamente el centro alrededor del que gira el sistema capitalista
actual de la realidad y, también, la sociedad que se muestra en la película, por
lo que, la devastación que ahí se enseña no está tan lejos de convertirse en una
realidad.
Toda la primera parte del film se centra en mostrar las consecuencias del
agotamiento de los recursos materiales, no hay plantas, no hay hombres, no
hay agua, no hay vida… En este planeta ya sólo pueden subsistir robots creados
por el propio hombre que no necesitan recursos materiales para sobrevivir.
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Se trata pues de concienciar al espectador sobre la necesidad que tiene el
planeta de que se creen nuevos sistemas de consumo más sostenibles y que
eviten el agotamiento de los recursos materiales. Una vez que esa
concienciación ha tenido lugar puede aparecer en el film un atisbo de salvación
para los seres humanos, la planta, resultado de cómo la Tierra está
recuperándose poco a poco gracias a la ayuda de WALL•E y, por supuesto, de
que el problema de su deterioro ha desaparecido, las personas.
Ahora que la Tierra parece ser viable de nuevo es hora de que la trama se
traslade al lugar donde se encuentran los humanos llevando a cabo su
“economía del hombre espacial”.
Todos ellos se encuentran en una misma nave donde parece que han logrado
crear un sistema ecológico cíclico pero, a pesar de ello, no se ha llevado a cabo
una concienciación real de la necesidad del cambio, ya que esta nave, a través
del engaño, les hace seguir creyendo que continúan en el sistema consumista
del pasado.
Se trata pues de concienciar a la sociedad real mediante un reflejo de lo que
podrían llegar a ser y, a través de esa identificación negativa, se consiga el
cambio de mentalidad necesario para que el sistema material pueda seguir
siendo una realidad.
1.2. Sistema energético.
“From the point of view of the energy system, the econosphere involves inputs
of available energy in the form, say, of water power, fossil fuels, or sunlight,
which are necessary in order to create the material throughput and to move
matter from the noneconomic set into the economic set or even out of it again,
and energy itself is given off by the system in a less available form, mostly in
the form of heat”. Kenneth E. Boulding.
En este caso, el autor dice que desde el punto de vista del sistema energético,
la econosfera involucra insumos de la energía disponible, en forma de energía
hidráulica, combustibles fósiles o la luz solar, por ejemplo, que son necesarios
para crear el transumo material y mover la materia del conjunto no económico
al conjunto económico, o incluso de nuevo al exterior del conjunto económico;
y el sistema también expele energía de una forma menos disponible, sobre
todo bajo la forma de calor.
Este insumo complementario es no renovable por su propia naturaleza, lo que
significa que no está muy lejano el tiempo en el que el hombre tenga que
obtener otra vez su insumo de la energía corriente del Sol.
En el film, este hecho se muestra de la misma manera que el agotamiento del
sistema material, es obvio que si los seres humanos no habitan el planeta, no se
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han llegado a crear energías renovables que impidiesen el agotamiento de
estas otras no renovables, además de que tampoco se ha logrado utilizar la
energía solar de una manera más eficaz a la actual.
Y para demostrar que la energía solar es la única disponible en ese planeta
devastado, el robot necesita recargarse para poder continuar con su tarea por
medio de unas placas solares que lleva incorporadas en su interior.
En la segunda parte del film, al igual que pasase con el sistema material, es de
suponer que han logrado crear una forma de obtener la energía solar para
poder mantener la nave circulando por el espacio, esto forma parte también
del sistema ecológico cíclico, aunque queda abierto a la imaginación de los
espectadores cuál puede haber sido la forma de lograr la creación de dicho
sistema tanto en la utilización de los recursos materiales como energéticos.
1.3. Sistema de la información.
“The inputs and outputs of information are more subtle and harder to trace,
[…] It is the information generated within the planet, however, and particularly
that generated by man himself, which forms by far the larger part of the
information system”. Kenneth E. Boulding.
El autor dice que los insumos y productos de la información son más sutiles y
difíciles de seguir. Es la información generada dentro del planeta, y en especial
