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O Fórum Internacional de Gestão Artística e Cultural – FIGAC – é um evento científico e cultural
que se realiza na região Norte de Portugal desde o ano de 2010 no âmbito do curso de licenciatura em
Gestão Artística e Cultural do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
O FIGAC visa promover o diálogo e a reflexão sobre aspetos relacionados com a gestão cultural
contemporânea a nível nacional e internacional, e, a médio prazo, pretende constituir-se como um espaço
de referência no que concerne à divulgação de boas práticas e à promoção da discussão e da produção
científicas sobre temas relacionados com a gestão cultural contemporânea.
Ao longo das seis primeiras edições do FIGAC, os alunos finalistas do curso de licenciatura em
Gestão Artística e Cultural promoveram e produziram, na região do Alto Minho, um conjunto de atividades
muito diversificadas – ações de formação, conferências, debates, exposições, palestras, performances,
residências artísticas –, que contaram com a participação de centenas de alunos, professores,
investigadores e profissionais do setor cultural e criativo, nacionais e internacionais.
Numa altura em que a relevância da cultura para o desenvolvimento sustentável é reiteradamente
sublinhada e em que é urgente recolocar a cultura no centro dos discursos políticos coerentes e
consequentes, o FIGAC 2016 escolheu como tema “Gestão Cultural: Formação e Profissionalização”.
Nesta publicação compila-se alguns dos artigos que estiveram na base das dezanove
comunicações que foram consideradas relevantes e pertinentes para integrar os cinco painéis temáticos
do programa científico do VII FIGAC que decorreu, nos dias 2 e 3 de junho de 2016, nas instalações da
Escola Superior de Educação de Viana do Castelo.
Do primeiro painel – “Ferramentas Contemporâneas da Gestão Cultural” – apresentam-se dois
artigos. Um primeiro artigo, de Maria do Rosário Sousa da Universidade Católica Portuguesa, que parte
de uma problemática muito concreta e atual: o papel que a gestão cultural pode ter na integração de
comunidades migrantes. A autora defende que a gestão cultural pode potenciar o diálogo intercultural
transformando a identidade e a diferença dos migrantes numa mais-valia na cultura dos países de
acolhimento e, por isso, vai convocar diversos percursos pedagógico-didácticos interculturais e artísticos
que podem ser úteis para a ação dos gestores culturais no século XXI. E um segundo artigo, que nos
chegou da Universidade Autónoma Metropolitana do México, no qual Rafael Esquivel Rosas a sublinha a
importância das redes sociais na gestão cultural contemporânea.
“Gestão Cultural e Desenvolvimento” foi o tema do segundo painel do FIGAC 2016. No primeiro
artigo, de Madina Ziganshina e José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa, os autores fazem a
apresentação do projecto ART-MAP que foi desenvolvido em Aveiro e que reuniu 111 artistas de 25
países diferentes. Carla Costa, doutoranda no Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes
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da Universidade Católica Portuguesa, partilha no seu artigo a procura de uma metodologia que permita
determinar intervenções adequadas a implementar sobre o património cultural de um território de forma
a potenciar o desenvolvimento cultural, social e económico. Maria do Rosário da Silva Santana e de
Helena Santana, da Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior da Universidade de
Aveiro, autoras do terceiro artigo deste painel, partem da premissa de que a animação sociocultural pode
concorrer para a transformação de grupos sociais em motores de desenvolvimento social, cultural e
territorial, para sublinhar a importância da contribuição destes agentes para a eficácia da gestão cultural
e social.
Explicita ou implicitamente, a cooperação, que foi o tema do FIGAC 2015, é o denominador comum
do terceiro painel do FIGAC 2016. Jorge Brandão Pereira da Escola Superior de Design do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave e Heitor Alvelos na Universidade do Porto, autores do primeiro artigo
deste painel, apresentam um conjunto de casos práticos que permitem perceber algumas das relações
entre design, criatividade e o território. Susana Marques, da Fundação Museu do Douro, debruça-se sobre
a Rede de Museus do Douro, que nasceu no ano de 2007 fruto da necessidade de congregar estruturas
com tutelas diferenciadas em torno de um projeto cultural comum, mas que demorou oito anos a tornarse uma verdadeira rede, inclusiva e ilustrativa da realidade da Região Demarcada do Douro. Bruno Costa,
Luís Teixeira e Mariana Barbosa, da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, abordaram
no último artigo deste painel a autopromoção, os agentes de representação públicos e privados e as redes
de cooperação, como mecanismos de internacionalização de projetos artísticos, no caso específico das
Artes de Rua, sendo, segundo os autores, as últimas que se revelam as estruturas mais fortes ao nível
da representação de programadores e estruturas.
“Criatividade e Profissionalização na Gestão Cultural” foi o tema do quarto painel do FIGAC 2016.
No artigo de Noé Aço, presidente da AISCA - Associação de Intervenção Social, Cultural e Artística, é
possível observar a criatividade e o modelo de gestão que esteve na base da criação e desenvolvimento
da AISCA. “Mediação Cultural: Reflexões e Conexões entre memórias, “devaneios”, histórias e fantasias
no espaço expositivo” é o tema do artigo de Rita Chaves Fonseca, Sandra Tanajura Moreira Galeffi, Maria
Estela Lage e Luís Gustavo, da Universidade Federal da Bahia. Ana Laura Pinheiro Cruz, mestre pelo
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa do Instituto Universitário de Lisboa, será a
responsável pelo terceiro artigo do painel no qual apresenta o exemplo do Festival Alkantara para ilustrar
os impactos que a recente crise financeira portuguesa teve no setor das artes performativas. No último
artigo deste painel, Rebeca Sousa, doutoranda na Universidade do Minho, apresenta a experiência do
Curso de Extensão para Formação de Gestores Culturais da Paraíba que ocorreu entre agosto de 2013
e março de 2014.
5

No último painel da VII Edição do FIGAC discutiu-se a “Formação e a Identidade Profissional do
Gestor Cultural” a partir de um conjunto de contributos muito diversificados. No artigo “Gestão Cultural,
defesa de património cultural material e imaterial, e cidadania”, Maria da Conceição Pitta Azinhais
Mendes, da Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa, reflete sobre a
formação de profissionais aptos a trabalhar nos vastos territórios que definem e suportam o conceito de
património cultural e artístico; e o artigo de Cristiano Carvalho dos Santos, do Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa do Instituto Universitário de Lisboa, reflete sobre a “(Tans)formação
na Gestão Cultural”.
Sendo o FIGAC um evento científico e cultural, a programação cultural também é um foco
importante na programação. Tal como aconteceu no FIGAC 2015, a programação cultural do FIGAC 2016
teve como eixo principal uma Residência Artística Internacional que tem o objetivo de promover
oportunidades para a mobilidade de artistas emergentes europeus e para a circulação das suas obras
culturais e criativas.
A II Residência Artística do FIGAC decorreu em Viana do Castelo entre os dias 26 de maio e 3 de
junho de 2016, e teve como finalidade a criação coletiva de um projeto artístico que foi apresentado
publicamente no dia 2 de junho de 2016. No âmbito da Residência Artística foi ainda inaugurada uma
exposição/instalação coletiva com um trabalho individual da autoria de cada um dos cinco artistas
participantes: André Soares, Carmo Osul, João Nunes, María Rogel e Xu Moru.
Com esta publicação, que se junta aos “Primeiros Contributos para o FIGAC 2016” lançado em maio
de 2016, a Comissão Científica e a Comissão Organizadora do FIGAC 2016 esperam, mais uma vez,
contribuir para que a cultura esteja no centro das atenções, para o diálogo e a reflexão sobre aspetos
relacionados com a gestão cultural contemporânea a nível nacional e internacional, desta feita sobre
“Gestão Cultural: Formação e a Profissionalização”.

Viana do Castelo, março de 2017

6

Programa FIGAC 2016
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Imagens da Exposição/Instalação “Obras dos Residentes II” que esteve patente no Absoluto Design Hotel
entre os dias 27 de maio e 3 de junho de 2016 no âmbito da Residência Artística FIGAC 2016 e que contou
com a participação de André Soares, Carmo Osul, João Nunes, María Rogel e Xu Moru.
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26 de maio a 3 de junho de 2016
Residência Artística “Artistas Emergentes Europeus”
André Soares
Carmo Osul
João Nunes
María Rogel
Xu Moru

27 de maio a 3 de junho de 2016
Exposição/Instalação “Obras dos Residentes II”

2 de junho de 2016
09h00-09h30 | Sessão de Abertura
César Sá – Diretor da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo
Maria José Costa Barros – Coordenadora da Área Científica de Artes, Design
e Humanidades do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
09h30-10h30 | Conferência de Abertura
Moderação: Manuel Gama – Coordenador do FIGAC 2016
Cooperação, Internacionalização e Mobilidade: novas práticas e perfis
profissionais
[Cristina Farinha – Portugal]
10h30-11h00 | Pausa para café

9

11h00-13h00 | “Ferramentas Contemporâneas da Gestão Cultural”
Moderação: Luís Mourão – Professor Coordenador do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo
Gestão Cultural e Interculturalidade através da Música e das Artes
[Maria do Rosário Morais Pinto da Mota Ribeiro de Sousa – Centro de
Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, Escola das Artes,
Universidade Católica Portuguesa – Portugal]
Licenças Creative Commons – Um Instrumento Legal para o Gestor Cultural
[Diogo Morais Oliveira – Universidade de Vigo – Portugal]
La Gestión Cultural y las Redes Sociales
[Rafael Esquivel Rosas – Universidad Autónoma Metropolitana – México]
13h00-14h00 | Pausa para almoço
14h00-16h00 | “Gestão Cultural e Desenvolvimento”
Moderação: Carlos Almeida – Coordenador do curso de mestrado em Gestão
Artística e Cultural do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
ART-MAP. Concept of Moving Curatorial Project Executable in Small and
Medium Cites in Portugal
[Madina Ziganshina & José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa – Universidade
de Aveiro – Portugal]
Gestão do Património Cultural para o Desenvolvimento Regional - Uma
Metodologia
[Carla Celeste Palma Campos Costa – Centro de Investigação em Ciência e
Tecnologia das Artes, Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa –
Portugal]
Discussão em Torno de uma Recriação Histórica - A Citânia de Briteiros como
Estudo de Caso
[Isabel Maria Gomes Martins Pacheco Jantarada & Carlos Almeida – Escola
Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Portugal]
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A gestão, Dinamização e Organização de Espaços Culturais e Territoriais na
Raia Portuguesa: O Papel do Animador Sociocultural
[Maria do Rosário da Silva Santana & Helena Santana – Unidade de
Investigação para o Desenvolvimento do Interior & INET-md, Universidade de
Aveiro – Portugal]
16h00-16h30 | Pausa para café
16h30-18h30 | “Gestão Cultural e Cooperação”
Moderação: João Moura Alves – Membro da Comissão do Curso de licenciatura
em Gestão Artística e Cultural do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Cultural Management and the focusing on design and place
[Jorge Brandão Pereira & Heitor Alvelos – Instituto Politécnico Cávado Ave &
Universidade do Porto ID+ - Portugal]
Rede de Museus do Douro | Uma Rede de Colaboração em Construção
[Susana Maria Marinho Marques – Rede de Museus do Douro, Fundação
Museu do Douro – Portugal]
Mecanismos de Internacionalização de Projetos Artísticos – O Caso das Artes
de Rua
Bruno Costa; Luís Teixeira & Mariana Barbosa – Escola das Artes,
Universidade Católica Portuguesa – Portugal]
A União Europeia como Mediadora de Projetos de Cooperação: Organizações
Portuguesas nos Projetos de Cooperação Europeia do Subprograma Cultura
do Europa Criativa
[Fernanda Souza Pinheiro & Manuel Gama – Instituto Politécnico de Viana do
Castelo & Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade
do Minho – Portugal]
19h30 | Jantar FIGAC 2016
21h00 | Visita à Exposição “ARTLAB – Mitos e Rituais da Tapeçaria Contemporânea”
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3 de Junho de 2016
09h00-11h00 | “Criatividade e Profissionalização na Gestão Cultural”
Moderação: Maria Antonieta Morais – Membro da Comissão do Curso de
mestrado em Gestão Artística e Cultural do Instituto Politécnico de Viana do
Castelo
Montanha Russa Cultural – génese e desenvolvimento da Aisca – Associação
de Intervenção Social, Cultural e Artística
[Noé Aço – AISCA - Associação de Intervenção Social, Cultural e Artística –
Portugal]
Mediação Cultural: Reflexões e Conexões entre memórias, “devaneios”,
histórias e fantasias no espaço expositivo
[Rita Chaves Fonseca; Sandra Tanajura Moreira Galeffi; Maria Estela Lage &
Luís Gustavo – Universidade Federal da Bahia – UFBA; Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas FFCH, Departamento de Museologia – Brasil]
Em tempos de crise, quem luta pelo Festival Alkantara?
[Ana Laura Pinheiro Cruz – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa, Instituto Universitário de Lisboa – Brasil]
Potencialidades Locais em Evidência: A Experiência da Paraíba na Formação
em Gestão Cultural
[Rebeca Oliveira Sousa – Universidade do Minho – Portugal]
11h00-11h30 | Pausa para café
11h30-13h00 | “Formação e Identidade Profissional do Gestor Cultural”
Moderação: Adalgisa Pontes – Docente da Área Científica das Artes, Design e
Humanidades do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Gestão Cultural, defesa de património cultural material e imaterial, e cidadania
[Maria da Conceição Pitta Azinhais Mendes – Escola Superior de Teatro e
Cinema, Instituto Politécnico de Lisboa – Portugal]
12

(Trans)formação na Gestão Cultural
[Cristiano Carvalho dos Santos – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa, Instituto Universitário de Lisboa – Portugal]
Universidade do Estado do Amazonas: Cultura, Mediação e Formação
Profissional
[Valdemir de Oliveira & Maria Evany do Nascimento – Universidade do Estado
do Amazonas – Brasil]
13h00-14h00 | Pausa para almoço
14h00-16h00 | “A influência dos Gestores Culturais no Processo Criativo”
Moderação: Eduarda Novo – Artista participante na Residência Artística do
FIGAC 2015
Intervenção dos 5 participantes na Residência Artística: Artistas Emergentes
Europeus
16h00-16h30 | Pausa para café
16h30-17h30 | Conferência de Encerramento
Moderação: Manuel Gama – Coordenador do FIGAC 2016
“Soft innovation” o por qué la economía mira hacia la cultura y la creación
[António González Rueda – Universidade do Cádiz – Espanha]
17h30-18h00 | Sessão de Encerramento
Anabela Moura – Coordenadora do curso de licenciatura em Gestão Artística e
Cultural do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Manuel Gama – Coordenador do FIGAC 2016

Programa Científico e Residência Artística decorreu nas instalações da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo.
Exposição/Instalação “Obras dos Residentes II” decorreu no Absoluto Design Hotel.
Exposição “ARTLAB – Mitos e Rituais da Tapeçaria Contemporânea” foi promovida e decorreu na Oficina Cultural.
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Gestão Cultural e Interculturalidade através da Música e das Artes

Maria do Rosário Morais Pinto da Mota Ribeiro de Sousa
sousa.mrosario@gmail.com
Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes
Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa
Portugal
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Nota Biográfica
Doutorada em Ciências da Educação e em Educação Intercultural. Pós-Doutorada em Artístic
Studies/Music Studies. Autora de várias obras e de artigos publicados. Professora Coordenadora
no Conservatório Superior de Música de Gaia. Investigadora Integrada no CITAR - Research Center
for

Science

and

Technology

of

the

Arts,

da

Universidade

Católica

Portuguesa.

[http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=2819528253653308]

Resumo
A problemática desta Comunicação assenta em perspectivas inovadoras nos domínios da
investigação científica, através da qual os problemas da gestão cultural e artística se situam numa
lógica de integração social de comunidades migrantes, às quais se torna pertinente dar respostas,
sobretudo, em escolas e instituições educativas, nas sociedades actuais. A Educação Intercultural,
atenta à diversidade cultural existente, procura corresponder a este desafio, aproveitando, não só,
o enriquecimento cultural, intercultural e artístico proveniente dessa mesma diversidade cultural,
como partilhando o conhecimento existente na cultura do país de acolhimento, fará emergir uma
nova cultura de integração social. Desta nova forma de vivenciar os fenómenos interculturais
resultarão práticas educativas geradoras de desafios, promissores de distintas e renovadas visões
acerca da identidade e da diferença. O Estado da Arte é muito preciso quanto aos graus de
relevância e de eficácia que a realização de Programas Artísticos e Musicais Interculturais
proporciona às comunidades migrantes, enquanto fontes inesgotáveis de integração e de
comunicação. Pelas experiências realizadas, verificamos que as interacções que se estabelecem
entre os interlocutores intervenientes se revelam envolventes, capazes de ultrapassar as barreiras
do imprevisível, e do inesperado. Comprovam-no autores de referência a nível mundial,
nomeadamente, Banks (1994); Campbell (1977); Bamford (2006); Sousa (2008; 2010; 2012; 2015),
entre outros. Nesta base reflexiva, entendemos que a gestão cultural e artística, vista à luz destas
dinâmicas e políticas integradoras, poderá usufruir de contributos de significativo interesse, quanto
à cooperação proveniente de uma Educação Intercultural onde as Artes, na sua globalidade,
exerçam um papel predominante.

Palavras-chave: Gestão Cultural; Interculturalidade; Programas; Música; Artes

Sousa, M. (2017). Gestão Cultural e Interculturalidade através da Música e das Artes. In Gama, M. (ed.), FIGAC 2016 – Gestão
Cultural: Formação e Profissionalização, Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, 7ª Edição do Fórum Internacional de
Gestão Artística e Cultural, 2-3 junho 2016, (15-24). Disponível em www.figacipvc.wordpress.com.
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INTRODUÇÃO
Na procura do aprofundamento do conhecimento e do diálogo através das interacções que se
pretendem estabelecer neste Fórum (2016) afigura-se de grande pertinência trazer para o debate
questões relacionadas com a Gestão Cultural e Interculturalidade através da Música e das Artes. Assim,
e nesta perspectiva, iniciaremos esta apresentação por uma abordagem do Estado da Arte, nos domínios
da Educação Artística, da Educação Intercultural e da Antropologia Cultural, tendo como base a citação
de autores de referência e a realização de experiências didáctico-pedagógicas efectuadas a nível nacional
e a internacional, que nos confirmam a eficácia destas estratégias de ensino-aprendizagem, enquanto
caminhos facilitadores da gestão cultural e artística que se pretende desenvolver nas sociedades
multiculturais em que vivemos.

O ESTADO DA ARTE
Segundo Diana de Vallescar Palanca, na sua obra: Cultura, Multiculturalimo e Interculturalidad –
Hacia una racionalidade intercultural (2000):
El interés por la temática intercultural, muy unido a la propia experiencia de vida, se ha
convertido en el motivo que guía nuestro trabajo. A esto hay que agregar que hoy la cultura
en plural – culturas – representa una de las nociones más controvertidas. No solo por las
dificultades inherentes a su tratamiento, cuya complejidad se multiplica automáticamente,
cuando se establece una interrelación. Sino también porque al abrirnos a horizontes
insospechados, descentra nuestros tópicos y nos deja sin saber cómo afrontar la nueva
realidad. Y todo eso repercute, sobre el modelo tradicional de la filosofía. Por eso, esta a
punto de operar un nuevo giro en la filosofía, a través de la naciente filosofía intercultural
que, se vuelve para interrogar su trayectoria histórica-genética, su constitución, alcance y
limites. (Palanca, 2000, p.7)

Neste contexto, globalização, multiculturalismo e interculturalidade são, na actualidade, palavras do
nosso quotidiano, que se revestem de grande significado pelos sinais que representam. É disso uma
constatação a obra de referência, coordenada por Norberto Cunha: Europa – Globalização e
Multiculturalismo (2006), a qual nos relata as Actas dos Encontros de Outono. Logo, na Introdução dessa
obra se podem ler as palavras de acolhimento e de abertura de Armindo Costa, Presidente da Câmara
Municipal de Famalicão, em 2004:
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Os Encontros de Outono são um marco na agenda cultural do município de Vila Nova de
Famalicão. (…) Vai sendo um hábito agradável este encontro anual de reflexão, promovido
pelo Museu Bernardino Machado sobre temas de grande actualidade e de relevância
nacional. É o caso da Europa, da globalização e do multiculturalismo – tema central dos
Encontros de Outono 2004. (…) Sendo este um assunto tão próximo de cada um de nós,
é simultaneamente, um tema distante e complexo, que exige uma boa informação, via
essencial para o exercício da cidadania europeia activa e responsável. (Cunha, 2006, p.9)

Neste sentido, as problemáticas e realidades que se fazem sentir, em todos os países do mundo,
obrigam a que as questões da multiculturalidade e da interculturalidade sejam percepcionadas nos países
de inserção e de acolhimento e junto dos povos provenientes de regiões e de culturas diferentes. Assim,
questões como identidades e diferença têm, necessariamente, que ser equacionadas no sentido da
valorização do outro, independentemente da sua proveniência, etnia ou cultura.

OS FLUXOS MIGRATÓRIOS E A VALORIZAÇÃO DAS ARTES
Por razões relacionadas com os fluxos migratórios que se fizeram sentir ao longo dos tempos, e
que nas últimas décadas tomam grandes dimensões, vários países do mundo, desde o Continente
Americano até à Oceânia, desenvolveram processos de integração e de inclusão social, onde a gestão
artística e cultural se manifestou de forma predominante através das artes e da música intercultural.
Assim, valorizando as artes de cada povo e de cada cultura, numa dimensão transversal da Antropologia
Cultural, os sistemas educativos e de ensino-aprendizagem deram força a processos de interacção
sociais e artísticos, facilitadores da verdadeira e motivadora integração social.
Nesta base e perspectivando a resolução dos fenómenos interculturais muitos são os investigadores
e autores de grande relevância, à escala mundial, que se dedicaram à reflexão e ao estudo do impacto
transformador social e antropológico da música e das artes nestes contextos. Destacamos a título de
exemplo: Banks, J. (1986; 1991a); 1994); McCrary, J. (1993; 1995; 2000; 2001); Elliot, D. (1995; 2005);
Campbell, P. (1997); Wolk, T. (1998); Sousa, M. R. (1999; 2008; 2010; 2011; 2012; 2015); Davis J. e
Gardner H. (2002); Palanca, D. V. (2000). Spoder, B. (2002); Cunha, N. (2006); Delors, J. (2005); Vieira,
R. (2011); Carvalho, A. (2013), entre muitos outros, os quais confirmam a necessidade de uma gestão
cultural e artística onde a educação global seja acessível a todas as camadas da população, e onde todas
as artes, nas suas diferentes áreas, sejam contempladas, nos contextos da interculturalidade.
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Anne Bamford, professora e investigadora na University of the Arts, em Londres, tem realizado
pesquisas de grande interesse científico acerca do impacto transformador das artes na educação global
e na educação artística em contextos interculturais. A convite da UNESCO, em parceria com o Conselho
da Austrália, efectuou um estudo que constituiu a primeira análise internacional acerca das investigações
realizadas sobre os efeitos da educação artística, na educação global e em contextos de grande
diversidade cultural. Comparando os dados e os resultados obtidos, através dos estudos de caso
realizados em mais de 60 países, esta investigadora analisou o impacto da influência da Educação
Artística na educação global e a importância de que se revestem os Programas Artísticos e Musicais
Interculturais na educação e na integração social de crianças e de jovens, identificando uma série de
benefícios educacionais, culturais e sociais. Na obra de sua autoria denominada: The Wow Factor: Global
research compendium on the impact of the arts in the education (2006), Annne Bamford explica e analisa
este impacto transformador das artes.

