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EDITORIAL
O Dossiê Cidades e Territórios Criativos, da revista Brazilian Creative Industries Journal (BCIJ), atingiu
seu objetivo de ampliar o debate sobre essa temática e publica contribuições de diferentes áreas do
conhecimento, perspectivas, realidades e países, por meio da reunião de duas entrevistas internacionais
e de 14 artigos de pesquisadores brasileiros e estrangeiros de renome. Estes textos refletem a pesquisa
científica aprofundada e sua aplicação prática em prol do desenvolvimento de territórios criativos, que
estão gradualmente crescendo e avançando na Ibero-américa.
As contribuições dos autores pesquisadores trazem reflexões e resultados concretos, articulando
amplamente as discussões sobre as ações e o dinamismo cultural característico das indústrias criativas
em cidades e territórios criativos. A interdisciplinaridade das abordagens permite estabelecer múltiplas
conexões sobre produção e consumo culturais em diferentes escalas territoriais.
Este Dossiê traz duas entrevistas: uma com Greg Richards, pesquisador pioneiro no desenvolvimento
conceitual do turismo criativo, e que contribui com reflexões sobre a criatividade em cidades turísticas
frente à pandemia da Covid-19; e outra com Adriana Padilla Leal, Viceministra de Creatividad y Economia
Naranja de Colombia, que trata sobre as políticas públicas para territórios criativos. E, ainda, 14 artigos que
apresentam uma potente reflexão multitemática, abarcando discussões envolvendo temas emergentes,
como ambientes de inovação, políticas públicas, desenvolvimento, sustentabilidade, ecossistemas
criativos, turismo, aglomerados, redes culturais e plataformas, entre outras abordagens discutidas neste
Dossiê.
Vale ressaltar que este Dossiê integra o projeto Cátedra UNESCO Creative Economy & Public Policies,
sediado na Universidade Federal de Viçosa (UFV), e o Grupo de Pesquisa em Indústria Criativa (Feevale).
Assim, agradecemos aos autores por compartilharem os resultados de suas pesquisas, à comissão
editorial pela confiança e aos avaliadores pelos valiosos contributos para o aperfeiçoamento dos artigos
que compõem este Dossiê. Boa leitura!
Magnus Luiz Emmendoerfer
Mary Sandra Guerra Ashton
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