la información generada por el hombre mismo, lo que forma con mucho la
parte más grande del sistema de la información.
Es el sistema más importante de los tres y parece estar en constante
crecimiento. Aunque existen ejemplos de culturas que han perdido
conocimientos con el paso de una generación a otra, el conocimiento global
parece estar en constante crecimiento, pero es el conocimiento individual de
unos pocos lo que hace crecer el conocimiento global, aunque este
conocimiento sea aprendido solo por unos pocos.
Uno de los mayores problemas dentro del sistema de la información está
relacionado precisamente con la necesidad que tiene la sociedad actual de
comprender y abordar los problemas actuales con respecto al consumo de los
recursos sin tener alternativas a ese desgaste. La mayor dificultad es hacer
comprender que esta realidad no es un problema de las generaciones futuras
sino que es un problema del presente que puede afectarnos gravemente en el
futuro.
Mientras que esto no se consiga la gente solo se va a preocupar por comer,
beber, gastar, extraer, contaminar y ser tan felices como puedan, y dejar que la
posteridad se preocupe acerca de la Tierra como mera nave espacial.
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Y esto es precisamente lo que la película WALL•E pretender plasmar, una
sociedad tan consumista que no es capaz de plantearse en ningún momento las
consecuencias que sus actos tienen sobre el planeta.
Este hecho se ha anticipado ya dentro del sistema material cuando se analiza la
secuencia en la que aparece el nombre de BNL, Buy N’ Large, “Compra a lo
grande”. Pero como este es el sistema más importante de los tres, la película se
centra mucho más en mostrar una sociedad con un sistema de la información
en decadencia.
Un ejemplo de ello son el periódico que se puede leer al principio del film y los
mensajes holográficos que van desplegándose al paso del protagonista. En ellos
se ve claramente el deterioro del sistema de la información de la sociedad del
film.
En el primero se puede leer el titular “¡¡¡Demasiada basura!!! La Tierra
anegada” pero en contraposición aparece la fotografía del líder del momento
con un gesto triunfal, se trata del único humano real que se mostrará en todo
el film, esta elección es fundamental para que el espectador lleve a cabo la
identificación de la sociedad actual real con la que se muestra en el film, se
trata de hacer una llamada de atención.
En los anuncios holográficos se escucha el siguiente mensaje: “Demasiada
basura, aprovecha el gran espacio que ofrece el espacio, las naves estelares de
BNL salen a diario, limpiaremos la suciedad en su ausencia. La joya de la flota de
BNL, la Axiom, un crucero de cinco años a todo lujo…”
Existe una falta absoluta de conocimiento e información cuando ante una
situación tan catastrófica y de tan grandes dimensiones como la que se
muestra, la creencia de los seres humanos es que se trata de hacer un simple
crucero de cinco años y ya estará todo solucionado a su regreso. De hecho,
como se podrá saber con posterioridad, desde el inicio del viaje hasta su
regreso, han pasado más de 600 años.
Sin embargo, en este film, el conocimiento global continua creciendo (aunque
lentamente) gracias a WALL•E que, además de limpiar la basura, realiza otra
tarea para la que no fue programado, guardar aquellos objetos que le llaman la
atención, le parecen útiles y serán necesarios para que la reconstrucción social
no se inicie desde cero.
La segunda parte del film está enfocada a que los espectadores realicen una
identificación entre sí mismos y los seres humanos que aparecen en la película.
Esta identificación es más efectiva cuando se muestra a esa población
completamente tecnológica e informatizada, como la de ahora, con unas
relaciones interpersonales completamente deterioradas, donde las personas ya
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solo se comunican por medio de pantallas. El sistema de la información se ha
convertido en un sistema cerrado donde el crecimiento es escaso sino nulo.
En esta segunda parte será también WALL•E el que enseñe a los humanos a
comunicarse y les haga despertar de esa realidad tan superficial en la que
viven, logrando así la concienciación necesaria para que se pueda producir el
retorno a la Tierra.
Esa concienciación se extiende más allá de los límites de la pantalla y va desde
los personajes del film hasta los propios espectadores, el sistema de la
información por fin ha logrado que se produzca un crecimiento en la dirección
correcta.