OS PROGRAMAS MUSICAIS INTERCULTURAIS E A GESTÃO CULTURAL E ARTÍSTICA
Com a empenhada integração das artes nos programas talvez consigamos criar uma vida escolar
saudável que seja o espelho de uma escada de cristal, uma via potencial para a aceitação colectiva e
para a justiça social (Diamond, 2004, p.13).
Nos domínios da Gestão Cultural e Artística: Formação e Profissionalização, objecto de estudo
deste Fórum, entendemos que a mesma se tornará mais profícua se todos os intervenientes
governamentais e não-governamentais forem sensíveis às questões culturais e artísticas de cada país e
de cada cultura. Nesta busca, que se pretende permanente e contínua, encontrámos experiências
concretas que nos conduzem a resultados de significativo interesse.
Os objectivos desses mesmos programas, dispersos pelos cinco continentes, situam a sua
centralidade, fundamentalmente, na elaboração e na prática da integração desses programas nos
programas curriculares existentes, procurando, através deles, sensibilizar professores e alunos para as
diferentes formas de vivenciar as artes, dando especial destaque aos contextos interculturais.
Não nos sendo possível fazer uma abordagem exaustiva aos diferentes países e aos variados
programas, iniciamos esta digressão pelo Continente Americano onde nos deparámos com experiências
inovadoras no contexto dos países que dele fazem parte. Neste continente destacam-se os Estados
Unidos da América, o Canadá, o Brasil e a Colômbia.
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Se nos deslocarmos até ao Continente Europeu encontrámos variadas experiências em curso,
designadamente na Inglaterra, na França, na Bélgica, na Espanha e em Portugal.
Na África, encontrámos, no Ghana, no Senegal e na República das Seychelles, tradições culturais,
artísticas, e musicais interculturais que se encontram vivas, e que na actualidade, não só acompanham o
quotidiano das comunidades, como se encontram em pleno desenvolvimento, e em pleno crescimento,
através da implementação desta tipologia de programas.
No Continente Asiático sabemos o quanto as artes têm sido valorizadas no contexto da educação
integral de crianças e de jovens, em particular em países como a China e o Japão.
Na Oceânia encontrámos na Austrália e na Nova Zelândia experiências de programas artísticos que
vale a pena conhecer (Sousa, 2008; 2010).

PROGRAMAS ARTÍSTICOS E MUSICAIS INTERCULTURAIS EM PORTUGAL
Tendo como objectivo central a formação de professores e de educadores realizou-se na
Universidade Católica Portuguesa, no Centro Regional do Porto, um Curso de Formação denominado:
Música, Educação Artística e Interculturalidade: A Alma da Arte na Descoberta do Outro. Neste Curso de
Formação, orientado pela autora desta comunicação, participaram professores, educadores e médicos
que, com muito interesse, se debruçaram sobre as questões das Artes e da Interculturalidade. O Curso
terminou com a apresentação pública de um Concerto didáctico-pedagógico, musical e intercultural,
através do qual os seus interlocutores, acompanhados por um grupo de crianças, viajaram através da
música, do teatro, da dança, da expressividade e da criatividade, pelos cinco continentes.
Seguem-se algumas das imagens ilustrativas desta experiência.
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Imagem 1 – Crianças e Professores actuam em Concerto didáctico-pedagógico musical e intercultural

Imagem 2 – Crianças interpretam canção e dança chinesa

Imagem 3 – A interpretação de uma canção mexicana – Janeiro de 2010
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Com o objectivo de sensibilizar professores e estudantes de escolas portuguesas do Ensino Básico
para as questões da interculturalidade, a autora desta Comunicação deslocou-se, na qualidade de
investigadora, fora dos muros da Universidade Católica Portuguesa, realizando um novo Programa
Artístico e Musical Intercultural. As escolas escolhidas foram do concelho de Gondomar, do distrito do
Porto. A amostra foi constituída por um grupo de 40 jovens participantes, com idades compreendidas
entre os 12 e os 15 anos. As actividades desenvolvidas revelaram-se motivadoras e participativas. No
final, fizeram a apresentação pública de um Concerto didáctico-musical e intercultural, aberto às famílias
e a todas as comunidades educativas do concelho.
Seguem-se algumas imagens desse Concerto final.

Imagem 4 – A arte musical e intercultural expressa pelos jovens, na interpretação da palavra e do texto teatral – Junho de 2010

Imagem 5 – Apresentação de um extracto da Cantata cénica Carmina Burana de Carl Orff – Junho de 2010
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CONCLUSÕES
Chegados ao final deste percurso reflexivo, sobre a temática em estudo, parece-nos fundamental
exprimir aspectos que consideramos grande relevância:
a) que a gestão cultural e artística se revela fundamental em todos os contextos, envolvendo
todos os intervenientes das entidades governamentais e não-governamentais, gerando assim, o
enriquecimento o cultural e a valorização das artes nas suas mais diversas dimensões;
b) que todas as comunidades migrantes, ou não, necessitam destas dinâmicas culturais e
artísticas promovendo-se através delas o diálogo intercultural, a comunicação e a valorização da
identidade e da diferença no seio das mais diversas culturas;
c) que as dimensões da educação artística e da interculturalidade se cruzam e se complementam;
d) que através da implementação de Programas Artísticos e Musicais Interculturais abrimos
caminhos inovadores no sentido da sensibilização multicultural e intercultural, em todos os
contextos e em todas as comunidades.
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Resumo
La gestión cultural ha cambiado con el paso de los años. En la actualidad el gestor cultural debe
echar mano de diferentes herramientas tecnológicas que le permitan desarrollar actividades acordes
a su tiempo y espacio. El uso de estas herramientas tecnológicas le permiten estar en contacto
permanente con los artistas, públicos y demás sectores que participan en las diferentes actividades
culturales. Algunas herramientas tecnológicas destacan por su innovación, impacto y número de
usuarios registrados, tal es el caso de las redes sociales. Estas redes sociales se han convertido en
una plataforma muy importante para aquellas personas que pretenden dar a conocer algún
acontecimiento, tal es el caso de actores, músicos, escritores, productores y porque no pensar en
algunos gestores culturales. Las ventajas y beneficios que ofrecen las redes sociales deberían ser
una opción a considerar por parte de los gestores culturales, entre los que destacan: comunicación
inmediata, comunicación directa, difusión, publicidad, interacción social, mayor alcance, movilidad,
internacionalización, costos económicos, entre otros. No podemos dejar de mencionar que las redes
sociales pueden ser de gran utilidad al momento de identificar necesidades de nuestros públicos,
artistas, patrocinadores, auspiciantes e instituciones involucradas en las manifestaciones culturales.
Cabe señalar que es necesario conocer las características que tienen las redes sociales e identificar
cuales nos ofrecen el mejor ambiente para poder desarrollar nuestras actividades. La utilización de
diferentes metodologías, estrategias o herramientas tecnológicas, deben brindar soporte al gestor
cultural que las está implementando.
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El papel de la cultura y los gestores culturales han cambiado con el paso de los años, sin embargo,
mantiene sus cualidades relacionadas con el desarrollo social. Actualmente la cultura juega un papel
determinante en el desarrollo económico y artístico a nivel mundial, debido a su valor creativo.
Por su parte el gestor cultural es considerado un especialista y es el encargado de diseñar
programas que están relacionados con la creación, producción y circulación de bienes y servicios
culturales. “Al decir que es un especialista, hacemos referencia que su practica se sustenta en una
formación profesional basada primordialmente en la capacidad para atender todos los requerimientos de
quienes intervienen en la cadena de valor de los bienes culturales: creadores, promotores, productores,
difusores y consumidores” (Nivón, 2015, p.18).
El trabajo de los gestores culturales tiene se relaciona con aspectos como la administración,
producción, gestión de recursos. Entonces, la gestión cultural se podría definir como “la administración
de los recursos de una organización cultural con el objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue
al mayor número de público o consumidores, procurándoles la máxima satisfacción” (Bernárdez, 2003,
p.3).
Sabemos que mientras hacemos gestión cultural estamos en contacto con diferentes personas que
juegan un papel importante, ya sea como artistas, técnicos, colaboradores, patrocinadores, públicos,
consumidores, etc. los cuales comparten diferentes objetivos (ya sea garantizando la calidad y
accesibilidad relacionado con los derechos y deberes culturales o buscando lucrar), pero forman parte de
una gran cadena, mediante la cual se pretende implementar estrategias que permitan la producción,
difusión y distribución de los productos/bienes o servicios culturales.
Por lo tanto, para poder realizar gestión cultural en la actualidad, es necesario echar mano de la
tecnología, sus usos y herramientas. Internet es uno de los grandes avances tecnológicos de la
humanidad que ha detonado importantes cambios a nivel mundial, entre los que destacan la anulación de
distancias y disminución de costos.
Por otra parte, debemos reconocer que cualquier actividad cultural o artística se genera para
satisfacer las necesidades de algunas personas, es decir públicos/consumidores. Es por ello, que esa
actividad debe implementar una estrategia que permita comunicar su idea, para lo cual, el uso de las
redes sociales, a través de Internet puede ser considerada una muy buena opción, permitiendo
incrementar su visibilidad, mejorar su relación con los públicos/consumidores, patrocinadores,
auspiciantes, etc. y optimizando sus recursos.
Actualmente nos encontramos en una nueva era, en donde los públicos/consumidores no se deben
dejar de tomar en cuenta, dado que ellos, han podido cambiar las formas con las que venían interactuando
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quienes participaban de las actividades artísticas y culturales; y son quienes determinan el éxito o fracaso
de un bien o servicio cultural. Es indudable que “cada vez pasamos más tiempo conectados, y cada vez
es mayor la variedad y cantidad de actividades que realizamos a través de la web. Se han modificado los
patrones de consumo e información, generando nuevos canales de difusión, información y
comercialización” (Moschini, 2012, p.6).
Aquellos que descuidan su presencia en Internet o que no estan inmersos en el, no solamente están
perdiendo una herramienta fundamental, están descuidando el contacto con sus publicos/consumidores
potenciales. Uno de los objetivos constantes de la gestión cultural es conocer mejor a sus
públicos/consumidores a fin de responder a ellas de un modo eficiente y satisfactorio.
En la actualidad el uso de internet se ha convertido en algo indispensable para cierto grupo de
personas. Las cuales desarrollan sus actividades cotidianas en la súper carretera de la información
mediante el uso de páginas web, redes sociales, aplicaciones, etc. “En la era de la web social, el flujo de
datos e información ha dejado de ser unilateral, y nos encontramos ante fenómenos comunicacionales en
los cuales los estímulos provienen de múltiples vías” (Moschini, 2012, p.38).
Actualmente las redes sociales son motores esenciales de la sociabilidad online, sin importar el uso
que se le den como usuario, por ello se han ganado un lugar innegable en la web 2.0. Las redes sociales
son plataformas de comunicación social que en los últimos años han tenido un crecimiento considerable,
se caracterizan por estar siempre conectadas a internet (lo que permite que se encuentren actualizadas),
son de facil acceso (requieren o no la generación de un usuario) y sencillas de utillizar (en la mayoría de
los casos son softwares amigables con los usuarios).
Como se menciono anteriormente, la facilidad de acceso a estas redes sociales es una de sus
carácterísticas más importantes, inclusive, en este momento se puede acceder desde cualquier parte del
mundo mediante un dispositivo móvil (tablet, smartphone, smartwatch, computadora portátil, etc.) que
cuente con acceso a internet. Es por ello, que a nivel mundial en las diferentes redes sociales se
incrementen día con día el número de usuarios, así mismo, se incrementa el tiempo que se encuentran
conectados a ellas. Debemos dejar claro que en las redes sociales podemos encontrar usuarios que
desarrollan diferentes actividades, destacando los usuarios “tradicionales” que su fin es socializar; los
usuarios que representan a una marca, empresa o institución; los influencers y los haters, entre otros.
Existen en el mundo millones de usuarios registrados en las diferentes redes sociales que podrían
convertirse en futuros públicos o consumidores, siempre y cuando se sepa explotar los beneficios que
estas redes sociales ofrecen. Lo cual, sido aprovechado en la mayoría de los casos por empresas,

28

instituciones o gobiernos que han logrado entender las nuevas formas de relacionarse socialmente en la
web.
Por lo tanto, vislumbrando las grandes posibildades y beneficios que genera el uso de las redes
sociales, parecería pertinente que los gestores culturales involucraran el uso de redes sociales como
parte de sus actividades cotidianas. “Las redes sociales son herramientas de comunicación de múltiples
vías. El objetivo de cualquier presencia en estas plataformas no debe ser sólo la propagación de
contenidos, sino la generación de un vínculo con los usuarios” (Moschini, 2012, p.14).
Al tener presencia en redes sociales, los gestores culturales o las empresas registradas requieren
establecer

una

comunicación

cotidiana,

efectiva,

cercana,

rápida

y

honesta

con

sus

públicos/consumidores, lo cual permite generar una relación disntinta a la que habían tenido años atrás y
que va más allá de las cuestiones comerciales, detonando beneficios y resultados positivos, o en su caso
negativos. Por ello, es necesario escuchar aquello que tienen que decir nuestros públicos/consumidores
y a partir de ello, generar, modificar o implementar nuestra estrategia.
Dentro de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial destacan Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram, Vine, LinkedIn, Snapchat, Periscope, Meerkat, Foursquare, entre otras. Por el número de
usuarios registrados, en esta ocasión destacaremos los beneficios que proporcionan Facebook, Twitter
y Youtube, lo cual no quiere decir que las demas redes sociales no sean importantes, pero por las
características de este documento se tendrán que abordar en otra ocasión.
Facebook es la red social que detonó el cambio de las herramientas de sociabilidad online, por ello
es considerada como la reina de la socialización web y la interacción, se puede acceder mediante la
generación de un perfil con un número limitado de amigos o una fanpage, la cual resulta de gran utilidad
si se pretende ofrecer o comercializar productos y servicios, además de brindar la posibilidad de
contabilizar todo lo que sucede en ella.
Así mismo, Facebook permite realización de investigaciones de mercado en tiempo real,
elaboración de publicidad con máxima eficiencia de costos y resultados, mediante una segmentación muy
exacta (más allá de las variables clásicas: edad, sexo, localidad, etc); anuncios que permiten saber en
tiempo real y con exactitud el número de usuarios que vieron los anuncios y monitorear su
comportamiento; se pagan los anuncios con base a los resultado, ya sea por Costo Por Clic (CPC, cada
vez que un usuario hace clic en el aviso) o Costo Por Mil (CPM, cada mil visualizaciones del aviso por
parte de los usuarios).
Por su parte, Twitter se caracteriza por tener usuarios que buscan entrelazar una “conversación
mundial”, en esta red social sobresalen la simplicidad, velocidad, precisión e instantaneidad de la
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información, sin importar el carácter de ella, es decir, puede ser social, político, cultural, etc. Aunado a
esto Twitter a detonado la generación de nuevos formadores de opinión, los cuales han tenido o no la
posibilidad de participar en los tradicionales medios de comunicación.
Por sus características ha sido utilizada como canal de soporte técnico, de consultas sobre
productos, de relaciones publicas ediante la circulación de notas de prensa o complementando diferentes
estrategias de comunicación en los medios, amplificando la repercusión de algún acontecimiento
(mediante el uso de Hashtags), entre otros.
Youtube se caracteriza por su contenido audiovisual, que en un principio contaba unicamente con
videos caseros, que posteriormente fueron desplazados por videos producidos para acompañar
canciones y despues por programas de televisión. Desde hace varios años se generan contenidos
especificos para Youtube debido a que las personas prefieren y consumen cada vez más los contenidos
audiovisuales.
Una de sus características más importantes es que la visualización de los videos se realiza bajo
demanda, por lo cual, el usuario es el único que decide que ver, así mismo, tiene compatibilidad con otras
plataformas para poder viralizarse, aunado a esto, no es necesario crear una cuenta para disfrutar de los
videos, sin embargo, para poder ingresar algún contenido es necesario una cuenta.
Una vez creada la cuenta, se puede crear un canal propio, que además de ser gratuito nos permite
incluir links de otros sitios o redes sociales. Ademas, Youtube permite realizar anuncios en video (“InStream”, similar a la de un anuncio de televisión o “True View” el cual ofrece la particularidad de que el
navegante puede saltarse el anuncio y por lo cual, el anunciante paga únicamente cuando el spot es
reproducido).
Una vez que identificamos las caracteristicas de algunas redes sociales, es necesario y conveniente
mencionar aquello que se recomienda realizar si se ha decidio utilizar las diferentes redes sociales:


Identificar el objetivo de nuestra presencia en las redes sociales



Identificar nuestro tipo de usuario (navegante cualquiera y/o perfil de una marca,empresa,
institución,etc.)
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Planificar



Definir metas (viables, cuantificables, comprobables)



Definir cuales son los medios más adecuados para cada acción



Identificar al publico al que queremos dirigirnos



Tener en cuenta que cada red social maneja sus propios códigos y reglas de socialización



Establecer una campaña



Utilizar imágenes llamativas



Proporcionar información útil a nuestros públicos/consumidores



Ser claros, frescos, atractivos y concisos



Generar un calendario de contenido (año, mes, semana, dias)



Generar un ritmo periódico de publicaciones y sostenerlo a lo largo del tiempo



Publicar distintas clases de contenidos y formatos (textos, videos, imágenes, etc)



Tener siempre contenido disponible



Ser creativo y ligeramente informal a la hora de publicar



Interactuar (responder a las consultas que se reciban y hacerlo rápido)



Mantener los buenos modos



Utilizar palabras o símbolos que sirvan de call to action.



Estar atento a las menciones en las que estemos involucrados



Monitorear constantemente la actividad de los usuarios



Observar a la competencia (tomar buenos ejemplos)

Así como mencionamos aquello que se recomienda realizar si se ha decidido utilizar las redes
socieles, es pertinente o mencionar aquello que no se recomienda realizar:


Hacer el spam



Proporcionar información falsa



Esquivar las conversaciones

Algunos de los beneficios que ofrecen las diferentes redes sociales a los gestores culturales, y en
general a las personas que lleguen a utilizarlas son:


Posicionar un producto o servicio cultural en los consumidores (impulsará sus ventas)



Crear una campaña interactiva que refuerce la relación con los consumidores



Inversión publicitaria (más económica que en los medios de comunicación tradicionales)



Compartir sus acciones (generar branding)



Hacer relaciones públicas (eliminando distancias y nacionalidades)



Reducir tiempos (información en tiempo real)



Distribuir nuestra información



Aumentar nuestra cantidad de públicos/consumidores
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Aumentar la cantidad de visitantes de nuestro sitio web vinculando nuestra estrategia con la
generación de contenidos interesantes (tráfico)



Generar una relación cercana y emocional con los usuarios (engagement)



Brindar soporte a los medios tradicionales utilizados



Amplificar la repercusión de cualquier acontecimiento



Lograr que nuestros mensajes sean escuchados en múltiples canales



Medir de manera precisa y en tiempo real nuestro alcance

Se requiere construir una relación que no está sólo basada en cuestiones de satisfacción comercial,
y que busque generar un valor agregado. Por ello es importante que quienes hacen gestión cultural se
involucren de manera activa en las redes sociales.
La presencia de los gestores culturales en las diferentes redes sociales permite comunicar sus
mensajes con un público mundial, así como escuchar las multiples opiniones y sugerencias, sobre todo
aquellas relacionadas con los hábitos de consumo. En general, el uso adecuado y correcto de las redes
sociales brinda grandes beneficios a los gestores culturales, a quienes partician de manera activa en las
actividades culturales y artísticas, pero sobre todo quienes las utilizan (usuarios, públicos, consumidores).
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Resumo
Nesta comunicação apresento os resultados de um projecto de curadoria executável em cidades de
pequena e média dimensão em Portugal. Porquê curadoria artística? Enquanto artista conheço
muitos criadores em diferentes países que procuram ser expostos e, enquanto residente recente em
Portugal, notei a quantidade de centros culturais e galerias municipais que podiam constituir uma
plataforma para esta iniciativa. Há muitas fontes bibliográficas e exemplos de curadoria artística nas
capitais e grandes cidades. Mas há pouco estudo sobre a actividade do curador na periferia.
Descobri que os princípios para a curadoria descentralizada devem que ser diferentes.
Considerando as condições, o objectivo foi o de encontrar uma solução económica e efectiva de
organização de um evento cultural e obter a colaboração dos espaços municipais e empresas
privadas. A ideia era descobrir e optimizar os recursos disponíveis, o que permitiu conceptualizar o
projecto ART-MAP. O projecto pretende atrair a atenção dos criadores para os centros culturais nas
cidades secundárias e facilitar este contacto entre os artistas, os espaços e os públicos. A primeira
experiência foi desenvolvida em Aveiro. A exposição internacional, intitulada "A Poética do Visual”,
ocupou dois espaços municipais e dois espaços culturais privados na cidade e reuniu 111 artistas
de 25 países diferentes. O evento foi realizado em colaboração com a Câmara Municipal de Aveiro
e a Universidade de Aveiro. Esta experiência mostrou que existem todas as condições para a
apresentação de arte contemporânea nas cidades de Portugal e que este projecto pode ser
replicado em outras regiões do país.
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In the last 30 years most artistic activities show the impulse for globalization: creating international
points of artistic concentration (such as Biennales, Salons and art Fairs). Providing for artists, critics,
curators and audience, from all over the globe1, a more liberal and interactive mode of the presentation of
art, together with the opportunities for an informal professional dialogue. However, in this perspective, the
museums, especially local establishments, might start being perceived as archaic organizations,
comparing to the dynamic international art events2. Consequently, the investment and interest shifts from
the local museums towards the more obvious purposes. Still, in Portugal there are hundreds of exhibition
spaces conceived during the `Boom of Museums´ in 80s-90s3. Most of these museums, situated in small
and medium size locations4,

maintain good exposition facilities appropriate for the presentation of

contemporary art, but missing strategy or exhibition budgets, which makes them unnoticed by the artists
and public. On the other side, the international community of artists, aiming for the renowned Biennales,
is so extent that it creates an unnecessary concurrence. This communication presents a possibility of a
beneficiary merging of both, international art event and local museums, through curatorial thinking.
Taking into consideration that the field of curatorial work in the periphery, engaging municipal
exhibition centers, is less studied in Portugal, the moving curatorial project ART-MAP is dedicated to reflect
about the potentials of municipal exhibition spaces. Presenting works of international artists through a
circuit of art exhibitions and using as a platform the existing local museums5, the ART-MAP aims to
contribute to their agenda and connect them with artists and visitors6.

1

Belting, H. (2009). Contemporary Art as Global Art, A Critical Estimate. In H. Belting & A. Buddensieg (Eds.), The Global Art
World: Audiences, Markets, and Museums. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag.
2 Mauhler, M. G. (2002). Does Contemporary Art Need Museums Anymore? Я(á:r). Ljubljana, issue 01: pp.10-15.
3 O’Neill, P. (2007). The Curatorial Turn. From Practice to Discourse. In Issues in Curating Contemporary Art and Performance.
Cambridge, Mass: MIT Press.
4 O’Neill, P. (2007). The Curatorial Turn. From Practice to Discourse.” In Issues in Curating Contemporary Art and Performance.
Cambridge, Mass: MIT Press.
4 Duarte, A. (2012). Museus Portugueses de 1974 à Atualidade: da Resolução de Problemas Funcionais à Comunidade. Porto
Alegre: Em Questão. Vol. 18; N. 1 (Jan-Jun): pp. 15-30;
Ribeiro, A. P. 1998. A Cultura em Portugal no Final do Século: Entre a Abundância e a Miséria. OBS, nº 3, Lisboa: Observatório
das Actividades Culturais, pp. 4-6.
5 Relying on available exposition recourses at the places. Gaskill, K. (2011). Curatorial Cultures: Considering Dynamic Curatorial
Practice. Turkey: Sheffield Hallam University Research Archive.
6 Waltl, C. (2006). Museums for visitors: Audience development - A crucial role for successful museum management strategies.
INTERCOM 2006. Conference Paper.
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Many artists come from the periphery, but look for the capitals in order to develop their careers. Is it
possible to re-invite the artistic participation to small and medium size cities? On the behalf of an art event,
the project proposes the artists an encounter with Portuguese fascinating towns, quality exposition spaces
and new audiences. The project believes that a low budget is not an obstacle for the curatorial work. The
ART-MAP initiative strives for discovering and activating the recourses available at the places, which often
include the advantages of an exposition space, technical facilities, human recourses, interested
partnerships and travel/cultural tourism appeal of the place. The project was conceived to be flexible and
to rely on partnerships of the municipals, and, if possible, to involve collaborations of the local enterprises
and small business7.
Designed to be administrated by one or two persons and to deal with minimum investment, the ARTMAP project needed a defined strategy. The management algorithm, its objectives and difficulties have
been tested in Aveiro and in some extent will be relevant to the exhibitions in other regions of Portugal.
Experience obtained during the organization of the exhibition entitled “A Póetica do Visual” in Aveiro can
be considered as a foundation for the ART-MAP curatorial project.
In Aveiro the project was performed in a mode of an art event, occupying four cultural spaces8 in the
city center with a contemporary art exhibition. To facilitate the access of public to the exhibition it was
designed a map of the event. Although the project was initially approved to last for the month of July 2015
only, after the inauguration the city of Aveiro proposed to extend the exhibition in all venues for 2 more
months.

During the exhibition, the museum organized several guided group visits including the

International Technology Congress from at University of Aveiro on the 6th of July. A total of 167 works of
111 artists from 25 countries were invited; each artist was represented by 1-3 artworks. 50% of the selected
artists were national and 50 % were international participants. This research reveals that there are all
facilities for the cultural events to happen, including space, equipment, professionals and public. There is
a positive effect for the museums9 too; during the period of the exhibition in Aveiro the amount of visitors
who attended the museum was 25% more than registered for the same period of 201410. Besides, twenty
contemporary artworks were donated to the museum by initiative of the authors.
7

OECD. (2005). Culture and Local Development. Paris: OECD Publications; Tomaz, E. C. N. (2012). Culture and Development
Strategies in Small and Medium-sized European Cities. ISCTE-University Institute of Lisbon, CIES-IUL.
8 City Museum of Aveiro, Gallery of the Capitania Building, CA “Mercado Negro”, art-café Disha Gourmandise.
9Maanen, H. v. (2009). How to Study Art Worlds on the Societal Functioning of Aesthetic Values. Amsterdam: University Press.
10 According to the statistics provided by the City Museum of Aveiro.
11 Foster, H. (2010). Contemporary Extracts. E-flux online journal. No 12, (Oct.). Retrieved from http://www.eflux.com/journal/contemporary-extracts/
12 Newcomb, H. J. (2011). The Roles of The Artist & Curator, In Relation To The Exhibiting of Art. In M. Wilsher (Ed.), BA Fine
Art; Osborne, Peter. 2013. Anywhere or Not At All. Philosophy of Contemporary Art. London: Verso.
13 Foster, H. (2010). Contemporary Extracts.
E-flux online journal. No 12, (Oct.). Retrieved from http://www.eflux.com/journal/contemporary-extracts/
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Part of the exhibition in Aveiro took the shape of an artistic intervention into the permanent collection
of the Museum of the City of Aveiro. Looking for the ways of presentation contemporary art in the local
museum, the project faced two main challenges: the “heterogeneity”11 of contemporary art and the need
to communicate the artworks to the local audiences.
Hence, the applications for the event in Aveiro, which were received through the open online call for
artists, contained very different proposals, that included poetry, painting, graphics, photography, video and
installation12; the curatorial work intended to find some motives which could relate the artworks to the local
identity. Contemporary art legitimates itself through a “float free of historical determination, conceptual
definition, and critical judgment”13 that provides a positive possibility of curation, when artworks of different
kinds, mediums, sizes and countries can be brought together14. In Aveiro’s case, the subject “A Poética
do Visual” served as a bridge between international artists and local identity. On one hand, Portugal is
recognized as a land of poets and the identification of the population with poetry, independently from their
tastes, education and occupation, is quite high. On the other hand, in a broader sense, the concept of
poiesis, which can be translated as artistic creation and which shares the same root with poetry, is
discursive for the artists too. “A Poética do Visual” also gives a clue to the understanding of the
organization of this exhibition which was composed as a visual poem and seek for rhythm and rhyme
between the artworks. The same challenge which was proposed to the participating artists, to uncover the
contemporary discourse through poiesis, constituted the creative component of the curatory task. The
arrangement of the exposition was made according to several criteria: visual and conceptual
correspondence of the artworks with the subject “A Poética do Visual”15; actuality of the artworks for the
exhibition spaces, visual balance and relation between different the artworks in the space in order to create
a dialogue between them16. According to the feedback received from the artists, the way their artworks
were composed together, enriched the perception of the latter’s.
While this task was fulfilled, during the process and through the practice, several questions have
been raised and a few esthetical issues emerged, which can be developed as further enquiries. These
matters, such as of exhibition space, ways of presentation of the contemporary art in local museum or
cultural center, decentralization of artistic activity, communication of the contemporary art to the local

14

Tzortzi, K. (2007). The interaction between building layout and display layout in museums (Doctoral dissertation published).
University College, London.
15 Amante, M. F. (2011). Cultura, Identidade E Diversidade. In Identidade Nacional Entre o Discurso e a Prática. Porto: Fronteira
do Caos Editores Lda. e CEPESE.
16 Montpetit, R. (1995). Making Sense of Space. In Museum International (UNESCO, Paris). Oxford: Blackwell Publishers No. 185
Vol. 47, NO. 1: pp. 41-45; Tzortzi, K. (2007). The interaction between building layout and display layout in museums (Doctoral
dissertation published). University College, London.
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audience through the form of exposition, are just some of the materials which can be involved into future
exhibition proposals.
In its continuation, the ART-MAP project intends to explore other regional museums in Portugal,
proposing the municipals to receive international art event and to promote their exhibition places. The
curatorial solutions will be adequate to the context, aiming to develop tools for presentation of the
contemporary artworks to the local audiences.
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Resumo
A importância do património cultural como fator de desenvolvimento económico regional tem vindo
a ser estudada por diversos autores, promovida por instituições internacionais, governos e outros
organismos, nomeadamente quando estão em causa contextos económicos desfavoráveis ou meios
rurais. Salientamos a importância da definição de um planeamento estratégico de gestão do
património cultural ao nível regional, a médio e longo prazo, envolvendo todos os agentes
interessados, apontando cenários alternativos, necessidade de recursos, análise ex-ante dos
resultados previstos das ações propostas, definição de indicadores de monitorização, tendo em vista
a prossecução de objetivos culturais, sociais e económicos. É à procura de uma metodologia que
permita a determinação das intervenções adequadas a implementar sobre o património cultural de
um território de forma a potenciar o seu desenvolvimento que dedicamos a nossa investigação, a
qual se concentra numa região em concreto, o Douro Verde, analisada como um todo, e em cuja
singularidade do seu património cultural, delineadora de uma unidade de Paisagem peculiar,
assenta, acreditamos nós, o seu desenvolvimento sustentado.
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INTRODUÇÃO
Partilhamos a opinião de vários autores sobre a importância do património cultural no
desenvolvimento das regiões, nomeadamente em regiões carenciadas, onde o Turismo aparece como
setor potencialmente estratégico na prossecução de objetivos sociais e económicos sustentados.
Esta investigação tem como base um planeamento estratégico pré-definido, sendo que, nas
diversas etapas, adotamos distintas formulações metodológicas, as quais passamos a apresentar, não
sem dar a conhecer, muito sucintamente a região Douro Verde.
Não temos como pretensão criar metodologias inovadoras: em estudos como este, onde o grau de
subjetividade é já de si elevado e impossível de eliminar, é, em nossa opinião, importante socorrermonos de uma base metodológica já amplamente testada, se bem que, naturalmente, com as limitações que
sempre qualquer método transporta.

A REGIÃO DOURO VERDE
O Douro Verde é um território perfeitamente delimitado, unidade de gestão, suportada na sua
identidade (porque transversal e porque única) histórica e cultural.

Figura 1 – Mapa da região Douro Verde
Fonte: Mapa gentilmente disponibilizado pela Cooperativa Dólmen
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Este ”espaço” situado entre as serras do Marão e Montemuro, drenado pelos rios Sousa, Tâmega
e Douro”(Dias, 2013) formado pelos concelhos de Amarante, Baião, Cinfães, Marco de Canaveses,
Resende e Penafiel, faz parte integrante da Nuts III Norte – Tâmega e Sousa.
O Prof. Lino Dias atribui à região a designação de “Paisagem Milenar”, proporcionando-nos a
consciencialização de que existe uma “estratigrafia”(Dias, 2009) comum, no tempo e no espaço,
delineadora da uma identidade, passível de ser lida ainda nos nossos dias, por se ter conseguido chegar
até aqui sem desvirtuar a genuinidade da paisagem: uma identidade baseada na ““espessura histórica” e
na singularidade, mas também na capacidade de reuso da paisagem e na persistência de agentes locais
implicados na gestão quotidiana” (Dias, 2009).
Características como a manutenção de uma vincada “pequena” ruralidade, o abandono e o
envelhecimento da população, a marcada periferia do território apesar de “encaixado” entre uma
localidade fortemente cosmopolita e uma região classificada (não aproveitamento de possíveis sinergias),
em alguns casos as acessibilidades menos facilitadoras, se por um lado certamente “protegeram”, esta
paisagem, por outro lado, não fazem sobressair o seu património cultural. Ou como refere o Prof. Lino
Dias, “No caso do Douro Verde, defendo que é fundamental, e indispensável, acrescentar o valor
estratégico que a paisagem aqui representa” (Dias, 2015).
- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - IP4 + vias complementares- - - - -- - - -- - - - - -- -- - - - - 30-60 min

30-60 min

PORTO

DOURO VERDE

ALTO DOURO VINHATEIRO

RIO DOURO

Figura 2 – O Douro Verde entre o Porto e a região classificada “Alto Douro Vinhateiro” – uma hipótese de aproveitamento de
sinergias via Turismo Cultural
Fonte: Autora

O PATRIMÓNIO CULTURAL DA REGIÃO DOURO VERDE
A definição de património cultural está claramente expressa ao nível da união europeia e na
legislação portuguesa, mas quando partimos para a discriminação deste património, em termos práticos
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e concretos, para a definição de património cultural na sua vertente mais ampla, várias são as dificuldades
que se nos deparam.
A oferta de património é normalmente definido por um conjunto de especialistas (historiadores,
arqueólogos, arquitetos, etnólogos), “selecionada entre os bens existentes, originalmente construídos
com as mais diversas finalidades” (Towse, 2014).
Acreditamos que o património cultural irá certamente acabar por incluir o património classificado,
mas poderá projetar-se para além daquele.

Património Classificado

Património Cultural
Figura 3 – Património classificado vs património cultural
Fonte: Autora

À medida que o “conceito de património é alargado”, “expande-se” também o conjunto de
intervenientes na sua “identificação”, não apenas a especialistas de outras áreas, “esta democratização
insere na discussão outros interessados” (Torre, 2002), ou seja, “Estes grupos de cidadãos, de
profissionais de outros campos, e de representantes de interesses especiais chegam ao campo do
património com os seus próprios critérios e opiniões – os seus próprios valores”. (Torre, 2002).
Procederemos à recolha e tratamento daquilo que são, neste sentido, as opiniões dos principais
agentes de alguma forma envolvidos no património cultural da região, através da elaboração de uma
entrevista, tendo como principal objetivo concluir o que é que os entrevistados consideram ser o
património cultural da região, qual é o património que, no seu entender, melhor a representa e distingue
as suas características únicas, que assumidas de uma forma global e complementar, a podem tornar
especialmente atrativa.

Património Cultural Relevante para a Procura Turística na região Douro Verde
Partimos do conceito de “procura oferta- induzida” na determinação do que é o “stock de património
e aquele que está disponível para visita”, ou seja, que os turistas fazem as suas escolhas com base numa
oferta pré-definida pelos especialistas (Towse, 2014).
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Acreditamos porém que não nos devemos limitar àquilo que consideram os entrevistados património
cultural, não devendo ser esse (unicamente) o que serve de base à nossa investigação. Se o que está
em causa é fomentar o desenvolvimento económico sustentado da região Douro Verde, e se, como
defendemos, o mesmo deverá passar pelo turismo cultural, não poderemos, de forma alguma,
menosprezar o que motiva a Procura Turística potencial.
Partindo das conclusões obtidas nos pontos anteriores, iremos deste modo, junto da Procura
Turística (inquérito), tentar concluir, principalmente, o que motiva e valoriza o turismo, o que o traria à
nossa região, e de que forma poderíamos proporcionar e facilitar este “encontro”, ou seja:

Património
Cultural
Relevante

Património
Cultural
Relevante para o
Desenvolvimento
Económico

Património
Classificado

Figura 4 – Determinação do Património Relevante para o Desenvolvimento Económico
Fonte: Autora

A GESTÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL DA REGIÃO DOURO VERDE
Apresentado o território de análise e determinado o património cultural da região relevante para o
desenvolvimento económico, aquele que existe e o que se pretende acrescentar, a questão que se coloca
é: como, de que forma gerir este património a promover o desenvolvimento económico e sustentado da
região?
Vários são os estudos que propõe medidas de gestão do património, tendo em vista, mesmo
concretamente, o desenvolvimento económico e social. A utilização destas estratégias, individualmente
ou de uma forma conjugada, vai permitir-nos construir cenários alternativos de modelos de gestão, para
a construção e dos quais iremos aqui recorrer também à opinião dos vários interessados, via entrevista.
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Para cada um destes cenários apresentaremos então estimativa de recursos necessários, fontes
possíveis de financiamento, impactos previstos ao nível das principais variáveis, impactos indiretos e
induzidos na economia.
O nosso output será, naturalmente, definição daquele que resultar da nossa análise como melhor
cenário de gestão do património cultural da região, na prossecução dos objetivos traçados (tendo sempre
em consideração as dificuldades e limitações de uma análise desta natureza, que se baseia
necessariamente em pressupostos, e à qual nos é impossível retirar toda a percentagem de
subjetividade), ao que se seguirá a criação dos respetivos “Planos de Ação” (UN-HABITAT, 2007) e,
finalmente, a definição de uma proposta de monitorização.

IMPACTO DO PATRIMÓNIO CULTURAL NO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOURO VERDE
A importância da relação entre o património cultural e o desenvolvimento económico tem vindo a
ser fortemente notada, nomeadamente na última década, sobretudo, a nível internacional, com o
surgimento de vários estudos pondo em evidência a relevância do investimento no património cultural
(também) no desenvolvimento das economias locais, com efeitos, nomeadamente, ao nível do emprego
e do rendimento (Bowitz & Ibenholt, 2009).
Apesar de esta ser uma problemática recente e ser longo ainda o caminho a percorrer, encontramos
estudos muito interessantes no que se refere, por exemplo, ao desenvolvimento de métodos (quantitativos
ou não) para medir o impacto económico de determinado elemento do património cultural (ou de um
conjunto de elementos), ou do património cultural existente numa localidade na economia respetiva, além
de várias investigações acerca do valor e impacto económico do património, inclusivamente diversos case
studies envolvendo estas problemáticas.
De qualquer forma, tanto quanto nos é dado a perceber, ainda não se vulgarizou, de todo, a
utilização de medidas do impacto económico do património cultural na gestão do património, bem assim
como a otimização desta gestão direcionada (também) ao desenvolvimento económico.

Valoração do património cultural
Impõe-se antes de mais a questão, de como valorar o património ou o património cultural em termos
económicos? Ou, como referem alguns autores, qual é o seu “valor instrumental”?
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A valoração da cultura, apresenta desde logo duas dificuldades aparentes: aos bens culturais (e de
património), pelo menos uma grande parte destes, falta-lhes uma objetiva medida de valor – “o seu valor
poderá não estar sempre traduzido no preço”. Por outro lado, dadas as suas caraterísticas de “valor
intrínseco”, é também muito frequente a opção dos governos “fornecer serviços culturais gratuitamente”
(Towse, 2014).
Não podemos, no entanto, deixar de reconhecer aqui a existência de “custos de oportunidade”, isto
apesar da natureza quase sempre de bens públicos dos bens e serviços culturais, e de salientar a
importância dos métodos que nos permitem calcular a “disponibilidade para pagar” por um bem/ serviço,
nomeadamente “os métodos de avaliação contingente” (Towse, 2014).

Avaliação dos impactos económicos do património cultural sobre o desenvolvimento
São vários os estudos que se debruçaram sobre esta questão, em termos qualitativos ou também
quantificados, não apenas avaliando um elemento patrimonial per si com base em metodologias
económicas utilizadas usualmente nos restantes sectores da Economia, mas estabelecendo mesmo
metodologias, guias metodológicos, conducentes à determinação daquele valor.
Em 2006 a própria OCDE apresenta um projeto que pretende fazer uma aproximação à medição
da importância social e económica da cultura, apresentando estimativas destas medidas e enfatizando a
ligação cultura e bem- estar (OECD, 2006).
Também em 2009 a UNESCO publica “Measuring the Economic Contibution of Cultural Industries”,
perante a constatação da década de 90 em que efetivamente as “indústrias criativas e culturais
apresentavam uma elevado peso no PIB, VAB e emprego”, referindo-se mesmo que tendo características
de “sector líder” podem ser fator de “desenvolvimento global” (UNESCO, 2009).
São diversos os casos com que nos deparamos de estudos de avaliação ou impacto económico de
um determinado elemento patrimonial (além de algumas análises de sector, com os museus),
monumento, museu, sítio, instituição cultural, eventos, indústrias criativas, tanto a nível internacional
como portugueses.
Na maioria destes estudos, utiliza-se como principal metodologia a análise input-output, utilizando
os multiplicadores de Leontief, vulgarizada em estudos de viabilidade económica.
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Metodologia a utilizar
Pretendemos selecionar o cenário que se mostre mais eficiente em termos de performance
económica e em maior consonância com todos os objetivos inicialmente traçados para a região:
económicos, sociais, culturais.
É também nossa convicção que “não deve existir apenas uma avaliação económica ex- post das
políticas culturais”, antes deve ser efetuada também uma “estimação e avaliação ex -ante do
desenvolvimento potencial das indústrias culturais” (UNESCO, 2009), no nosso caso, acreditamos
também, da gestão do património cultural.
Uma das etapas do planeamento estratégico que delineamos, será então a utilização de um método
que nos permita determinar qual o valor que o PCRDE do Douro Verde representa para os turistas
culturais, para o que recorreremos ao método de avaliação contingente, e, com base nesta receita direta,
procuraremos estimar, para cada cenário, o investimento necessário, e os benefícios indiretos previstos,
aqui com recurso à construção de matrizes input-output e aos efeitos multiplicadores.
A utilização simultânea destes dois métodos, já defendida por alguns autores (Towse, 2014), vai
permitir-nos ainda aferir, também para cada cenário, quando será recuperado o valor do respetivo
investimento que enquadraremos no prazo entretanto definido para a efetivação do modelo de gestão
selecionado.
A conjugação de um planeamento estratégico com um estudo de impacto, a utilização de um
conjunto de metodologias qualitativas e quantitativas, com o envolvimento de todos os interessados na
gestão do património cultural, vai, em nossa opinião, de encontro ao que é defendido como desejável por
alguns autores (Mason, 2002) em estudos desta natureza.