2. Las colonias espaciales.
Kenneth E. Boulding hace mención en su artículo a las propuestas que en los
años setenta se hicieron sobre el establecimiento de colonias espaciales.

Fig. 1. Localización colonias espaciales (O’Neill, 1970s)
Estas propuestas que parecían ciencia ficción en el pasado podrían ser más
viables en el presente gracias a los avances que se han podido realizar casi
medio siglo después.
Empezaron a desarrollarse cuando la NASA comenzó a dar subvenciones al
profesor de física Gerard O’Neill que estaba convencido de que las colonias
espaciales eran la mejor manera de cosechar las riquezas minerales de los
asteroides y proporcional un hogar a la población. O’Neill realizó diferentes
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posibles propuestas y los ilustradores Rick Guidice y Don Davis fueron los
encargados de plasmarlas en imágenes. Estas son:

- Esfera de Bernal.

Fig. 2. Bernal Sphere Colony (Guidice, 1970s)
(Guidice, 1970s)

Fig. 3. Still Using Tractors

Fig. 4. The Floating Cyclist (Guidice, 1970s)
1970s)

Fig. 5. Away We Went (Guidice,

- Colonia cilíndrica.
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Fig. 6. Double-Cylinder Colony (Guidice, 1970s) Fig. 7. Interior View (Guidice,
1970s)

- Colonia toroide.

Fig. 8. Inside the Hoop (Guidice, 1970s)
1970s)

Fig. 9. Toroid Colony (Davis,

Este proyecto tuvo sus detractores lo que provocó finalmente su abandono y
olvido. Un ejemplo fue el del senador demócrata William Proxmir que llegó a
decir que este tipo de fantasías eran el mejor argumento para cortar la
financiación a la NASA.
Tras esto, O’Neill dijo que si las investigaciones sobre las colonias espaciales no
se hacían en ese momento, entonces nunca se harían, porque luego la
superpoblación y la presión por la desaparición de los recursos naturales iban a
ser la prioridad número uno y ya no se iba a pensar en esto. Para O’Neill, las
colonias espaciales serían precisamente la solución a esos problemas.
La Axiom, nave espacial de la película WALL•E, podría ser una colonia espacial.
En ella se ha establecido un sistema ecológico cíclico que permite la
supervivencia de los seres humanos y que la Tierra se recupere poco a poco de
la devastación.
Este tipo de propuestas son más realistas que aquellas en las que se ofrece
como posible solución la conquista de otro planeta porque, como dice O’Neill,
no tienen ni la distancia, ni la gravedad, ni la rotación adecuadas, por eso las
colonias espaciales son la mejor idea.
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Conclusión
La metáfora de la Tierra como una mera nave espacial es tan buena hoy como
en 1966, pero a pesar de todos los años que han pasado esto no parece haber
penetrado en la conciencia de los políticos y de los seres humanos ordinarios.
Algunas soluciones para empezar a concienciar sobre este hecho las plantea
Kenneth E. Boulding en forma de compensación económica por el daño
provocado. En esta sociedad materialista donde lo primordial parece ser la
economía, el castigo monetario es una muy buena opción, ya que permitirá
destinar ese dinero a la prevención de las molestias y hacer entender a la
sociedad el motivo por el que se les sanciona, creando una conciencia social
mayor.
“If we were to adopt in principle a law for tax penalties for social damages, with
an apparatus for making assessments under it, a very large proportion of
current pollution and deterioration of the environment would be prevented”.
Kenneth E. Boulding.
El autor dice que si adoptáramos una ley de castigos fiscales por los daños
sociales, con un aparato para la determinación de tales daños, se impediría una
gran parte de la contaminación y deterioro del ambiente que se produce ahora.
Por lo tanto, una de las principales tareas que deben imponerse las ciudades
creativas del presente es lograr la concienciación de la población respecto a la
importancia que tiene el cuidado de los recursos naturales, ya sea mediante
castigos económicos o por otras vías pero que logren alcanzar a todos y cada
uno de los seres humanos que habitan el plantea.
Si esto se logra, el mantenimiento del sistema material y el sistema energético
estarán garantizados, ya que toda la sociedad sabrá que cuanto menor sea el
consumo que necesiten para mantener un estado dado, mejor será su
situación. Si existiesen ropas que no se desgastan, casas que no se deprecian, y
se pudiera mantener la condición corporal sin comer, se estaría claramente
mucho mejor.
Se trata de minimizar la producción y el consumo, el éxito es la cantidad de
recursos de los que se disponen, por lo tanto, a menor producción y consumo
mayores recursos y mayor éxito.
Otra alternativa en lo tocante a la materia sería crear un sistema cerrado, es
decir, un sistema en el que no aumenta ni disminuye la entropía material. En tal
sistema, todos los productos del consumo se reciclarán constantemente para
convertirse en insumo de la producción. Consiste en la creación de un sistema
de consumo ecológico cíclico.
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Pero todo esto parece ser una tarea imposible, ya que medio siglo después, la
conciencia social continua siendo uno de los objetivos más difíciles de lograr,
por eso, la última alternativa que se extrae de esta investigación es el retorno a
las antiguas propuestas realizadas por Gerard O’Neill sobre colonias espaciales.
Las colonias espaciales permitirían que la Tierra se recuperase de su desgaste
material y energético, garantizarían la continuidad humana, y son ciertamente
ciudades creativas, tan creativas que consisten en el desarrollo de nuevas
superficies construidas desde cero que podrían evitar que el futuro de la Tierra
sea el de convertirse en una mera nave espacial.
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