CONCLUSÃO
Apresentamos aqui não, naturalmente, a nossa investigação, mas aquilo que se pretende que seja
a sua base metodológica (a qual poderá ainda sofrer ajustes no decorrer da investigação).
Conforme referimos, são vários os estudos que fomos encontrando que tratam a problemática da
valorização do património e do impacto do património cultural na economia. Estes estudos socorrem-se
muito frequentemente de metodologias como as que apresentamos, inclusivamente, como as que
utilizamos.
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Menos usual parece-nos no entanto ser a aplicação prática simultânea das várias metodologias
apresentadas, mais ainda quando conjugadas com um plano estratégico de desenvolvimento, aplicado
ao património cultural (PCRDE) de uma região, que é, na verdade, também ela uma interceção de
realidades distintas e autónomas, se bem que com importantes denominadores comuns.
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Resumo
A animação sociocultural é uma disciplina que pode contribuir para o desenvolvimento de
mecanismos adequados a grupos de indivíduos, transformando esses mesmos grupos em motores
de desenvolvimento social, cultural e territorial. Socorrendo-se de metodologias participativas, recria
serviços e estratégias de intervenção no progresso comunitário. Se estudarmos o território,
entenderemos a forma como os diversos aspetos de ordem geográfica, social e cultural determinam
os aspetos materiais e imateriais de um espaço/território, e como estes podem ser integrados em
dinâmicas territoriais de promoção local e social. Perceber de que forma o trabalho do animador
incorpora e desenvolve estas práticas, e como estas se consubstanciam na dinamização de
produtos culturais, será fundamental para a determinação de uma nova realidade vivencial, social e
cultural. Assim, apresentando o caso dos Centros de Interpretação Territoriais, pretendemos
perceber como estes contribuem para uma mais eficaz gestão cultural e social, bem como para a
determinação de espaços de arte e de cultura em particular. A gestão cultural destes espaços
contribui para a construção de espaços de referência no que concerne a divulgação de boas práticas
e a promoção da discussão e produção de ideias e produtos que visem o desenvolvimento local e
regional de forma sustentada e diversa. Através da análise do seu trabalho de gestão e promoção
territorial, compreenderemos de que forma o futuro das nossas instituições culturais e tradições se
unificam em espaços de realização e divulgação cultural, revelando-se, no nosso entender, o
animador socio cultural, um elemento fulcral em todo este processo.

Palavras-chave: Animação Sociocultural; Gestão Cultural; Comunidade, Território
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INTRODUÇÃO
A animação sociocultural surge como uma ferramenta de divulgação e dinamização de territórios
cujas dinâmicas dependem de atividades sociais e culturais, e fatores extrínsecos de difusão de saberes
e culturas locais e regionais. Cada vez mais, a animação sociocultural é usada pelos núcleos culturais
para a organização e gestão de eventos culturais, numa tentativa de buscar e atrair população em
movimento e cuja presença nestes locais, poderá ser o motor de desenvolvimento e de atratividade num
território em dificuldades de afirmação. Em lugares onde a desertificação se confirma pela pouca
atratividade dos territórios, a animação sociocultural pode ser vista como um agente, um método ou
processo de desenvolvimento. Necessária à organização inteligente do tempo livre dos indivíduos,
assoma para privilegiar a comunicação interpessoal, para promover a criatividade e expressividade
humanas, para favorecer a partilha de saberes e não a proclamação de um saber unívoco. Assim, a
animação sociocultural é um processo que aponta para uma consciência participante e uma visão criadora
das populações. Vocábulos como emancipação, dinamização, desenvolvimento das comunidades e dos
grupos, cidadania, participação e promoção, estão presentes quando se fala em Animação Sociocultural.
Esta responde a uma contestação frente ao carácter inaceitável de uma cultura reservada a uma minoria
privilegiada intelectualmente e/ou economicamente. Da mesma forma, dá vida a projetos onde os
cidadãos intervém diretamente, participando na sua criação, integrando-se no seu desenvolvimento. A
animação revela-se uma nova forma de intervenção social que promove e fortalece a comunicação, a
socialização e a criatividade, usando uma linguagem que estimula a fantasia e o prazer de participar.

ENQUADRAMENTO TEÓRICO
A animação sociocultural, presente em todos os domínios da vida humana, atua na superação de
desigualdades sociais, doando liberdade à expressão dos mais desfavorecidos. Dando vida a projetos de
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intervenção direcionados a motivar e estimular colectividades, inicia processos de desenvolvimento social
e cultural. O animador sociocultural é, neste processo, o profissional qualificado e apto a promover o
desenvolvimento sociocultural do grupo ou comunidade, organizando, coordenando ou desenvolvendo
atividades de animação de carácter cultural, educativo social, lúdico e/ou recreativo. Numa sociedade em
contínuo movimento, o animador detém um grande desafio ao conciliar os interesses globais com os
nacionais, os locais com os individuais. Há que harmonizar o choque de valores individuais e coletivos,
culturais e económicos, os interesses diversificados de uma sociedade em contínua evolução. O trabalho
do animador sociocultural passa por fazer pensar, por dar voz aos mais desfavorecidos e pelo atuar.
Funda-se também na promoção da ação, agindo de modo a que o individuo ou o grupo possam
determinar, por si mesmos, os seus objectivos e escolher os meios mais adequados para os alcançar.
Ser Animador é ser um agente social de mudança que facilita a intervenção do grupo, partindo
deste. Tem a missão de promover o desenvolvimento sociocultural de grupos e comunidades. O animador
deve estudar o grupo e o meio envolvente, para diagnosticar e analisar situações de risco nas áreas de
intervenção sob as quais atuar. Deverá planear e implementar projetos de intervenção com vista à
organização e promoção/desenvolvimento de atividades de carácter educativo, cultural, social, lúdico,
recreativo, turístico, em contexto institucional, tendo em conta o serviço em que está integrado e as
necessidades do grupo e dos indivíduos a quem as atividades se destinam.

OS CENTROS DE INTERPRETAÇÃO
Os Centros de Interpretação espalhados pelo território são uma fonte de saber e lugar de
conservação da cultura, e que se podem tornar, dependendo dos agentes culturais envolvidos, em fontes
de inesgotável dinamização territorial. Verificamos pela observação da sua presença em território raiano
que, as atividades e dinâmicas culturais por eles apresentadas, tornam estes territórios férteis e
empreendedores, sendo que as suas populações vertem neles a sua cultura e saber, bebendo em seguida
das suas atividades culturais e promoção do território. Queremos crer, pela observação das dinâmicas
produzidas por estes centros, que os locais onde estão inseridos gozam da riqueza que adquirem pela
gestão cultural dos seus espaços. Dependendo do local onde se inserem e do território que abrangem,
divulgam o saber local e a região por vezes votada ao abandono pelos poderes locais e instituídos. Todas
as atividades, sejam elas de carácter social, cultural ou outro, atraem público e autóctones cuja presença
promove a economia local e regional pelo fluxo e afluxo de pessoas e saberes a uma região.
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As atividades produzidas promovem sempre a deslocação de pessoas e bens, adquirindo estes
espaços e territórios dinâmicas diversas que incitam o retorno à terra e a exploração de espaços de
pequeno comercio e industria que difundam os produtos locais e regionais. Essa dinamização apela à
realização de eventos de natureza vária, nomeadamente aqueles em que os Centros de Interpretação
podem ter um papel decisivo na gestão e dinamização dos espaços e territórios.
Analisando o papel de três Centros Interpretativos do interior raiano cremos poder mostrar o seu
papel na atratividade que promovem e provocam nestes territórios. Escolhemos o Centro Interpretativo
da Serra da Estrela, localizado em Seia, O Centro Interpretativo da Cógula, situado no Concelho de
Trancoso e o Centro Interpretativo da Cultura Judaica, situado em Trancoso.
Sendo Centros com missões diferentes, dado a sua inserção territorial e papel, os três contribuem
para um extraordinário afluxo de pessoas e bens decorrentes das atividades que promovem e divulgam.
A gestão integrada e consciente destes espaços permite tirar partido do potencial humano destas regiões,
aproveitando este potencial para a divulgação do território e atratividade da região.
O Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) é uma estrutura vocacionada para a promoção
do conhecimento e divulgação do património ambiental da serra da Estrela centrando a sua atividade na
promoção da Educação Ambiental. Patrocinando atividades de interpretação da natureza, apoia a
investigação e o turismo de natureza. As atividades desenvolvidas permitem compreender a dinâmica
natural da área envolvente. Neste sentido, são realizadas diversas atividades que consubstanciam os
seus ideais. Constituído por várias salas, cada uma delas destinada a uma atividade única relacionada
com o espaço em estudo, referimos que na Sala Espaço e Território são abordadas diversas áreas do
conhecimento endógeno. Os conteúdos são apresentados de forma atrativa em diferentes suportes
expositivos. Na área dedicada à Serra, exploram-se aspetos relativos à geologia, clima e biodiversidade
da montanha e à geografia humana. Na sala multimédia, são exibidos filmes que facilitam o conhecimento
da região e do seu património histórico-cultural e natural. Nas Salas Património e Natureza e Gentes e
Lugares são realizadas as exposições temporárias; estas exposições mostrando as práticas e usos
tradicionais das comunidades que habitam na região da serra. No Centro de Documentação estão
reunidas as informações de carácter científico, lúdico e pedagógico, relativa à área de ambiente, e em
particular da serra da Estrela. Na Oficina de Ambiente desenvolvem-se atividades práticas de descoberta
do mundo natural dirigidas ao público em geral. Existe ainda a Oficina de Herbário e o Banco de Sementes
e Laboratório de Natureza onde se reúne e conserva a diversidade florística da serra da Estrela. De entre
as Atividades desenvolvidas pelo CISE destacamos os Cursos e saídas temáticas, Workshops vários
nomeadamente no que se destina à observação de Aves Invernantes ou os relacionados com temáticas
de interesse para a região. De realçar ainda a organização de caminhadas na serra, devidamente
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orientadas para a sua descoberta, percorrendo trilhos e itinerários devidamente estruturados segundo os
objetivos inicialmente delineados; estes promovendo a educação ambiental que é uma das principais
preocupações do CISE, pois que contribui para a formação de uma consciência cívica baseada no
respeito pela natureza.
O Centro Interpretativo da Cógula, sendo um centro que resulta da recuperação de património
urbanístico da aldeia onde se insere, tem promovido várias e diferenciadas atividades culturais,
nomeadamente a divulgação de artistas locais e regionais pela promoção de atividades culturais. A
realização de mostras culturais, promovendo a dinâmica interna e externa da urbe, fomenta a economia
local pela deslocação e permanência de indivíduos no território. A divulgação destas atividades pelos
meios competentes, permite a afluência de públicos externos e a criação de infraestruturas que permitam
o seu acolhimento temporário ou definitivo face à riqueza de emoções que provoca nos seus visitantes.
A natureza e pureza dos indivíduos, a riqueza dos locais visitados do ponto de vista material e imaterial,
os itinerários efetuados e o amor que estes públicos colocam nos eventos que promovem, levam a que
os visitantes repitam as experiências e voltem aos locais visitados por forma a reviver espaços e emoções.
Os autóctones têm nestas atividades a oportunidade de divulgar territórios únicos e inexplorados. A sua
gestão consciente e orientada pode ser uma fonte de receita e de aproximação de públicos promovendo
e retorno a locais onde o risco de perda de saberes e tradições poderá estar em risco. A repovoação é
uma realidade pelo retorno de público jovem e a fixação de crianças que serão o futuro destas regiões.
O Centro de Interpretação Judaica de Trancoso, serve os interesses de um território onde a cultura
e fé judaicas são uma realidade e uma fonte de receita para a região. Sendo a raia um território fortemente
marcado pela presença judaica, esta poderá ser um factor de desenvolvimento e divulgação do território
face a um novo nicho de mercado que resulta da implementação de percursos e itinerários orientados
para públicos específicos. Sendo este Centro uma necessidade fruto da tradição judaica em Trancoso, a
sua criação é uma mais-valia para a região, atraindo públicos de outros territórios nacionais e
estrangeiros. A sua presença contribui para a dinamização da cultura e economia locais, sendo que todas
as atividades por este realizadas são fonte de receita para a economia e comercio locais. Sabemos que
as atividades desenvolvidas em torno deste tema – a cultura judaica – são factor de atratividade para
Trancoso, dado que é um território farto de símbolos e tradições judaicas que urge divulgar e preservar.
O turismo religioso é uma realidade e este território pode usufruir da presença destes legados pela
dinamização e implementação de percursos e itinerários religiosos em toda a região. Da gestão integrada
dos espaços e do diálogo entre autarcas e responsáveis religiosos, poderá surgir a resposta que
necessitamos para a divulgação deste território neste domínio do saber.
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O Centro de Interpretação Judaica “Isaac Cardoso” que inclui a Sinagoga “Beit Mayim Hayim” situase no antigo bairro judeu de Trancoso. Este Centro pretende ser um espaço de estudo, reflexão e
conhecimento da presença judaica nesta cidade e em territórios da Beira Interior. Valorizando o Centro
Histórico de Trancoso, difunde o conhecimento e estudo da presença judaica na região promovendo o
turismo e o afluxo de população pela presença de uma Sinagoga no modelo da Sinagoga Sefardita da
península Ibérica. Esta estrutura, divulgando a cultura judaica na região e organizando diversas atividades
relacionadas com o tema, permite a dinamização social, cultural e económica de Trancoso e das zonas
transfronteiriças da raia.

CONCLUSÃO
Pela análise e pesquisa efetuados na elaboração deste estudo, podemos aferir da enorme
importância que estes Centros têm para a dinâmica dos territórios, sendo que a gestão integrada destes
espaços, com planos de atividades pensados e orientados para o turismo e divulgação dos seus
patrimónios são uma mais-valia para estas regiões. Os patrimónios materiais apoiando a criação de
itinerários histórico-geográficos capazes de divulgar a riqueza patrimonial das regiões atraem turistas e
fluxos populacionais dinamizando os territórios e as populações. A gestão pensada e dirigida permite uma
divulgação eficaz e uma concreta ação do animador para que as populações e os espaços se reinventem
e revitalizem. No caso do património imaterial, presente nos saberes e tradições populares, é uma riqueza
que não poderá ser posta de lado quando os territórios e autarquias se viram para o uno e original. Temos
toda uma série de potencialidades a explorar, pela implementação de itinerários e trilhos cuja vertente
turística (religiosa ou não) ajudarão no afluxo e permanência de pessoas e bens.
Os Centros de Interpretação nascem para dinamizar e divulgar o património, a cultura e o saber.
Sejam na sua ação cultural, mormente nas exposições, workshops, e feiras de saberes e tradições, seja
pela com a implementação de trilhos e caminhadas cuja função é a exploração do património natural e
paisagístico, os Centros de Interpretação, dependendo da sua missão, desempenham uma função
importante para os territórios onde se inserem. No que concerne os aqui citados, somos a referir que
exibem atividades nos âmbitos da educação ambiental, património e religião pelas ações que executam
e comportam nos seus planos de atividades. Seja na natureza, na cultura ou na fé, a gestão articulada e
integrada de saberes poderá, dentro de uma determinada região, fornecer ferramentas de atuação e
divulgação únicas, numa interação entre municípios e entidades com poder decisório. Urge atuar no
sentido da promoção da cultura e do património, sendo que o animador, pela sua função na sociedade,
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poderá atuar no sentido da organização e gestão dos espaços com vista à sua utilização eficaz e integrada
nas atividades em que exerce funções. É necessária a liberdade criativa para que a ideia surja e a obra
nasça no saber de regiões conservadas pela holografia dos locais e a reserva dos seus públicos.
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Resumo
Design emerges as a discipline that intersects economic, sociocultural and environmental aspects,
with a key role in both conceptual and organizational terms. Knowing that the challenge is in the
intangible factors in improving their competitiveness, quality or technology, in themselves, are not
sufficient for the differentiation, and growth intended and endorsed by design. Economy and cultural
management depend increasingly on innovative and creative skills, based on the belief that culture
can play an important role in territorial renewal. Governance actors are increasingly taking account
of the role of creativity when planning economic strategies, not only enhancing a city’s social fabric
and cultural diversity but also strengthening its sense of community. This helps and defines a shared
identity. Being a multidisciplinary activity, with numerous activities within each organization, the
design process’ knowledge involves the entire value chain of a city or territory. This paper presents
a series of case studies and its analysis, that embody particular features, concepts or insights
connecting theoretical models. The selection and overview is based on a set of dimensions that
provided comprehensive and diverse interpretations on the relation between design, creativity and
places—as developed in the present paper—and bridging theoretical grounding to applied case
studies.

Palavras-chave: Design; Culture; Creative City; Development
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A SENSE OF PLACE AND THE CREATIVE ECONOMY
Creative economy is an important and growing part of contemporary times, bridging the creative and
economic dimension of culture and discussing the contribution of creativity to the transformation of the
societies’ structure.
Grodach (2013) develops an understanding of how municipalities conceptualize and plan for cultural
economy. The author identifies “five approaches to cultural economy development: the conventional
model, the creative city model, the cultural industries model, the cultural occupations model and the cultural
planning model” (Grodach, 2013, p.1748).
Creativity in contemporary societies is even more of a main link in the innovation process: if
technology, work and organizations are the main competitive factors in the traditional models, the
competitiveness of globalized societies assume as essential the talent and the tolerance allied to
technology. Landry and Bianchini (1995) introduce creativity as strategy for novelty, “a way of getting rid
of rigid preconception and of opening ourselves to complex phenomena which cannot always be dealt with
in a strictly logical manner” (Landry and Bianchini, 1995, p.17).
This new approach happens in various dimensions of life: economic, social and cultural, in diverse
scales and consequences. Culture, creativity, and also design may take part in development and
governance policies, an intervention described by Heinze and Hoose (2013). In the Portuguese context,
an increasingly dynamic regarding investment and innovation in research and development is under way
(Mateus, 2013; Vitorino, 2014). This political strategy is in line with Florida’s recognition of “creative class”,
a key driving force for economic development: “The distinguishing characteristic of the creative class is
that its members engage in work whose function is to “create meaningful new forms.” (Florida, 2003, p.8).
This perspective stresses a necessary relation between citizens and territories.

FOCUSING ON DESIGN AND PLACE
Cities urge themselves as territorial arenas of competitiveness and the creative city “is not just an
idea or theory, but has become a symbolic marker of a now defunct era of economic optimism” (Vickery,
2011, p.2). This movement has been intensified with the emergence of the knowledge society and later
with the creativity paradigm.
In this context, the policies induced by design should foresee interventions in various areas of
economic, social and cultural life from urban areas, and therefore only a strategic articulation among these
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practices and processes will lead to a true “design culture”. Adopting a strategy based in design, integrated
in governance decisions, several cities have been called design cities, in the scope of a more global
concept of “creative city”. According to Landry (2000), the notion is based on “the idea that culture as
values, insight, a way of life and form of creative expression, represents the soil from within which creativity
emerges and grows and therefore provides momentum for development” (Landry, 2000, p.173).
This creative city seeks to regenerate urban, economic and social narratives, attracting talent and
creativity, and considering them as key agents for economic, social and territorial development.
The design dimension in city planning is traditionally associated with physical and iconic
interventions—a hardware perspective. These urban regeneration strategies are also connected to the
abundance of “gourmet culture”—often bundled with design—and to the launch of ephemeral events, such
as festivals or exhibitions, as inducers of the creation of diverse environments highlighted by social
practices, particular consumption behaviors and lifestyles. These are linked to symbolic capital and to a
new intended identity of places, sometimes in a controversial transformation, generating new experiences
and ways of interaction among locals, tourists and entrepreneurs. “Considering creativity as key driver of
both business and local development means in some way to put people at the core” (Rivas, 2011, p.133).
We may say, at present, design emerges as a discipline that intersects economic, sociocultural and
environmental aspects, with a key role in both conceptual and organizational terms. Knowing that the
challenge is in the intangible factors in improving their competitiveness, quality or technology, in
themselves, are not sufficient for the differentiation, and growth intended and endorsed by design. The
economy depends increasingly on innovative and creative skills, based on the belief that culture can play
an important role in urban renewal. Governance actors are increasingly taking account of the role of
creativity when planning economic strategies, not only enhancing a city’s social fabric and cultural diversity
but also strengthening its sense of community. This helps and defines a shared identity. Being a
multidisciplinary activity, with numerous activities within each organization, the design process’ knowledge
involves the entire value chain of a city or territory.

CASE STUDY ANALYSIS
This section presents a series of examples that embody particular features, concepts or insights that
connect those theoretical models and authors to the practical case study developed in this research. These
case studies demonstrate the previous theoretical framework.
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The authors have identified a set of dimensions that provided comprehensive and diverse
interpretations on the relation between design, creativity and places, bridging to cultural management
grounding.
Table 1 is a synthesis of the selected case studies presented in this section, to string together their
models and practices.
Case Study
Westergasfabriek

Focus
Rehabilitation of an
industrial area of the city,
causing reverting to use
of citizens

Equities
Historical building.
Dynamic tenants, culturerelated.

Enhancers
Public and private
organizations.
Municipality

Active society
Became permanent
CAOS

Kortrijk

Rehabilitation of an
industrial area

Culture-related
environment

Public and private
organizations

Case study in a small city

Design is a constituent of
the strategy

Municipality

Rehabilitation of an
industrial region

Organization joint-venture

Public and private
organizations

Focus on a particular
industrial heritage and a
new interpretation for it by
design
Design as a strategic
constituent

A local industry with
engagement to citizens
collective heritage

Municipality
Higher Education Schools

A community website, a
wall for communication
among stakeholders

Organization of designrelated event
Cité du Design

Rehabilitation of an
industrial region.
Organization of a designrelated event.

Oliva

Rehabilitation of an
industrial Portuguese city
Network

Convergence of diverse
design strategies in a
holistic project
Biennial of design as
outreach event, to
mobilize organizations,
citizens and policies
A local industry with
engagement to citizens
collective heritage
Active political leadership

National and regional
government
Public organizations
Municipality
Higher Education Schools

Public and private
organizations
Municipality
Higher Education Schools

Table 1 – Case study analysis
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Westergasfabriek
Westergasfabriek is a former industrial quarter, a gasworks, and has become one of Amsterdam’s
main cultural venues since its requalification in 2003, branded as the new “Westergasfabriek Culture Park”.
The original industrial building was built at the end of the 19th Century by the Imperial Continental Gas
Association, with two coal gas factory complexes, and latter on in 1885 it was completed, strategically
located near waterways, the rail network and access roads.
The initial success of the Westergasfabriek was due to the availability for temporary cultural uses, a
solution that was born as necessity and opportunity —as after the departure of the gas and electricity
company in 1967, followed by the departure of the municipal energy company in the beginning of the
1990’—it was feared that the empty buildings would be squatted. At the end of 1991, the district council
issued a ‘call for ideas’ for the Westergasfabriek. Four plans were chosen from over 300 submissions,
showing a wide participation. This call for ideas was the first crucial moment in the creative process needed
to arrive at a vision of the future of the Westergasfabriek (Westergasfabriek, 2014).
In 1993, Liesbeth Jansen, an expert on advising and programming cultural festivals, programmed
the cultural endeavour for the Westergasfabriek and it was initially commissioned for a year. The strategy
was very successful; the temporary projects worked so well that there was no need for a major user or
support to keep the venue active. From 1993 to 2001, hundreds of events took place in Westergasfabriek
and there were over one hundred temporary tenants. In 2001 the Park’s temporary use turned to
permanent, combining permanent tenants such as cultural organizations with temporary rentals for
festivals and events.

Figure 1 – Westergasfabriek cultural quarter
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CAOS Centro Arti Opificio Siri
Centro Arti Opificio Siri (CAOS) is a space dedicated to culture, created by the conversion of the
former chemical factory Siri in Terni, Italy. It is owned by the municipality of Terni, and is currently managed
by Arte Cultura Terni, a consortium of companies that manage collectively the center to meet the needs
of this network.
The construction of its industrial complex dates back to 1793, and in the 20th Century was used in
diverse industrial activities—foundry, metalworking and chemistry. In 1925, it formally emerges under the
designation Siri (Società Italiana Ricerche Industriali, Italian Society of Industrial Research), whose main
activity was related to the chemical industry, and has been in a gradual productive decline up to its closure
in 1983. In order to convert it to its current public usage, the Municipality of Terni collected the property
and buildings in several stages from 1997 to 2002. The goal was the creation of a new urban center,
integrated with the city center and characterized by the preservation of its industrial architecture.
This former industrial area now consists of a quarter of multiple functions and formats, with a wide
area, housed in these restored buildings, including a theater, center for contemporary arts, galleries and
multipurpose spaces for exhibitions, residencies and several cultural activities. Design is part of this
process, in its aim to redefine the city of Terni under the sign of contemporaneity. CAOS brings to
completion the restoration work of a former industrial space, in a specific urban transformation that is still
transforming the profile of the city in innovative ways.

Figure 2 – CAOS Centro Arti Opificio Siri
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Designregio Kortrijk
Designregio Kortrijk is a partnership that aims to position the Kortrijk region as a region that uses
design to leverage its development. Its stated mission is to network with other cities and regions in Europe,
endorsing design as a strategic constituent.
The industrial and economic foundations of the city of Kortrijk and the surrounding Flanders region
have gone through an exceptional process of renewals and creative turns. The city is historically connected
with the flax and textile industries to this day, and the textile industry remains important in the region. Since
the early 20th Century, the economic fabric in the region has become increasingly dedicated to more
upstream industrial activities, by moving into interior design and productive activities that require
technology and design solutions.
In order to give further momentum to the dynamics in and around Kortrijk, the city and regional
stakeholders in design created the “Design Region Kortrijk” in 2005. Since it was established, Designregio
Kortrijk is a joint venture between the City of Kortrijk, the Interieur Foundation, the Industrial University
Howest, the Intercommunale Leiedal and Voka – West-Flanders’ Chamber of Commerce. Designregio
coordinates the interest from public and private organizations, ensuring that the design culture is embraced
in the region’s industrial activity, its education infrastructure and the public sector. By this, it contributes to
the design dynamics and reveals it as a key factor for the intended development.
Participation is a structural vector for this organization, inviting creative professionals and
organizations that want to expand their network to collectively build. One output of this strategy is the
Designregio community website.

Figure 3 – Designregio Kortrijk
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Cité du Design
The Cité du Design in Saint-Étienne, France, launched in January 2010, is an institution for research,
education, communication and media, and design related services. It addresses diverse groups,
combining urban and social activities with industrial and artistic expertise. Is is supported by a co-operation
between the Municipality of Saint-Étienne, the Saint-Étienne Metropole, the Rhone-Alps Region, and the
French State (Ministry of Culture).
The city has its History linked to industrial modernity, driven by a dynamic combining art and industry.
Thanks to concrete initiatives such as the creation of the Cité du design and the International Design
Biennial, Saint-Étienne has adopted design as an agent for urban transformation and a constituent for
economic, social and organizational development. It was endorsed as UNESCO City of Design in the first
year of its activity, and this is an important recognition of the validity of its mission.
Cité du Design is a territorial project, a site of education, research and experimentation in design,
which finds its outreach in Saint-Étienne International Design Biennial. By concentrating in particular on
design as a constituent of innovation in the face of social transformations, it has been able to develop
methods of research and experimentation through design, which confirm its role on the international scene,
and as a relevant case study.

Figure 4 – Cité du Design.
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Oliva Creative Factory
Oliva Creative Factory is a business project located in the city of São João da Madeira, in Northern
Portugal, opened in 2013. It is based in the former industrial complex of Oliva, a metallurgical company
originally founded in 1925. Oliva Factory is an icon in Portuguese industrial history and led the affirmation
and social-economic development of São João da Madeira, a small city, for a long period of time.
São João da Madeira, a small city with around 21,000 inhabitants, wages in a policy of economic
development, integrated in the creative economy trend that is based on the qualification of the value chain
of traditional activities as well as an increase in emerging sectors, namely the creative industries.
This project was conceived in an abandoned industrial site, and its initial developments were
conducted between an enhanced participation between designers, visual artists and politicians. “A
strategic plan that could support the ambitions for remaking much of the city, taking in account the region
needs and potentials, and at the same time not being obsessed with the geographic, economic and social
frame imposed by the limits of the municipality.” (Mota et al., 2006, p. 3) Oliva Creative Factory brings
together work and leisure, combining in the same complex different areas for companies and visitors,
intersecting economy with culture, according to the best practices presented about creative cities.

Figure 5 – Oliva Creative Factory.
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CONCLUSION
The development of new organizational methods and processes demands a wide interpretation of
design.
In today’s world, technology, society, culture and environment are presenting changes in the
constant flow of opportunities. For this purpose, we have expanded strategy to regeneration of cities,
directly connected with definitions such as “creative city”. Starting from local governance strategies, hence
we analyzed a set of case studies and from whom we identified different strategies for development.
In a competitive economy, design is understood as a global territory for action. It is capable of adding
value to cultural strategy, performing as strategic tool for innovation, competitiveness and development of
organizations and regions.
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Resumo
A Rede de Museus do Douro – MuD nasceu em 2007 da necessidade de unir estruturas com tutelas
diferenciadas e congrega-las num projeto cultural comum. Ao longo dos anos foram surgindo alguns
projetos como o Guia de museus do Douro ou roteiro “A vinha e o vinho em Portugal, Museus e
espaços museológicos”. Porém o projeto parecia estagnado e não registava grande adesão por
parte das entidades museológicas da Região Demarcada do Douro (RDD). Em 2014 no âmbito do
III Encontro de Museus do Douro foi constituído um grupo de trabalho, que incluiu seis museus da
região, com o intuito de relançar esta rede e corresponder às reais expetativas das estruturas
museológicas. O principal passo foi aprovar uma carta de princípios onde foi definida a rede como
estrutura constituída por diferentes entidades culturais que desenvolvem a sua atividade na área da
museologia e do património no eixo do Douro | Duero. Sendo a orgânica da Rede baseada na
igualdade e cooperação entre todos os membros. A prioridade da MuD é estabelecer linhas de
cooperação entre entidades e particularmente entre os técnicos dessas instituições, facilitando a
formação, a troca de meios técnicos e conhecimentos científicos. Em 2015, a MuD tornou-se uma
rede verdadeiramente inclusiva e ilustrativa da realidade da RDD, passando de seis para trinta e
dois membros com diferentes tutelas, tipologias e coleções.
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A Rede de Museus do Douro – MuD nasce em 24 de setembro de 20071fruto da necessidade de
unir estruturas com tutelas diferenciadas e congrega-las num projeto cultural comum.
Entre 2007 e 2014 o trabalho da MuD, por razões de logística e alguma dificuldade de
implementação, centrou-se nos núcleos do Museu do Douro (MD). Neste período destacam-se o
lançamento do “Guia de Museus do Douro” (2009) e do roteiro “A vinha e o vinho em Portugal, Museus e
espaços museológicos” (2011). A atividade da MuD privilegiou ainda ações de formação no território da
Região Demarcada do Douro (RDD) no âmbito do inventário, conservação preventiva, serviços
educativos, biblioteca e arquivo. A MuD deu apoio técnico-científico à implementação de núcleos
museológicos na RDD, em particular a musealização do percurso da Calçada de Alpajares e a instalação
do Museu do Vinho em S. João da Pesqueira. Apesar destas atividades pontuais e de grande impacto,
as entidades museológicas externas à influência do Museu do Douro não aderiam ao projeto e o mesmo
parecia condenado ao impasse.
Em novembro de 2014 o Museu do Douro promoveu o III Encontro de Museus do Douro para, em
colaboração com os parceiros regionais, definir uma orientação e novas estratégias para o
desenvolvimento e implantação da MuD. No final do encontro foi criada um grupo de trabalho composto
por seis elementos que representam as seguintes instituições: Crasto de Palheiros; Museu da
Seda/Centro Interpretativo da Calçada de Alpajares; Museu do Douro; Museu do Imaginário Duriense;
Museu do Vinho de São João da Pesqueira/Museu Eduardo Tavares; e Museu do Pão e Vinho de
Favaios.2 Este Grupo teve por por missão perceber as reais necessidades de uma rede para as
instituições museológicas e reformular o regulamento interno da Rede de Museus do Douro, para que
este correspondesse às reais expectativas de todas as instituições envolvidas.
O principal passo foi aprovar uma Carta de Princípios onde foi definida a MuD como estrutura
constituída por diferentes entidades culturais que desenvolvem a sua atividade na área da museologia e
do património no eixo do Douro | Duero. Sendo a orgânica da Rede baseada na igualdade e cooperação
entre todos os membros. A prioridade passou também por definir a missão3 da MuD, tipologia dos

1

Fauvrelle, N. & Marques, S. (2007). Proposta para uma Rede de Museus do Douro. I Encontro de Museus do Douro. Vila Real,
2007, Museu do Douro acedido a 29 março 2016 em http://www.museudodouro.pt/tpls/mu/files/encontros/pdf/natalia.pdf
2 Duarte, J. & Marques, S. (2015, Nº2 Janeiro). Perspectivas: Redes. Boletim ICOM Portugal, p.11 acedido a 29 março 2016 em
http://icom-portugal.org/boletim_icom,156,469,detalhe.aspx
3 A Rede de Museus do Douro - MuD é uma plataforma de trabalho entre as diferentes instituições museológicas, paramuseológicas e de âmbito cultural, públicas e privadas, a operar na Região Demarcada do Douro. Aliar diferentes estruturas
museológicas num projeto cultural comum, abrindo novas hipóteses de entendimento e valorização da comunidade duriense,
assumindo um papel ativo no desenvolvimento do eixo do Douro | Duero. In Carta de Princípios, Rede de Museus do Douro, 5
janeiro 2015, pág.1 acedido em 29 de março de 2016 em http://www.museudodouro.pt/carta-de-principios
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membros4 e os objetivos gerais e específicos da MuD dos quais destacamos: criar as condições
adequadas para dar voz à diversidade cultural da região e às experiências culturais, aproximando a oferta
cultural das populações, dentro e fora da Região, nomeadamente com uma divulgação sistemática das
atividades dos seus membros através de uma rede de informação digital.
Em março de 2015, foi elaborado um inquérito, com o intuito de indagar a adequação dos objetivos
gerais da MuD às expetativas dos futuros membros, tendo sido distribuído por mais de três dezenas de
instituições da Região Demarcada do Douro (RDD), Vila Nova de Gaia e Porto. Como resultado desta
ação, responderam e aderiram à MuD 20% das instituições inquiridas. A análise do inquérito permitiu
retirar as seguintes conclusões: a maioria dos museus concorda com os objetivos da rede, em particular
com o facto dela funcionar como plataforma de encontro, partilha de experiências e representar os
diferentes tipos de museus. Conclui-se ainda que, a principal preocupação dos museus da RDD prendese com a divulgação das suas atividades e potenciar o fator rede para alcançar diferentes públicos e
novas formas de divulgação, em particular as relacionadas com as novas tecnologias da informação. Para
corresponder a estas expetativas foi criada uma página da Rede de Museus do Douro - MuD no Facebook,
neste momento com mais de 1200 likes e um separador no website do Museu do Douro.
Em 2015, a MuD tornou-se uma Rede verdadeiramente inclusiva e ilustrativa da realidade da RDD,
passando de seis para trinta e dois membros com diferentes tutelas, tipologias e coleções. De destacar
que, pela primeira vez, houve na região um programa de divulgação comum do dia 18 de maio | Dia
Internacional dos Museus envolvendo mais de duas dezenas de membros e cerca de dois mil visitantes
em três dias.
Tendo em conta a adesão da região à MuD foi decidido elaborar um plano de atividades para o ano
de 2016 que vá de encontro às expectativas dos seus membros. O plano traçado privilegiou o
levantamento dos meios técnicos e humanos dos membros e a possibilidade de partilha dos mesmos no
contexto da Rede. Assim, para 2016, a prioridade da MuD passa por estabelecer linhas de cooperação
entre entidades e particularmente entre os técnicos dessas instituições, facilitando a formação, a troca de
meios técnicos e conhecimentos científicos.
Dado que a MuD é uma rede informal, sem figura jurídica, todas as atividades que impliquem gastos
serão dinamizados por um ou mais membros da Rede, através da realização de candidaturas a fundos
comunitários ou recorrendo ao mecenato. Porém, a possibilidade de não concretização de alguns projetos

4

Podem ser membros da MuD todas as entidades públicas ou privadas, localizadas na Região Demarcada do Douro, com
coleções materiais ou imateriais, relevantes para o conhecimento da Região, publicamente acessíveis. In Carta de Princípios,
Rede de Museus do Douro, 5 janeiro 2015, pág.3 acedido em 29 de março de 2016 em http://www.museudodouro.pt/carta-deprincipios
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por falta de financiamento, não invalida o trabalho da MuD, dado que o plano de atividades foi desenhado
para que a MuD prossiga os seus objetivos, mesmo sem o financiamento assegurado, recorrendo aos
meios técnicos e humanos de cada membro.
O Grupo de Trabalho (GT), constituído por seis museus, com um mandato de dois anos e eleito em
Assembleia Plenário, é responsável pela implementação e dinamização dos projetos da MuD, reunindo
trimestralmente para assegurar a prossecução do mesmo plano. O GT definiu como prioridade, para o
seu último ano de mandato, a operacionalização do intercâmbio de meios técnicos e científicos entre os
seus membros, potencializando o fator rede.
Resumindo, num contexto económico pouco favorável à criação de novos museus ou à manutenção
dos existentes, a Rede de Museus do Douro - MuD assume-se como uma rede de partilha e plataforma
de trabalho, entre os profissionais de museus à semelhança do que acontece com a Rede de Museus do
Algarve.5
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https://museusdoalgarve.wordpress.com/ acedido a 29 março 2016
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Resumo
A difusão internacional de projetos artísticos revela-se, atualmente, como um dos fatores limitantes
para o sucesso de artistas num contexto europeu cada vez mais amplo. A capacidade de
comunicação através de ferramentas adequadas e a utilização dos sistemas de promoção ou apoio
à difusão poderão revelar-se como fatores facilitadores dos processos de difusão internacional.
Estudaram-se os modelos e estratégias de funcionamento de 3 modelos distintos de suporte à
internacionalização, observando as características de alguns exemplos concretos, com foco
específico nas Artes de Rua. A autopromoção, os agentes de representação públicos e privados e
as redes de cooperação são os três eixos explorados durante o trabalho. A observação das
diferentes ferramentas revelou as dificuldades resultantes do trabalho isolado ao nível da
autopromoção, em contraste com os resultados mais sólidos de alguns dos agentes de
representação a atuar no mercado. Por outro lado, a maioria das redes de cooperação revelam-se
estruturas mais fortes ao nível da representação de programadores e estruturas, com impacto mais
reduzido na atividade dos artistas.

Palavras-chave: Internacionalização; Artes de Rua; Difusão; Cooperação
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INTRODUÇÃO
As artes de rua são um contexto artístico com longa tradição na Europa e uma grande expressão a
partir das décadas de 60 e 70 do século passado, aquando de uma grande contestação do movimento
artístico, que conduziu a transformações profundas na forma de encarar a expressão artística no espaço
público (Rubio, 2011). No entanto, a “generalização” deste contexto artístico no mercado europeu
aconteceu apenas nas décadas de 80 e 90, numa quase reação à industrialização do mercado da cultura.
Neste período, a Europa, e também Portugal, assistiu ao surgimento de um grande número de
companhias organizadas e ao nascimento das criações de grande formato para o espaço público (Floch,
2007).
A conquista de políticas e a criação do mercado único europeu foram fatores que, há muito,
potenciaram o incremento na mobilidade de artistas à escala continental, potenciando a
transdisciplinaridade, o trabalho conjunto ou a circulação de espetáculos. Nas últimas décadas, os fatores
facilitadores da contratação ao nível legal e as facilidades ao nível das fronteiras foram motivos centrais
para uma maior mobilidade de artistas.
O relatório de estado da arte da performance no espaço público na Europa, elaborado pelo Hors
Les Murs para o Parlamento Europeu em 2007, dá conta da existência de mais de 600 festivais de rua na
Europa, sendo 250 deles em França. Deve atender-se a que este relatório reporta a situação antes da
crise financeira, mas poderá ceder-nos dados dos níveis de circulação e da mobilidade de artistas (Floch,
2007). Assim, em 2007, o orçamento dos festivais de rua europeus variava entre os 50 mil euros e milhão
e meio de euros, sendo mais de 70% deles realizados no período entre Maio e Setembro. As companhias
britânicas, belgas, alemãs, holandesas e espanholas eram as que atingem maiores níveis de circulação
internacional. Já nesta altura a relação contratual dos festivais com os artistas se revista de diversos
modelos, que vão desde a cobertura total das despesas e caches artísticos ou a sistemas mais restritivos
de cobertura parcial ou apenas ajudas de custo (Floch, 2007).
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Na última década, a Europa mergulhou numa crise económica complexa que a fez repensar a sua
forma de estar e as conexões entre os diversos estados membros. De uma forma geral, a evolução
verificada entre 2007 e 2013 revela uma diminuição quase generalizada no acesso e participação
culturais, sendo que as artes de rua e outras atividades performativas não são exceção (Vitorino, 2014).
Num contexto de crise social, com algumas questões étnica e xenófobas patentes, a política central de
Bruxelas tem seguido medidas de promoção da mobilidade entre os estados membros para as mais
diversas áreas da economia, capazes de aumentar a diversidade e os desafios para a comunidade,
reduzindo as tensões sociais e rumando para a identificação de uma identidade única europeia (European
Comission, 2014a).
Atualmente a tradicional abordagem artística, focada em diversos conceitos meramente culturais e
conceptuais, tende a ser substituída por uma abordagem a um mercado mais complexo e dinâmico, onde
os conceitos das indústrias criativas ganham terreno, levando os diversos players a adaptarem a sua
interação com o mercado, no sentido de uma comercialização mais vincada dos projetos artísticos, em
detrimento de abordagens mais específicas.
A compreensão da situação atual do mercado europeu de artes de rua, no que à mobilidade diz respeito,
será um fator imperativo para uma análise ponderada das tendências no sentido da internacionalização
de projetos artísticos na Europa.

Figura 1 – Agentes do mercado europeu das artes de rua e suas interligações
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MECANISMOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE ARTISTAS DE RUA
Os processos de internacionalização correspondem a um conjunto base de características, que
dependem em forte medida do contexto político, social e económico a cada momento. Atualmente, a
União Europeia representa um território privilegiado para a difusão, através de políticas de mercado livre
e geração de projetos de intercâmbio, promotores de uma circulação mais vasta de artistas no seu
território.
Em 1993, o Tratado de Maastricht trouxe à União Europeia um novo conceito de mobilidade de
pessoas, bens e serviços sem qualquer tipo de restrições. Neste contexto global, os artistas e a atividade
criativa cultural estão integrados nesta dinâmica, rumo à criação de uma Europa única e plural. Ao longo
das últimas décadas, o foco do financiamento tendeu a rumar no sentido das parcerias internacionais,
alargando a visão das parcerias e colaborações entre diferentes estados membro e, com isso,
potenciando a exportação de bens e serviços culturais. A mobilidade dos profissionais do setor cultural e
criativo é, atualmente, uma das prioridades estratégicas da Comissão Europeia (Hynes, 2013).
Em 2010, as exportações de bens culturais no espaço europeu eram bem mais significativas do que
as importações, representando 0,6% do total de exportações, contra 0,4% ao nível da importação. O
Reino Unido (1,8%), a Estónia (0,7%) e a França, Chipre, Letónia e Áustria (0,6%) eram, à data, os países
da União Europeia com maior expressão de exportação no seu setor cultural (European Union, 2014a).
Também em Portugal a tendência de crescimento é notória ao nível da exportação de bens culturais, com
uma média de incremento de 10% ao ano (Augusto Mateus & Associados, 2013).
De uma forma sintética, poderemos considerar duas grandes etapas na cadeia de valor da criação
artística, sendo que cada uma delas incorpora uma fase intelectual, criativa ou de estratégia e uma outra
de operacionalização e/ou produção, como se pode observar na Tabela 1 para cada uma destas etapas,
iremos encontrar e definir diferentes ferramentas facilitadoras de internacionalização.
Criação & Produção

Promoção & Difusão

. auto gestão

. auto-promoção

. centros de criação

. agências e promotores

. redes de criação

. redes de difusão

Tabela 1 – Modelos de gestão e fatores facilitadores da difusão e sua atuação na cadeia de valor da criação artística
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Estudos recentes relativos à estrutura dos festivais artísticos identificam 3 diferentes correntes de
pensamento e programação (Getz, 2010). As correntes clássicas de pensamento colocam os festivais
como espaços de pensamento antropológico e sociológico, explorando os impactos da arte e da
criatividade na sociedade e na cultura. Já a perspetiva do turismo de festivais introduz um discurso
experimental, que foca o marketing e o desenvolvimento económico como fatores centrais dos impactos
a montante do festival. Numa perspetiva mais arrojada, encontramos a corrente da experimentação que
encara os festivais como momentos potenciais de teste de novas ideias e projetos, quasi laboratórios
artísticos (Getz, 2010). Esta última corrente será de valor acrescentado na difusão e promoção de novos
projetos, funcionando os festivais enquadrados nesta corrente como ferramentas de valor acrescentado
para a difusão.

Autopromoção
A autopromoção corresponde ao tradicional formato de autonomia dos artistas, em que além da
criação, estes são também responsáveis pela sua promoção e gestão da difusão. Este modelo tem
revelado funcionar para pequenos artistas emergentes e para projetos de larga escala com boas
estruturas administrativas internas que possam suportar os processos mais burocráticos.
Da experiência dos artistas, este processo é tido como duro e complexo, limitador do tempo criativo
e da verdadeira função artística, pelo que seja, regra geral, visto por estes como algo complexo e difícil
de concretizar.
Em países onde o mercado das artes de rua é pequeno, como Portugal ou na Europa de Leste,
este continua a ser o modelo mais utilizado, até pela falta de alternativas estruturadas e com know-how
nesta área. Mas outros países de pequena dimensão, como a Irlanda, estão já a desenvolver pequenas
estruturas capazes de suportar artistas, com especial foco para artistas emergentes, mimetizando as
grandes potências das artes de rua (Espanha, França e Itália).
Assim, este modelo de sustentabilidade tende a cair em desuso, pelo menos para estruturas
artísticas de pequena e média dimensão, ficando restrita às grandes companhias internacionais,
sustentadas pela necessidade de uma estrutura mais complexa de funcionamento de recursos humanos
especializados.
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Agentes & Promotores
Como resposta às limitações da autopromoção, ao longo das últimas décadas o conceito de
agentes, inicialmente aplicado aos artistas de âmbito musical, foi alargado a outras áreas artísticas, sem
esquecer a performance e as artes de rua. Estes, são essencialmente agentes privados que elaboram
um catálogo e/ou portefólio de artistas e/ou espetáculos fazendo o trabalho de venda a nível local,
regional, nacional ou internacional consoante o seu âmbito de atuação.
No início da década passada este processo era embrionário e semiprofissional, sendo que hoje
encontramos algumas estruturas de tal forma sólidas que são capazes per si de organizar showcases
paralelos a feiras performativas ou mesmo vender pacotes de programação para alguns festivais menos
estruturados.
Considerando as múltiplas realidades em diferentes países, os próximos parágrafos expõem de
forma sucinta a estrutura de funcionamento de alguns dos agentes e promotores privados a atuar no
mercado europeu.

Frans Brood Productions1
Frans Brood Productions é uma agência de produção e distribuição internacional, com sede em
Gent (Bélgica), fundada em 1983. O seu foco de ação centra-se na dança contemporânea e em diversos
géneros de teatro, circo e performance para o espaço público. Atualmente, a Frans Brood atua em toda
a Europa, tendo, ainda, uma seleção de artistas com internacionalização regular para a Austrália e a Nova
Zelândia.
A sua atividade inclui parcerias com artistas externos ao Benelux – espaço geográfico central da
sua atividade, nomeadamente de Espanha e França. A sua ligação a múltiplos stakeholders faz desta
agência uma das mais fortes da Europa e um parceiro estratégico da primeira agência de promoção das
artes de rua das Flandres, assim como diversas parcerias de circulação com o governo holandês, que
habitualmente desenvolve trabalho específico nesta área. O portefólio da Frans Brood incluí um conjunto
de companhias e artistas de grande relevo na intervenção para o espaço público, com destaque para Cie
Oposito, Circus Ronaldo, Collectif Malunés, Kamchàtka, Grupo Puja! e TUIG.

1

http://www.fransbrood.com/
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HH Producties2
A HH Producties é uma agência de promoção de projetos teatrais e performativos, com sede em
Amesterdão (Holanda), que opera com companhias nacionais e internacionais, com o objetivo de divulgar
o seu trabalho em teatros, festivais e outros eventos. Oferece um conjunto de serviços e está presente
em diversos festivais de toda a Europa, com projetos de circo contemporâneo, artes de rua, instalação e
performance.
O portefólio da HH Producties integra alguns dos nomes mais vincados do panorama atual das artes
performativas para o espaço público, com destaque para Cie Artonik, Cie Willi Dorner, Delinus, Les
Commandos Percu e Le Cirque du Platzak.

International Show Parade3
A International Show Parade é uma agência de artistas de rua, com sede em Roma (Itália), fundada
em 1998, por Fulvio Trifelli e Paola Censi. Tendo o seu background artístico, mais do que agenciar, esta
empresa organiza eventos, paradas e diversos géneros de espetáculos e festivais no espaço público um
pouco por todo o Mundo (Europa, Ásia, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos da América), em
colaboração com alguns dos artistas mais prestigiados. Este é um projeto que aborda o mercado de uma
forma mais comercial, tendo em consideração de forma bastante vincada os eventos privados e diversas
abordagens artísticas a projetos de comunicação cooperativa e de marketing empresarial.

La Maleta dels Espectacles 4
La Maleta dels Espectacles é uma estrutura de agenciamento e promoção de artistas de circo,
magia e teatro de objetos da Catalunha (Espanha), direcionando a sua atividade na circulação dos
espetáculos no mercado espanhol e na exportação para outros mercados europeus. O portefólio integra,
entre outros, Anna Montserrat, Compañía B, Estropicio, Ne Me Titere Pas, Los Caneca, Produccions
Essencials e Acetato Teatro.

2

http://www.hhproducties.nl/
http://www.internationalshowparade.com/
4 http://www.lamaletadelsespectacles.com/
3
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23 Arts5
23 Arts é uma empresa, sediada em Barcelona (Espanha), dedicada à produção e distribuição de
espetáculos de artes de rua, teatro visual, teatro de objetos e, ainda, circo e teatro de sala. A sua atividade
fundamental prende-se com o agenciamento e a promoção de várias dezenas de espetáculos e artistas
de diversas nacionalidades, de onde se podem destacar Claire Ducreux, Circ Bover, Circ Panic, Acrojou,
David Moreno, Vol’e Temps, Les Bleus de Travail e Mimbre.

Artekale6
A Artekale é a associação das artes de rua do País Basco (Espanha) e opera num modelo de
cooperação entre companhias e agências de promoção, rumo à divulgação dos artistas de rua desta
região do norte de Espanha nos mercados interno e externo. Este sistema de promoção integra 3
agências a trabalhar em uníssono: a Aire Aire, a Infinita Escena e a Portal 71 Producciones e, ainda, 7
festivais, com o objetivo comum de promover dezenas de companhias e artistas do País Basco.

Fool’s Paradise7
A Fool’s Paradise foi a primeira agência britânica dirigida à performance para o espaço público.
Fundada em 1991, é atualmente uma referência internacional na promoção da circulação e difusão de
pequenos artistas e projetos de rua de todo o mundo. A experiência de longa data levou esta empresa a
ir mais longe, sendo que atualmente responde de forma ativa a solicitações de gestão de programação
de eventos e não apenas à venda exclusiva de artistas por catálogo. Do portefólio da Fool’s Paradise
destacam-se alguns nomes de referência do panorama internacional, tais como Artizani, Dream Engine,
George Orange, Urban Canvas ou Whalley Range All Stars.

Ute Classen8
Ute Classen é uma agente individual alemã, que trabalha ao nível da gestão de artistas ao nível das
artes performativas. O seu foco de atenção no desenvolvimento, produção, promoção e distribuição de

5

http://www.23arts.com/
http://www.artekale.org/
7 http://www.foolsparadise.co.uk/
8 http://www.ute-classen.de/
6
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novos projetos e espetáculos à escala global. O portefólio desta agência inclui os italianos Ondadurto
Teatro além de outros projetos artísticos.

Promotores Públicos
A promoção de artistas pode, ainda, ser cooperada por agentes públicos que, embora com
responsabilidade limitada na contratação, podem ter uma importância extrema na comunicação e
divulgação de projetos, com especial enfoque no mercado internacional. O Flanders Arts Institute e o
programa Creative Catalonia são dois exemplos vincados do envolvimento dos Governos Regionais na
promoção dos seus artistas de rua, numa lógica de exportação, com exemplos de sucesso muito vincado
no panorama europeu, onde estas duas regiões são capazes de exercer um papel central na difusão de
projetos artísticos para o espaço público.

Redes de Criação e Difusão
As redes de artistas e festivais, que atuam nos dois eixos centrais da cadeia de valor da criação
artística, são, cada vez mais, ferramentas de uso generalizado para a criação e difusão de projetos
artísticos. Nas próximas páginas são descritas as principais redes a atuar na europa, com destaque para
o seu modo de funcionamento e principais características de apoio.

Circostrada Network 9
A Circostrada Network é a maior rede europeia de promoção das artes de rua e do novo circo. O
seu principal foco está na observação e informação sobre o mercado, promovendo, ainda, eventos de
partilha capazes de potenciarem o trabalho em rede transnacional. A missão centra-se na procura de
melhores condições de trabalho para os profissionais desta área, com base em avaliações à escala
europeia e projetos de parceria alargada. Esta rede, criada em 1993, tem sede em Paris, no Hors Les
Murs, o maior centro europeu de investigação para as artes de rua e novo circo, que, em cooperação com
o programa Europa Criativa, é o principal financiador do projeto.
Atualmente integram a rede 65 membros de 22 países, que em conjunto operam um vasto leque de
atividades, suportadas num programa cofinanciado pela União Europeia, que pretende reforçar a missão
da Circostrada e abrir novos eixos de atuação: intercâmbio profissional, partilha de informação e
9

www.circostrada.org
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comunicação; trabalho em diferentes escalas e contextos, aprendendo sobre diversas realidades; apoio
às artes de rua e novo circo à escala europeia; integração profissional.
O projeto em desenvolvimento atual (2014-2017) foca eixos de ação e investigação muito
específicos que servem de base a todo o trabalho no terreno: inovação: desenvolvimento de novos
modelos, diálogo com outros sectores, novas experiências de desenvolvimento; educação de públicos;
cooperação com outras redes; observação: criação de ferramentas de observação do mercado,
atendendo às especificidades das regiões; diversidade.
Com base nestes pressupostos, a Circostrada desenvolveu um plano de trabalho ambicioso que se
divide em 3 áreas: atividades nucleares da rede; programas piloto; atividades específicas.
As atividades nucleares incluem as assembleias gerais bianuais, que concentram, ainda, as
atividades centrais dos grupos de trabalho específicos; as atividades de informação e comunicação; e a
organização de seminários internacionais anuais na linha da advocacia (ECoC Seminar) e específicos de
área de atividade (Fresh Circus e Fresh Street), em regime de alternância.
Os seminários ECoC acontecem anualmente numa antiga Capital Europeia da Cultura, com o
objetivo de compreender os efeitos do evento no mercado do novo circo dessa cidade, fazendo
paralelismos com outras Capitais Europeias da Cultura. Estes seminários pretendem ter uma ação direta
na avaliação das políticas culturais adoptadas, com o objetivo de colaborar na definição de políticas mais
adequadas nos projetos do futuro.
Os eventos “FRESH”, são, tal como o nome indica, espaços de encontro aberto e plural para os
profissionais das artes de rua e do novo circo. Estes eventos, dividem a atividade da rede nas suas duas
áreas dominantes, fazendo avaliações específicas e individualizadas em anos alternados. Nos anos
ímpares acontece o FRESH STREET e nos anos pares o FRESH CIRCUS. Na prática, estes seminários
são eventos bem mais largos que os seminários ECoC, abertos ao grande público, mas que se sustentam
numa massa crítica sólida e sustentável que possibilita uma discussão com objetivos e resultados.
As próximas edições destes seminários produzirão 2 documentos, a ser traduzidos em todas as
línguas da União Europeia, com linhas orientadoras profissionais que serão entregues à Comissão
Europeia com o objetivo de redesenhar as políticas do sector, a médio prazo.
A Circostrada desenvolveu também 3 projetos piloto, com o objetivo de responder a alguns anseios
de explorar temas inovadores e perspetivar ferramentas futuras. O CS Lab pretende aplicar um novo
modelo de brainstorming, em que 8 a 10 pessoas discutem abertamente, num workshop, um assunto da
ordem do dia, estabelecendo nesse período um conjunto de ideias escritas e fundamentadas. O CS
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Hubble é uma estrutura de observatório que pretende identificar as boas práticas profissionais e mapear
as artes de rua e novo circo nos países da União Europeia. O CS Audience funciona como uma base de
dados que centraliza toda a informação de projetos inovadores no âmbito da educação de públicos.
No âmbito do programa específico a 3 anos, a Circostrada desenvolve, ainda, outras atividades em
momentos ocasionais, como seminários de treino e formação, focus meetings sobre variados assuntos,
off the record sessions integradas em eventos de parceiros da rede e um novo projeto de universidade
de Verão exclusiva para membros da rede.

IN Situ 10 11
O IN Situ nasceu como um núcleo de parcerias e promoção da criação a uma escala internacional,
promovida pelo Lieux Publics, um centro francês de criação para as artes de rua, com sede em Marselha.
Após um apoio do programa Cultura da União Europeia, o projeto piloto estabeleceu um conjunto de
parcerias à escala europeia, promovendo a circulação dos projetos parceiros por diversos países.
Programa evoluiu para uma plataforma à escala europeia que pretende transformar-se, a médio
prazo, numa referência para os artistas e as Artes de Rua na Europa, através do trabalho em rede no
apoio a artistas emergentes na sua ação para o espaço público e na construção de uma identidade
europeia. Em simultâneo, pretende aumentar a mobilidade à escala europeia, sendo exemplo disso os
cerca de 80 artistas apoiados entre 2011 e 2014 (IN Situ, 2014).
Numa segunda fase, também esta rede é cofinanciada pelo novo programa Europa Criativa, sendo
para o efeito desenvolvida uma nova rede, com 19 parceiros de 14 países, esta focalizada na criação
para o espaço público, que tem como objetivos para o programa em curso o desenvolvimento de um
conjunto específico de ações dirigidas à promoção da criação artística e sua difusão:
i.

Métamorphoses – programa dirigido à promoção de condições para o desenvolvimento de
criações partilhadas entre diversos players;

ii.

Ville en partage – programa de criações site specific, com vista ao desenvolvimento de ações
dirigidas a uma cidade e a comunidade envolvente;

iii.

Écrire côte à côte – programa em que 20 artistas e 20 programadores participam em
conjunto num workshop de escrita;

10
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iv.

Walk In Progress – programa de criação nómada, onde 9 artistas circulam por vários pontos
da Europa rumo à incorporação de novos elementos num projeto transnacional e
multidisciplinar;

v.

Artistes au chevet des villes – discussão de linhas orientadoras a nível político e social para
a melhoria da convivência em comunidade através da arte no espaço público;

vi.

Arpenter l’Europe – programa de promoção da difusão dos artistas na Europa;

vii.

Européens à l’international – apoio à circulação de artistas europeus para outros continentes.

Esta plataforma, apesar de mais pequena do que a Circostrada, representa per si cerca de 30
festivais de rua da Europa, com uma audiência anual superior a 1 milhão de pessoas.

EFFE 12 13 14
O EFFE – Europe for Festivals/Festivals for Europe é um projeto da European Festivals Association
(EFA) que visa mapear os festivais artísticos da Europa, fazendo, em simultâneo, uma avaliação das suas
características, com vista à atribuição de um selo de qualidade, com base numa checklist pré-definida.
No futuro, o EFFE pretende ser uma plataforma para profissionais e cidadãos descobrirem os
festivais artísticos da Europa, incrementando a diversidade cultural e disponibilizando informação atual e
privilegiada, de forma a enriquecer o panorama artístico e concorrer para a excelência e inovação na
produção dos festivais europeus. Em cada país, o EFFE tem uma entidade responsável pelo projeto,
sendo que em Portugal este papel cabe à ADDICT – Agência para o Desenvolvimento das Indústrias
Criativas.
A primeira edição do EFFE está em fase final de concretização, realizou-se em Setembro de 2015
a primeira assembleia geral da rede de festivais e a primeira gala de atribuição de prémios, em Paris.
Este primeiro momento do projeto conta com mais de 760 festivais distinguidos, comprovando a
diversidade e a qualidade de festivais de múltiplos géneros à escala europeia. Os festivais portugueses
receberam um enorme destaque nesta edição do EFFE, com a atribuição de 65 selos de qualidade e um
taxa de sucesso na ordem dos 90%.
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N.E.S.T. 15
O N.E.S.T. – New Emerging Street Talent é um projeto de apoio a artistas emergentes do ISACS,
a Irish Street Arts, Circus & Spectacle Network, uma rede nacional da Irlanda que une os artistas e
festivais desse país rumo ao desenvolvimento de um mercado mais forte. O projeto junta o festival Spraoi
(Waterford), o National Circus Festival of Ireland (Tralee) e o festival Out There (Great Yarmouth), como
a base para o desenvolvimento e difusão sustentados das criações dos artistas selecionados. Anualmente
são selecionados 3 artistas emergentes irlandeses, através da pertinência artística dos seus projetos para
intervenção no espaço público, para integração neste programa de acompanhamento, desde a criação
até à difusão, com especial enfoque na comunicação nacional e internacional. Em 2015, os artistas
integrantes d programa são: Michaela Heyer – Funky Fidelma, Henrik Gard – Circomara Sailing Circus
and Brian O’Connell – Circus Fergus.

Open Street – AISBL 16
A Open Street – International Association for Open Cooperation in Street Arts é um projeto que
ganhou algum relevo nos últimos 5 anos, após a concretização de 3 showcases, cofinanciados pelo
programa Cultura da União Europeia, o último deles em Milão (2014). Esta associação tem por base a
difusão de artistas por entre os promotores num modelo de cooperação. Para cada showcase são
convidados cerca de 50 festivais e selecionados cerca de 50 espetáculos de entre os mais de 400
candidatos a integrar o programa oficial.
Neste projeto, apenas os membros efetivos (com quotas pagas) podem submeter projetos ou
inscrever-se como programadores. Esta base de financiamento, permite sustentar as deslocações e a
logística de todos os intervenientes no showcase, sem que haja qualquer cache pago aos artistas. O
ganho efetivo e a vantagem comercial estarão no compromisso cooperativo dos programadores
presentes, que assumem a compra de, pelo menos, dois espetáculos do showcase para a sua próxima
edição. Os resultados das últimas edições não são públicos, sendo claro que os resultados da edição de
Milão não terão sido tão positivos quanto o esperado pela organização, questionando-se as vantagens
do conceito meramente cooperativo para a comunicação de projetos artísticos.

15
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XTRAX 17
A XTRAX é um sistema independente de promoção de artistas de rua britânico, com sede em
Manchester, que promove um conjunto de eventos e um sistema online de divulgação de companhias,
artistas e espetáculos. O sistema nasceu, com financiamento do Lottery Found, e destinado ao mercado
britânico, tendo gradualmente alargado o seu âmbito. Atualmente, a XTRAX trabalha no Reino Unido com
foco em toda a Europa, promovendo a divulgação de artistas britânicos dentro e fora de fronteiras e,
ainda, a promoção de artistas externos ao Reino Unido para esse mercado.
Anualmente, a XTRAX promove eventos destinados a profissionais das artes de rua, paralelos aos
maiores festivais britânicos (Greewich + Docklands International Festival 18, Londres e MintFest, Kendal)
com uma enorme capacidade de atração de profissionais. O evento de Londres ultrapassa as 2 centenas
de acreditações de todo o Mundo, sendo o MintFest mais modesto, mas conseguindo cerca de 1 centena
de acreditações de toda a Europa. Nestes eventos, desenvolveu-se um modelo inovador de pitch e
promoção que passa por sessões curtas e interativas de divulgação das espetáculos para uma plateia
exclusivamente de programadores. Os eventos XTRAX Shorts, incluídos nos dois eventos profissionais
anuais, são atualmente uma referência e um momento essencial na divulgação de projetos artísticos para
circulação no ano seguinte.
A XTRAX desenvolveu, ainda, uma plataforma online de divulgação de artistas e espetáculos que
funciona numa base de dados incorporada no site da plataforma e que, atualmente, inclui o registo de
mais de 1000 artistas de todaa a Europa, funcionando com uma plataforma dinâmica de compreensão e
acompanhamento do mercado.

Without Walls 19
A Without Walls é um consórcio de organizações artísticas e festivais britânicos de artes de rua,
que colaboram no sentido da produção e difusão de novas produções artísticas de rua no Reino Unido,
contribuindo, ainda, para a sua internacionalização. O trabalho em rede, possibilita a criação de
comissões e grupos de trabalho para áreas específicas, potenciando as co-produções e uma melhor
gestão de recursos e de verbas rumo a um objetivo comum a todos os intervenientes.
Entre 2007 e 2013 a Without Walls produziu ou apoiou 61 novas produções de rua, investiu em 20
estudos e projetos de desenvolvimento, suportou a difusão de espetáculos em 22 países e, ainda, 9
17
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espetáculos para surdos e pessoas com mobilidade condicionada e 8 projetos com a diversidade cultural
como ponto de partida da criação.

Rede ESMARK 20
A rede ESMARK é projeto lançado por 3 festivais europeus (Feira de Teatro de Castilla y León –
Ciudad Rodrigo, Espanha; Festival Don Quijote – Paris, França; FITEI – Porto, Portugal), que tem como
principal objetivo promover uma política de internacionalização e promoção da exportação de pequenos
artistas e companhias a uma escala global, promovendo o seu conhecimento a novos públicos e novos
mercados. Os festivais parceiros devem promover programas de suporte à difusão internacional, assim
como políticas de apoio a artistas emergentes e à promoção externa da cultura e do património europeus.
Deste modo, a rede funciona em 3 distintos eixos de ação, que consubstanciam o crescimento e a
consolidação da difusão de companhias e artistas profissionais para mercados externos: criação de um
mercado virtual para as artes performativas; partilha profissional de agentes a operar nas artes
performativas; educação, treino e formação de novos públicos.
A rede ESMARK não atua exclusivamente nas artes de rua, mas a todo o nível de projetos no
domínio das artes performativas.

IETM 21
A IETM – International Network for Comtemporary Performing Arts é uma rede de dimensão global,
que reúne num só polo de discussão intervenientes de todas as áreas artísticas no âmbito das artes
performativas. Esta é uma plataforma genérica, não focada nas artes de rua, mas atendendo ao seu
crescimento nos últimos anos, transformou-se numa ferramenta com um enorme potencial, de tal forma
que esteja a ser usada por programadores, artistas e mesmo redes específicas das artes de rua para
exercer o seu lobby no sentido do reforço do posicionamento das artes para o espaço público.
A missão da IETM foca o estímulo da qualidade e o desenvolvimento de contextos performativos
contemporâneos num ambiente global, potenciando o contacto entre profissionais e facilitando relações
de parceria à escala global, através de eventos e networking, com transferência de know-how e exemplos
de boas práticas.
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COFAE 22
A COFAE – Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas atua no mercado espanhol, tendo sido
constituída em 2006 com o objetivo de reunir as maiores feiras de artes performativas espanholas para
que, a partir das especificidades de cada uma, seja possível caminhar com um objetivo comum e
intrínseco de interligar profissionais de forma a facilitar o intercâmbio comercial e de comunicação.
A COFAE atua nos domínios da comunicação, dinamização de parcerias, realização de estudos de
mercado e difusão do conceito de feira de artes performativas pelos profissionais e companhias, tanto a
nível interno como externo. Esta estrutura está, ainda, mandatada para a promoção de parcerias e
colaborações entre diversas entidades e organismos, sejam públicos ou privados, com vista à promoção
das artes performativas.
Atualmente a coordenação da COFAE está entregue à Fira Tàrrega, que pelo seu contexto de
festival de teatro de rua, conceptualiza uma época de reforço da aposta do mercado espanhol na
intervenção para o espaço público, com consequente acréscimo das oportunidades disponíveis nesta
área.

ISAN – STREET ARTS NETWORK 23
A ISAN é uma rede de organizações estratégicas britânicas para o apoio ao desenvolvimento das
artes de rua, fundada em 1990, que cooperam no sentido da melhoria das condições de divulgação e
circulação dos artistas. As atividades desta rede integram a partilha de informação, a formação, o trabalho
em parceria, a investigação e a formação tanto ao nível dos artistas como do público, desenvolvendo
novas competências e novos públicos potenciais.
Funcionando como a grande voz independente das artes de rua no Reino Unido, a ISAN tem por
missão o desenvolvimento do setor artístico para o espaço público, integrando numa só plataforma
agentes, artistas, companhias, curadores, programadores, festivais, organizações promotoras do
financiamento, produtores independentes e, ainda autoridades locais. Este sistema amplo e plural permite
a integração de mais de 130 entidades.
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Feiras & Mercados Artísticos
Os festivais de rua tradicionais começam a esgotar-se na sua perspetiva de montra para o público
num conceito festivo de envolvência da cidade e sua comunidade, sendo que novas abordagens
começam a emergir. Atualmente, a envolvente aos festivais de maior dimensão ou mesmo a sua estrutura
base tende a convergir no sentido da criação de montras artísticas para profissionais, transformando-se
os festivais em verdadeiras feiras de promoção de artistas, agentes e centros de criação, numa dinâmica
crescente à escala europeia.
Historicamente, o festival de Aurillac

24

deu o primeiro passo, ainda na década de 90 do século

passado, ao assumir um espaço na sua programação para artistas emergentes, externos à programação
oficial, num modelo que atualmente conhecemos como programação OFF. Ao longo de anos, a estrutura
deste que é conhecido como o maior festival de rua da Europa foi pensada fortemente através desta
vertente, estando hoje em curso uma mudança para um equilíbrio com o sistema de mercado de artistas
desenvolvido em Espanha ao longo das últimas duas décadas. A Fira Tàrrega 25 será o exemplo máximo
deste modelo espanhol, que transforma os festivais de artes performativas em espaços de mostra,
compra e venda, funcionando o público como elemento central para o teste ao vivo dos espetáculos,
perante centenas de profissionais (artistas, agentes e programadores). O modelo desenvolvido em
Tàrrega centra-se num espaço profissional de exibição e stands, com mostras e showcase paralelos, que
têm como objetivo major o contacto dos artistas com os programadores, com o consequente
agendamento de reuniões de apresentação e o convite para as sessões dos espetáculos integradas na
programação oficial do festival. Assim, na atualidade, encontramos um modelo alternativo de festival que
se desenha não apenas para o público mas com diferentes eixos de destinatário final, correspondendo a
diferentes anseios e necessidades.
O modelo aplicado em Tàrrega, apesar de ser largamente superior em dimensão profissional aos
concorrentes, não é exclusivo, desenhando-se hoje dezenas de outros festivais à escala europeia com o
conceito de festival-mercado, capaz de atrair público e agentes profissionais, transformando por completo
o modelo de festivais que conhecíamos. Os múltiplos exemplos do Reino Unido, o Spoffin 26 da Holanda
ou os showcases em modelo festival do OpenStreet, em Itália, serão alguns dos exemplos a considerar.
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Este novo conceito ganha uma escala tão vincada que atualmente há autores que referem este
conceito como uma festivalização da cultura, numa analogia ao que, em paralelo, aconteceu nas duas
últimas décadas no mercado da música.

Centros de Informação e Formação
O desenvolvimento do mercado europeu de artes de rua deve, ainda, atender a um outro paradigma
essencial, os centros de informação e formação, capazes de dar resposta sustentada às redes e aos
sistemas de suporte à criação, funcionando como plataformas essenciais para a sustentabilidade e o
upgrade contínuo do mercado e dos artistas.
A longa experiência do mercado francês nas artes para o espaço público dá-lhe destaque absoluto
neste domínio, com uma abordagem única e plural no suporte à formação e criação através da Fédération
Nacionale des Arts de la Rue e, ainda, pelo trabalho essencial do Hors Les Murs
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no domínio da

investigação e desenvolvimento de novas políticas sustentadas e do primeiro centro de formação artístico
para a rua a nível mundial, a FAI-AR - Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue 28.

DISCUSSÃO
O desenvolvimento deste estudo permitiu a compreensão do desenvolvimento efetivo de sistemas
de apoio à internacionalização e à mobilidade com um número crescente de países e entidades a
apoiarem esta linha estratégica. Neste prisma, os artistas poderão encontrar sistema sólidos de apoio à
sua circulação e apresentação de espetáculos para públicos mais vastos. No entanto, num mercado cada
vez mais global, o financiamento deixa ser o maior fator limitante para a difusão, sendo essencial
encontrar plataformas de suporte à comunicação, que consigam atuar de forma direcionada e integrada,
com vista a esse objetivo. A ação dos governos regionais é atualmente mais impactante nos resultados
destas plataformas, sendo apenas concorrencial com os agentes privados de difusão artística, criando
algumas assimetrias à escala europeia.
Pode, atualmente, constatar-se que as redes internacionais de artistas e de festivais/entidades de
suporte à criação são os maiores agentes promotores da partilha e das atividades de conexão no sentido
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da difusão internacional. No entanto, existem alguns fatores limitantes que condicionam o seu
funcionamento e poderão ser corrigidos no futuro, seja a necessidade de dimensionar as redes, evitando
a especialização exagerada que lhes confira um carácter minimalista e pouco indutor da inovação e da
mudança; por outro lado, a vontade dos artistas em sentirem que estes projetos os acolham de outra
forma, potenciando o contacto com os profissionais da programação; ou a necessidade de criação de
atividades que levem os profissionais a conhecer novas realidades e possam abrir a sua mente e
redesenhar a sua atividade e os seus projetos. Fica, ainda, patente a reduzida eficácia das redes de
festivais com modelos cooperativos, como o OpenStreet.
Num outro patamar, deverão considerar-se os agentes públicos e privados de promoção de artistas,
vulgarmente designados por agentes, que no contexto atual começam a ganhar uma enorme força na
divulgação e difusão de projetos artísticos, também ao nível das artes de rua. Nesta sequência, vários
projetos a nível europeu começam a redesenhar-se, no sentido de construir novos modelos mais coesos,
capazes de interagir com toda a cadeia de valor da criação artística, atingindo os objetivos de forma mais
eficaz.
Através desta observação dos sistemas ativos no mercado europeu, fica patente um momento de
viragem no paradigma das artes de rua. Um momento em que os artistas e os festivais se adequam a
uma nova realidade de financiamento, cada vez mais internacional e fruto de parcerias, com novos
desenhos de promoção e divulgação e, ainda, com a transformação de alguns festivais em mercados de
artes performativas, capazes de reunir profissionais das mais diversas áreas nas suas atividades
profissionais, sem esquecer o objetivo principal do festival: o contacto com o público.
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Resumo
Esta comunicação descreve a história da “Montanha Russa Cultural” (MRC) da associação Aisca Associação de Intervenção Social, Cultural e Artística, desde o seu nascimento ao momento
presente, dos seus altos e baixos e do papel do apoio de voluntários nesta associação sem fins
lucrativos, sem formação específica no sector de actividade de gestão, orientada para as
organizações do sector cultural nas áreas das Actividades Artísticas e das Indústrias Culturais, no
âmbito da sociedade civil e do mercado (Monteiro, 2011:1). MRC reflecte sobre aspectos pessoais,
emocionais, sociais, económicos e culturais que têm contribuído para o nascimento de algumas das
ideias e a concretização de muitos dos projectos que, desde 2010, determinaram e afirmaram o
papel da Aisca na cidade de Viana do Castelo, Norte de Portugal, como entidade de confluência e
criação artística alternativa e experimental, preenchendo parte de uma lacuna cultural,
evidentemente sentida como grave. Este estudo de caso relata um exemplo das práticas
desenvolvidas neste contexto e reflecte sobre a necessidade da profissionalização do voluntariado
do sector cultural e artístico, como factor determinante nos resultados futuros desta Associação:
Vale a pena intervenção social, cultural e artística em Viana do Castelo? O que existe é suficiente?
A resposta para a pergunta está à nossa volta. Prontos para mais uma viagem?

Palavras-chave: AISCA; Criação Artística Experimental; Voluntariado
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MONTANHA RUSSA CULTURAL
A Aisca nasceu e vive da cooperação - como conceito de vida e como metodologia de trabalho. Foi
criada por um grupo de amigos, que constataram a pouca oferta cultural existente em Viana do
Castelo.Ciente da existência de grupos similares dispersos, acharam que podiam contribuir parainjectar
saberes culturais e artísticos à cidade, servindo essencialmente as minorias, cujos gostos eram tidos
como menos representados. Entende-se minoria como uma classificação quantitativa, considerando-se
parte dela todas as actividades culturais com qualidade, que acontecem em menor quantidade.
Perante um ambiente cultural redutor, um grupo de pessoas disponibilizou-se, em 2009, para
integrar uma equipa e iniciou, durante esse ano o processo de criação da Aisca, como associação cultural
propriamente dita. Foram feitas inúmeras reuniões na sede da antiga Junta de Freguesia de Monserrate,
que apoia desde sempre a associação. Criaram-se estatutos, objectivos, missão, âmbito de acção, nome
e imagem. Durante este ano inicial definiu-se o lugar que a Aisca iria ocupar, no tecido cultural vianense.
Analisaram-se outras associações, umas congéneres, outras bem distintas. Estudou-se o público alvo e
o posicionamento estratégico. Foram idealizadas algumas ideias e possibilidades para eventos e
actividades, dando origem a um plano de actividades rico, que ainda hoje se tenta cumprir.

Figura 1 – Mural da entrada da Aisca - Viana Sol- 2012
Fonte: ©AISCA ‐ arquivo da AISCA
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O resultado foi a criação de uma associação cultural sem fins lucrativos, com enquadramento
estatutário, que está a par de tantas outras associações do país (Monteiro, 2011), apesar de ter sido
criado com o intuito de ser algo novo. Esta consciencialização não surgiu logo de início, mas à medida
que a Aisca ia alargando a sua rede de contactos. Isso foi fruto do desenvolvimento de actividades que,
necessariamente envolveram parceiros que demonstraram que havia muitas entidades no país, com
objectivos e âmbito de acção similares aos da Aisca. Mais ainda, só com o desenvolvimento do projecto
é que houve consciencialização do papel que o gestor cultural tem em relação à cultura, cabendo-lhe
"tornar a Arte possível" (Fig.1) na medida em que, com base nos conteúdos existentes, define e organiza
todos os factores acessórios à exposição pública desses conteúdos (Voesgen, 2015).

NASCIMENTO DA AISCA
Após um ano de conceptualização, passou-se à materialização. Na prática, a Aisca é uma empresa
igual às outras, com a diferença de estar isenta de impostos sobre actividades consideradas de cariz
cultural. Benefícios que têm, portanto, um impacto limitado. Optou-se por criar momentos de
"entreabertura", como um teste à aceitação do público. Em teoria, esses momentos deveriam servir
igualmente para financiar obras das infraestruturas e legalização do espaço, algo que não chegou a
acontecer, visto que as previsões iniciais foram demasiado optimistas.

Figura 2 – Entreabertura - Viana Sol- Fevereiro 2011
Fonte: ©AISCA ‐ arquivo da AISCA
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As previsões iniciais não incluíram alguns gastos extraordinários. Acima de tudo, não se supôs que
o fluxo de caixa seria extremamente diminuto, pois, tal como Voesgen (2015) refere, é sabido que a
cultura, a economia e a política estão estreitamente ligados. Em 2010, vivia-se uma altura em que a crise
era anunciada nas notícias, causando uma retracção do investimento de cada indivíduo. Paralelamente,
o desinvestimento na cultura, por parte de sucessivos governos, contribuiu para que esta fosse e continue
a ser considerada um "luxo", ou uma "ocasião solene". Para exemplificar, na altura, obtivemos informação
do gasto médio, por pessoa, por noite, numa associação cultural do porto. No espaço de 3 anos, o
consumo médio baixou de 15€ para 3€, com 10€ de entrada. Na Aisca essa média era de 1,5€/pessoa,
com entrada a 2€.

FASE DO “Viana Sol”
O espaço escolhido situava-se na cave de um hotel (Figs.2 e 3), compreendendo uma antiga
discoteca e um antigo ginásio. Tinha cerca de 1300m2 e alguns problemas. Estava a necessitar de muitas
obras de restauro e algumas obras de remodelação, para que fosse adequado à utilização que se
pretendia. Por ser bastante amplo, permitia a criação de zonas de utilização distintas. Na entrada da
antiga discoteca criou-se um happening que deu origem a um mural, da autoria de Francisco Vidal e uma
zona expositiva.
Na zona da discoteca estava instalado o bar, galeria, palco principal, zona da criança, algumas
zonas de estar e mais algumas zonas expositivas, dispersas pelo espaço. Transformou-se a antiga sala
de squash num auditório polivalente. A Aisca tinha ainda direito a utilizar a piscina, embora o mau estado
de conservação impossibilitasse o seu uso. Houve planos formalizados, para transformar aquele espaço,
mas que não se chegaram a concretizar.
Um dos problemas óbvios era a falta de luz natural. Durante eventos que acontecessem à noite era
indiferente, mas limitava as actividades diurnas. Por ser uma cave e porque tinha sido criado como
estacionamento, a altura livre era muito reduzida, nunca superior a 3,2m. No geral, estes dois factores
combinados conferiam uma sensação de clausura, que condicionava o estado de espírito de quem fruía
o espaço. Outro problema era o estado de conservação do espaço, que obrigou a esforços redobrados
por parte de toda a equipa.
A aceitação por parte do público era muito positiva. O sentimento geral, por parte de todos os
envolvidos na associação, era de que se estava a dar uma "lufada de ar fresco" à cultura da cidade.
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Houve de imediato um grande número de propostas para a realização de actividades. Houve bastantes
pessoas que se disponibilizaram a ajudar, e aí é que foi criada a equipa da Aisca, que desenvolveu a
ideia inicial, naquele espaço.

Figura 3 – Vista interior de um dos palcos/zona expositiva - Viana Sol- Março 2011
Fonte: ©AISCA ‐ arquivo da AISCA

FUNCIONAMENTO DA EQUIPA
O crescimento e aceitação que foi sentida no primeiro ano da Aisca, impôs a formação de uma
equipa, que na altura se pretendia voluntária. Para não sobrecarregar cada voluntário com muito trabalho,
optou-se por ter uma equipa sobredimensionada. Esta aposta tinha duas vantagens: 1ª -havendo
desistências não se perdia a continuidade; e 2ª- havia mais massa crítica. Para gerir esta equipa optouse por um esquema piramidal de células comunicantes entre si, com responsáveis por cada célula. A
informação fluía de baixo para cima para actos decisivos e de cima para baixo para actos executivos.
A equipa que foi formada era composta por 34 pessoas, no seu desenvolvimento máximo. É a esta
equipa, a todos estes elementos que a Aisca deve tudo, no que respeita à organização e concretização
dos objectivos a que se propunha. Foram elas que possibilitaram o desenvolvimento da Aisca em áreas
tão variadas como: artes plásticas, música, teatro, formação, actividades para criança, intervenção social
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(Fig. 4), eventos audiovisuais, design, etnografia, criação de redes associativas. Aconteceram exposições
de motas ("vespas") e uma final de um torneio de sueca. Construiu-se tudo muito, muito rápido.
Todos fomos voluntários. Demos o nosso carinho à Aisca e, por isso, sentimos que ela era nossa.
O sucesso partiu, em grande medida, da capacidade de conjugar várias ideias e personalidades
diferentes, submetendo-as a um objectivo comum, que não era particular de ninguém. Naturalmente,
tiveram lugar reuniões em que os ânimos se exaltaram, à medida que as paixões colidiam. Ainda assim,
prevaleceu o bom senso e a compreensão, pelo que foi possível desenvolver o projecto até níveis
bastante razoáveis. Acima de tudo, considera-se que este trabalho voluntário foi extremamente valioso
(Voesgen, 2015).

Figura 4 – Peça constituinte da intervenção LAPIDARIS
Av. Combatentes da Grande Guerra, Viana do Castelo - Junho de 2013
Fonte: ©AISCA ‐ arquivo da AISCA

Sem haver essa noção na altura, pode-se considerar que estávamos no topo da primeira subida da
montanha russa cultural. A viagem ainda estava no início. Como na "montanha russa", todos
esperávamos momentos "altos" e "baixos" e o troço descendente começou, segundo a equipa da Aisca,
quando se mudou de espaço. No início de 2013, dificuldades de legalização da cave, obrigaram a
associação a mudar de instalações. Era necessário trocar todo o tecto, numa operação que iria custar
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10.000€. Como tal, procurou-se outro espaço, junto de entidades privadas. Conseguiu-se negociar com
o Porto de Viana do Castelo a cedência de um armazém, junto à Doca Seca Eng. Duarte Pacheco.

DOCA SECA
O espaço da Doca Seca era um armazém industrial, com 8m de largura e 100m de comprimento
(Figs. 5 e 6). Estava dividido em compartimentos com acesso independente, pelo exterior, tinha janelas
e altura livre de mais de 5m. Comparando com a cave, tinha condições superiores em tudo, menos num
aspecto. Já não se situava o centro da cidade, mas sim numa zona que é mais periférica, no porto de
Viana do Castelo, junto ao Gil Eanes.

Figura 5 – Edifício de Apoio à Doca Seca Eng. Duarte Pacheco - Fevereiro 2013
Fonte: ©AISCA ‐ arquivo da AISCA

A localização revelou ser essencial. Já não era possível ir à Aisca por impulso. Sempre foi sabido
que para ir à Doca Seca, era necessário haver algo que fosse suficientemente forte, para atrair público.
Para ter eventos fortes é necessário ter uma organização forte, responsável, competente. Na altura a
Aisca era composta por uma equipa de voluntários, a trabalhar fora da sua área de competências, na
maioria dos casos. Sem capacidade para dar respostas de forma contínua, às novas necessidades
daquele espaço. O edifício da Doca Seca impunha obras de conservação e restauro, mas também
actividades capazes de encher um espaço periférico da cidade.
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Figura 6 – Exposição Preia MAR – 2013
Fonte: ©Paulo Barros ‐ http://barrospaulo.blogspot.pt/2013_12_01_archive.html

Em 2012, a Aisca era uma instituição com saúde financeira, fruto de um curriculum extenso, para 3
anos de actividade. Havia possibilidade de se investir, mas não em tudo. Surgiu então o diferendo acerca
das prioridades de investimento. É tido que o resultado deste diferendo ditou o abrandamento das
actividades da Aisca, até um ponto quase residual, quando comparado com anos anteriores.
De um lado havia a hipótese de investir no espaço, para o tornar mais atractivo, supondo que uma
nova vaga de voluntários o iria preencher, ajudando a vencer as distâncias que se sentiam. De outro lado,
debatia-se a necessidade de profissionalizar os responsáveis pela produção cultural e artística da Aisca,
contratando uma pessoa capaz de desenvolver a produção, criando eventos mais fortes e apelativos. Um
ano antes, tínhamos feito uma experiência de ter uma pessoa em part-time na Aisca, que era o Presidente,
na altura desempenhando funções de Vice-presidente. Supostamente serviria para abrir o bar durante a
tarde. No entanto, o trabalho acabou por implicar muitas outras actividades, que só puderam ser
desenvolvidas devido ao contributo de outro membro da direcção, o João Magalhães, que acompanhou
quase todas as sessões de trabalho. Juntos, foi possível organizar e expandir quase todas as áreas de
actuação da Aisca, culminando num festival urbano, encomendado pelo município, com a duração de 3
dias, totalmente criado pela Aisca. Foi uma experiência de sucesso, já que permitiu haver pelo menos
uma pessoa disponível para representar a Aisca, em todos os momentos. Na nova Aisca optou-se por
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investir no espaço. Fizeram-se obras, que o controlaram e adaptaram para servir perfeitamente os
propósitos da Aisca. No entanto, só isto não foi suficiente.

OBSTÁCULOS AO SUCESSO
Os voluntários carecem de estabilidade, no que respeita ao tempo que podem disponibilizar. Como
tal, a equipa desfez-se e perdeu-se a continuidade do trabalho que vinha sendo desenvolvido entre 2010
e 2013. O resultado foi um abrandamento de actividade e um esmorecimento da força da Aisca como
agente cultural. Sentiu-se um grande desgaste da equipa, devido à enorme energia despendida na
produção cultural da cidade. A pirâmide começou a ter muitos buracos na base e encolheu.

Figura 7 – Equipa da Aisca - Outubro 2012
Fonte: ©Hugo Fernandes - arquivo da AISCA

No final de 2015, a anterior direcção (Fig. 7), por indisponibilidade, pediu que fosse criada uma nova
equipa de trabalho, que pudesse garantir a sobrevivência da Aisca. Pretendia-se que fosse uma equipa
que trouxesse continuidade e novidade. A continuidade foi considerada importante para não se perder o
conhecimento operacional e a componente de novidade serviria para trazer energia nova e massa crítica,
garantindo no futuro, continuidade.
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Face ao proposto, urgia perceber quais as condições culturais de Viana do Castelo, em 2015.
Verificou-se que a situação se mantinha, na generalidade. No entanto, foi possível perceber que há, hoje,
muito mais actividade cultural desenvolvida pelas e para as minorias culturais. O conceito de concertos
gratuitos que a Aisca implementou em Viana do Castelo, foi desenvolvido e espalhou-se um pouco por
toda a cidade. Há redes de eventos culturais, como o INAUGURO, que são casos de sucesso. A cidade
desenvolveu-se nesse campo, é certo. Ainda assim, sente-se que é claramente insuficiente a resposta à
cultura e às artes.
Verifica-se que continua a não haver uma programação cultural, com qualidade e consistência, que
represente as minorias culturais de Viana do Castelo. Um dos perigos que este facto acarreta é a
diminuição da massa crítica, facto que empobrece a cultura e, consequentemente, cria problemas de
identidade.

EXEMPLOS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADAS
Um exemplo da actividade que a Aisca desenvolveu, transversal a todas as suas fases, foi a criação
de espaços expositivos, galerias de arte. Neles foi possível apresentar uma variadíssima gama de
trabalhos: de alunos do secundário, mas também de artistas consagrados. Experimentaram-se
exposições convencionais e outras que quebravam as barreiras entre obra e espectador. Serviram como
espaço de experimentação de ideias e de artistas, com grande aceitação por parte do público. Espaços
similares já existiam em Viana do Castelo, mas sem a expressão e continuidade que a Aisca ofereceu.
Outra experiência realizada visava disponibilizar música ao vivo, de forma regular, a baixos custos
para o espectador. Conseguiu-se uma programação que cobria todos os fins de semana do mês, às
sextas-feiras e sábados, em conjunto com outras actividades da Aisca. À semelhança da experiência feita
com a galeria, a música permitiu apresentar muitos trabalhos de projectos já consolidados (Figs. 8 & 9),
mas também de muitas bandas que estavam no início. Esta medida teve sucesso limitado, já que o público
não demonstrou interesse em conhecer novas sonoridades, a menos que fosse de forma absolutamente
gratuita. Verificaram-se aqui repercussões do desinvestimento na cultura, mas também da diminuição do
poder de compra.
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Figura 8 – Galeria principal da Aisca - Viana Sol- Fevereiro 2011
Fonte: ©AISCA ‐ arquivo da AISCA

Figura 9 – Concerto - Maio 2011
Fonte: ©AISCA ‐ arquivo da AISCA
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O Urbiana representou o maior e mais complexo evento que a Aisca organizou. Nasce de uma
encomenda do Município, que pretendia que fosse realizado um festival urbano, em Viana do Castelo.
Um dos objectivos era trazer a cultura urbana que a cidade não tinha, em continuidade com uma tradição
cultural mundial, que é a apropriação de novas culturas. Abarcava campos como artes plásticas, música,
actividades para crianças, flea market. O outro objectivo, da Aisca, era trazer à cidade actividades
culturais que não estão normalmente acessíveis, mas que são consideradas como tendo grande valor
artístico. (Voesgen, 2015). Os resultados desta experiência superaram todas as previsões. Do lado
organizacional e logístico não houve falhas. A reacção da população a obras de artes plásticas superou
claramente as expectativas. A Aisca obteve uma reacção emocional muito forte, de enorme repulsa, que
pode ser comparada às primeiras reacções ao Dadaísmo, no início do século passado (Janson, 1998,
p.691). Por um momento, aindaque emocionalmente, reflectiram-se na população os sentimentos dos
criadores das obras apresentadas.

RESULTADOS
Neste artigo o autor submergiu nas relações entre organizações culturais, escolas, associações
culturais e artistas independentes, para abarcar uma dimensão relacional mais abrangente e mais
comunitária buscando pistas para, a partir de casos existentes, vislumbrar outras abordagens e outras
finalidades para essas relações. Segundo os responsáveis da Aisca, a participação dos membros da
comunidade nestas dinâmicas gera um sentido de pertença e de partilha que poderá ajudar a ultrapassar
certos estigmas de condicionamento social e económico.
Conclui-se que o trabalho da Aisca parece ser necessário e é reconhecido, por entidades parceiras,
como é o caso da Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com quem
está a desenvolver um plano de acção que tem envolvido, a nível de estágios, a colaboração com alunos
e docentes do Curso de Licenciatura em Gestão Artística e Cultural.
Uma consulta a variados agentes culturais da cidade permite verificar que a luta está viva e é cada
vez mais importante (Fig. 10), pois consideramos que "a arte desempenha um papel proeminente na
esfera pública" (Voesgen, 2015), sendo necessário estender os debates, apesar do desinvestimento
geral, por parte de Portugal, na sua Cultura, onde normalmente, quem fica mais afectado são as minorias.
Em tempos de pouco investimento, as iniciativas reduzem-se. As minorias culturais perdem espaço para
as maiorias, no entanto a Aisca está numa excelente posição para preencher essa lacuna. Basta repetir
o que correu bem e melhorar o que correu mal; continuar a viagem.
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Figura 10 – Vista do Edifício de Apoio à Doca Seca Eng. Duarte Pacheco - Junho 2014
Fonte: ©AISCA ‐ arquivo da AISCA
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Resumo
Numa abordagem mais abrangente, podemos definir as propostas de mediação cultural como
processos de interação nos quais estão envolvidos o “visitante”, o espaço no qual ele se encontra e
o mediador com o objetivo de se estabelecer um elo, cujo despertar à reflexão e o aprendizado se
tornam uma ferramenta de aprimoramento intelectual. É relevante ao profissional da mediação
tentar abordar a temática expositiva mesclando informação, conhecimento e atenção aos
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participantes com os processos de ludicidade, fortalecendo desta maneira, a percepção
interpretativa, criativa e crítica de cada visitante. Deve tornar especial o visitante, principalmente
àqueles que já são “especiais”, ao mesmo tempo em que deverá promover uma reflexão entre
memórias e "devaneios". Histórias e fantasias. Encantar! É de fundamental importância estabelecer
conexões com os visitantes através de mecanismos de oralidade e de escuta atenta, ao mesmo
tempo em que tenta aproximar as memórias e as histórias de vida de cada indivíduo com o que está
sendo exibido. Ao mediador cabe transmitir informações referentes à exposição e, sempre que
possível, ir mais além destas informações: cabe, também, estimular a discussão acerca do contexto,
os quais envolvem os objetos, sua historicidade, os processos de criação, etc. O mediador deve
promover a construção da criticidade, de acordo com WILDER (2006): “a função de um mediador,
diferentemente de um professor de história da arte, é facilitar o desvelamento das obras como o
objetivo de provocar descoberta e encantamento, é assessorar os visitantes na elaboração de
sentidos, tanto para as obras como para a exposição em geral. Mais do que isso, a função do
mediador é encontrar relações entre o que acontece no espaço museal e o cotidiano do visitante, é
levar em conta o lugar social e cultural dele. Ou seja, cabe ao mediador não só estar preparado para
oferecer dados e parâmetros sobre as obras em exposição, mas também sondar o capital cultural
de seu público, a fim de que se cumpra o objetivo da visita: torna-la, desde o momento da acolhida,
uma experiência enriquecedora...”.

Palavras-chave: Mediação; Reflexão; Conexão; Memórias
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Superior de Educação de Viana do Castelo, 7ª Edição do Fórum Internacional de Gestão Artística e Cultural, 2-3 junho 2016, (113122). Disponível em www.figacipvc.wordpress.com.

As manifestações artísticas sempre estiveram diretamente ligadas aos questionamentos humanos.
Em alguns momentos estas inquietações se apresentavam de maneira bem definida, clara e objetiva,
enquanto que em outros, a temática pretendia abstrair a realidade e transformá-la, gradativa ou
radicalmente. No Barroco, por exemplo, as obras de arte pretendiam, clara e objetivamente, “persuadir”
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os fiéis católicos uma vez que a arte sacra foi a manifestação que mais se destacou neste período. Na
contemporaneidade, contudo, tais manifestações artísticas se voltaram para outros questionamentos,
utilizando-se dos processos conceituais - o pensar artístico - nos quais estão presentes o intencional, o
reflexivo, o casual e tantas outras abordagens da vida cotidiana.
Interpretar uma obra de arte na contemporaneidade não é tarefa fácil.
Como interpretar não significa traduzir, uma análise interpretativa das diversas manifestações
artísticas contemporâneas “exige” que tenhamos um repertório reflexivo suficiente para, pelo menos,
alcançarmos a proposta conceitual dos seus criadores.
Nos conceitos da arte contemporânea o “fazer artístico” fica em segundo plano: são as ideias que
permeiam o trabalho do artista. Neste caso, uma proposta para se mediar uma obra de arte
contemporânea, cuja intenção é “provocar” o observador, consiste na elaboração de questionamentos e
reflexões já que os meios interpretativos não se aplicam em determinados processos conceituais; em
outras palavras, não cabe ao mediador traduzir o “objeto” exposto e sim, instigar as diversas
possibilidades de absorvê-lo.
A proposta de mediação numa exposição de arte vai além da apresentação das obras aos visitantes:
ao mediador cabe a sensibilidade da observação. Observar no sentido de perceber, através de um olhar
atento, o visitante. Este visitante será capaz de manifestar, através da sua linguagem corporal, o
momento que será mais adequado acontecer à mediação.
É muito comum que ao chegar ao espaço expositivo, o visitante se coloque diante da obra numa
perspectiva de contemplação; tal atitude não significa que a presença do mediador se torne
desnecessária. Pretendemos dizer com isso que o mediador deverá ficar atento ao momento considerado
mais adequado à abordagem.
Ao mediador cabe, geralmente, transmitir informações referentes à exposição e, sempre que
possível, ir mais além destas informações: cabe, também, estimular a discussão acerca do contexto, no
qual envolve os objetos, sua historicidade, os processos de criação, etc. O mediador deve promover a
construção da criticidade, de acordo com Wilder (2006):
a função de um mediador, diferentemente de um professor de história da arte, é facilitar o
desvelamento das obras como o objetivo de provocar descoberta e encantamento, é
assessorar os visitantes na elaboração de sentidos, tanto para as obras como para a
exposição em geral. Mais do que isso, a função do mediador é encontrar relações entre o
que acontece no espaço museal e o cotidiano do visitante, é levar em conta o lugar social
e cultural dele. Ou seja, cabe ao mediador não só estar preparado para oferecer dados e
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parâmetros sobre as obras em exposição, mas também sondar o capital cultural de seu
público, a fim de que se cumpra o objetivo da visita: torná-la, desde o momento da
acolhida, uma experiência enriquecedora.

No Brasil, as atividades educativas, nas quais a mediação está inserida, começaram a surgir na
década de 1950. A partir deste momento, segundo Galvão e Barbosa (2009) e através de Ecyla
Castanheira e Sídrid Porto, na cidade do Rio de Janeiro, as práticas em questão iniciaram seus processos
de experimentação nos museus cariocas.
Paralelamente, o Museu de Arte e São Paulo (MASP) e o Museu de Arte Moderna do Rio (MAM),
iniciaram suas atividades educativas tendo como suporte as práticas exercidas nos cursos livres e nas
oficinas de arte dos museus. Prosseguindo com o pensamento da autora, o ensino de arte no Brasil, neste
período, tomou novos rumos com a inserção de práticas e abordagens cujas propostas educacionais
ficaram conhecidas como “Proposta triangular”, a qual visava estimular o estudo da arte numa perspectiva
interpretativa visual. Esta proposta tinha como princípio, encontrar nas obras, in loco, um discurso de
interpretação e análise mais estruturado, portanto mais “carregado” de reflexões.
Neste contexto de discussões acerca do papel educacional nos museus, professores e educadores
passaram a buscar nestes espaços a possibilidade de “transversalidade”, ou seja, permitindo assim outras
perspectivas de interpretações, cujos questionamentos se fortaleceriam a medida que os alunos se
aproximavam das obras artísticas.
Na década de 1990 e, consequentemente, até a contemporaneidade, os espaços de arte – sejam
os museus, as galerias ou os espaços de cultura – passaram a buscar mecanismos de diálogos com
esses “novos visitantes”: são as turmas escolares que agregam aos espaços expositivos as estatísticas
de público. Nesta vertente, a intensificação dos “setores educativos” nos museus e espaços afins, tornouse de extrema relevância no que se referem às propostas de abordagem de discussão e de incremento
às ações culturais.
Um exemplo prático sobre a relevância do papel do mediador em instituições culturais surgiu em
setembro de 2011, através de uma pesquisa1 realizada com o objetivo de aferir o impacto causado pela
exposição de Auguste Rodin na cidade de Salvador – Bahia. Neste trabalho foi possível constatar a
importância das abordagens construídas, através da mediação, como ferramentas pedagógicas. Entre
pesquisa realizada por estudantes do curso de Museologia da Universidade Federal da Bahia em setembro/ 2011 intitulada “O
impacto da Exposição Auguste Rodin, Homem e Gênio” na cidade de Salvador, sob a coordenação da Profa. Dra. Heloisa
Helena Costa. A exposição “Auguste Rodin – Homem e Gênio” permaneceu no Museu Rodin Bahia(hoje Palacete das Artes)
durante três anos.
1
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2009 e 2011 o número de visitantes no referido museu cresceu gradativamente, inclusive com o retorno
de várias escolas à exposição. Um dos motivos que elevaram o crescimento de visitas escolares de deu,
exatamente, pela abordagem

utilizada pelos mediadores. Muitos, inclusive, retornaram ao espaço

trazendo outras pessoas, tornando-se assim, agentes multiplicadores na perspectiva da transmissão de
informações e de conhecimento. Os alunos de diversas instituições, embasados nos discursos envolvidos
na mediação, se perceberam pertencentes ao espaço como sendo um lugar de troca, de descobertas e
de experiências de memórias afetivas.
Em outro ponto, tomando como base as discussões sobre os desdobramentos que as exposições
de arte contemporânea possibilitam, cabe ao setor educativo dos espaços expositivos atender aos
processos experimentais aos quais muitas obras sugerem, incentivando as investigações do público nas
diversas ações culturais e/ou animações culturais, segundo considerações de Coelho (1997)
a animação cultural ao contrário da ação cultural, não se caracteriza pela criação das
condições a partir das quais seus receptores possam inventar seus próprios fins, tornandose sujeitos da ação. É, antes, uma atividade que se esgota no ato, não gerando
necessariamente resíduos ou pontos de partida para novos processos análogos ou
diferentes.

Há, contudo, uma preocupação por parte desses profissionais da educação no que diz respeito à
prática de “animação cultural”, cujo objetivo maior consiste na promoção de breves eventos culturais
(brincadeiras, jogos, dinâmicas) os quais não se comprometem com um determinado “valor”/avaliação,
em outras palavras, estes eventos são passageiros sem o comprometimento direto com a interpretação
e o conhecimento da mostra expositiva. Apesar destas observações, tais práticas não representam
quaisquer aspectos que possam ser considerados negativos, visto que deverão fazer parte da proposta
curatorial previamente estabelecida.
Neste contexto, observa-se a ação cultural como algo que sugere um caráter reflexivo- às vezes
discursivo- sobre um determinado produto artístico, possibilitando desdobramentos e continuidade. A
animação cultural, por sua vez, apresenta um posicionamento momentâneo, espontâneo e até mesmo
“recreativo”. Não tem a pretensão da continuidade nem requer nenhum tipo de desdobramento. Ainda
considerando o pensamento de Coelho (1997):
Ação Cultural: Seria o conjunto de procedimentos, envolvendo recursos humanos e materiais, que
visam pôr em prática os objetivos de uma determinada política cultural. Para efetivar-se, a ação cultural
recorre a agentes culturais previamente preparados e leva em conta públicos determinados, procurando
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fazer uma ponte entre esse público e uma obra de cultura ou arte. A ação cultural pode voltar-se para
cada uma das quatro fases, níveis ou circuitos do sistema de produção cultural: produção, distribuição,
troca e uso (ou consumo).
Retornando à mediação e a sua abordagem como perspectiva da informação como um todo,
Almeida Júnior (2008) aponta a sua presença em todas as ações, independente da intencionalidade da
proposta profissional: seja na exposição de arte, seja em outro contexto cujo mediador é parte integrante:
a informação é efêmera e se concretiza apenas no momento em que se dá a relação do
usuário com o suporte que torna possível a existência dela, informação. Assim, ela não
existe a priori, ela não existe antes da relação usuário/ suporte, o que redunda em
defendermos que o profissional da informação trabalha com uma informação latente, uma
“quase informação”. Preferimos chamá-la de “proto-informação” uma vez que ela não é,
ainda, uma informação.

É relevante ao profissional de mediação tentar abordar a temática expositiva mesclando informação,
conhecimento e atenção aos participantes com os processos de ludicidade, fortalecendo desta maneira,
a percepção interpretativa, criativa e crítica de cada visitante. Deve tornar especial o visitante,
principalmente àqueles que já são “especiais”, ao mesmo tempo em que deverá promover uma reflexão
entre memórias e "devaneios". Histórias e fantasias. Encantar!
Estabelecer conexões com os visitantes parece, então, ser fundamental; isso pode ser feito através
de mecanismos de oralidade e de escuta atenta, ao mesmo tempo em que tenta aproximar as memórias
e as histórias de vida de cada indivíduo com o que está sendo exibido.
Alguns recursos utilizados nas exposições, cujas intenções de “encantamento” podem se tornar
mais efetivas são aqueles dirigidos aos visitantes, como os impressos – não necessariamente os
catálogos – uma vez que estes podem agregar à fruição um estímulo diferenciado. Torna-se relevante
citar alguns “cuidados” para que a visita nos espaços de arte se torne o mais agradável possível, como
por exemplo: a intencionalidade criativa no percurso expositivo na qual os visitantes sejam contemplados
com a maior comodidade e conforto – com atenção especial à acessibilidade; a iluminação adequada
privilegiando a proposta curatorial bem como os textos e as etiquetas informativas, caso sejam
apresentados.
Interpretar as manifestações de arte contemporânea se torna um grande desafio já que as maneiras
experimentais e conceituais da arte ultrapassam a fronteira do “real” e se instalam na relação entre olhar
e sentir. Nesta perspectiva compartilhamos com o pensamento de Chilvers (2001): “a arte conceitual
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como um termo relativo a diversas formas de arte nas quais a ideia da obra é considerada mais importante
que o produto acabado (que por vezes nem chega a ser realizado)”.
É interessante observar que as exposições de arte, cujo conceito perpassa por diversas indagações
e questionamentos, estão aptas a proporcionar, além da contemplação e fruição as mais variadas
possibilidades de absorção. Absorver a arte nos dias atuais não significa, necessariamente, gostar dela,
nem a aceitar, nem sentir identificação por ela. Absorção neste momento remete a um sentido mais
abrangente, ou seja, a um sentido reflexivo. Seja de indignação, repulsa ou qualquer outro sentimento.
Muitos são os desdobramentos para os quais a arte poderá nos levar, contudo, a essência se
estabelece no surgimento do fazer pensar, seja nesta ou em outra(s) direção(ões). É importante destacar
a eventual apropriação de diversas linguagens artísticas (poesia, performances teatrais e de dança entre
outras) nas exposições que possam vir a estabelecer uma relação entre o visitante e a obra. Essas
relações podem ser intermediadas de duas maneiras: direta ou indireta.
Fauche (2002 como citado em Costa, 2009, p.6):
a mediação direta ou presencial; e a mediação indireta ou de suporte. A mediação direta
implica na presença física de um mediador no espaço de realização do projeto, enquanto
que a mediação indireta seria mais conhecida pelas proposições onde o público tem um
percurso livre. A mediação direta, a qual depende diretamente da presença de um
profissional da mediação, trabalha com a interação deste profissional com grupos de
visitantes e a gestão de como o percurso será realizado. Já a mediação indireta (ou de
suporte) trabalha com outras possibilidades de suportes físicos, tais como fichas de ajuda
à visita, vídeos, etc., devendo anteceder a concepção de público para poder realizar um
acompanhamento de forma mais pertinente.

Se a intenção da exposição é “encantar” os visitantes, a mesma deverá explorar os “elementos de
sedução”, explorando, na medida do possível, os sentidos tornando-os acessíveis e, de certa maneira,
compreensíveis no processo de fruição. Como por exemplo a inserção de determinados recursos sonoros
e/ou auditivos, os quais se fortalecem como elemento construtivo no contexto da obra ou do conjunto
expositivo. Estes elementos bem abordados pela equipe de mediação direta tendem a promover um
discurso do processo curatorial alinhado ao olhar e experiência pessoal de cada observador/ fruidor .
Toda e qualquer vivência humana se estabelece através dos sentidos assim como se fortalece através
dos mecanismos da memória. Neste sentido a mediação cultural se mostra como uma importante
ferramenta de reflexão, cuja dimensão abrange diversos aspectos da interpretação, obedecendo,
obviamente, a individualidade de cada visitante e as suas respectivas experiências e expectativas de vida.
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Dessa forma as ações educativas são passíveis de concretização com a intervenção essencial do
mediador cultural, ou seja, “todo aquele que exerce atividades de aproximação entre indivíduos ou grupos
de indivíduos e as obras de cultura...” Coelho (1997, p.248).
Alencar (2015) questiona-se sobre uma determinada abordagem cujo mediador refere-se à
interpretação de uma obra de arte, inserida num espaço museal, como uma “leitura adequada” que
segundo ela seria tudo “ que já foi dito/lido/interpretado por historiadores da arte”. Desse modo, tal postura
do mediador impede, de certa maneira, que se estabeleçam conexões, links, e outras interpretações nas
quais se manifestariam as histórias de vida, bem como as perspectivas e questionamentos de cada
individuo diante de uma proposta artística.
Certamente, se sabemos o contexto de produção de uma obra, nossa leitura pode mudar,
mas preferimos pensar em ampliar contextos, ampliar as camadas de leitura. Esperar pela
leitura adequada, ou ainda, explicar qual seria a leitura adequada, ainda que seja no
caminho de um olhar crítico à visualidade legitimada pela cultura hegemônica, acaba por
abrir mão do risco do não saber, não provoca a rasgadura, no sentido que Didi-Huberman2
nos leva a pensar. Continua a ser a reprodução do discurso hegemônico, não mais o
proposto pela narrativa visual, mas o ditado pela História e pela História da Arte.
(Alencar,2015, p.176)

A história clássica nos conta através do autor Homero3 no seu livro “A Odisseia” um episódio onde
Odisseu, também conhecido como Ulisses, se permite conduzir entre as sereias e seu canto inebriante e
sedutor, amarrando-se ao mastro de um navio com o intuito de não se “entregar” ao poderoso e
apaixonante canto das sereias. Se deixar levar pelo encantamento, sem os devidos cuidados, certamente
traria ao personagem a finitude que o prazer deste canto proporcionaria.
Com os desdobramentos da mediação numa exposição de arte poderá ocorrer algo semelhante: ao
abordar a temática expositiva num contexto cuja informação, conhecimento e atenção com os
participantes promovam um diálogo entre si, os mediadores permitirão que o “canto da sereia” seja ouvido
por todos aqueles entregues ao encantamento. Permite que os “devaneios” através das múltiplas
interpretações ocorram de acordo com o repertório de vida de cada fruidor. Permite que as experiências
sensoriais sejam amplamente utilizadas no processo contemplativo e de vivência; contudo tal fruição não
correrá o risco da “morte eminente” presente nos cuidados adotados pela mitologia de Ulisses.

2

Georges Didi-Huberman, nascido em Saint-Étienne em 1953, é filósofo, historiador, crítico de arte e professor da École de
Hautes Études em Sciences Sociales, em Paris. Fonte: Wikipédia
3 Homero foi um poeta épico da Grécia Antiga, ao qual tradicionalmente se atribui a autoria dos poemas épicos Ilíada e Odisseia
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Esse artigo promoveu a discussão da relevância da mediação na integração entre informação,
conhecimento, atenção e ludicidade, e suas relações com o(s) público(s). Ficou evidenciado no decorrer
do estudo que as ações que proporcionam encantamento e reflexões entre memórias e “devaneios”
auxiliam (ou estimulam) o visitante que passa a se sentir integrado de forma especial. Apontou que a
atitude nas abordagens fortalece a percepção interpretativa, criativa e crítica de cada visitante.
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Resumo
A crise financeira vivida por Portugal tem gerado alterações profundas nas perspetivas estruturaisfinanceiras e sociais nos mais diferentes aspetos da vida da população. A área cultural foi
particularmente atingida. Além da redução drástica do poder económico do público, diversas
mudanças nas políticas culturais como, por exemplo, o desinvestimento do Estado no setor, os
cortes dos subsídios e o redirecionamento de verbas para outros setores, tiveram um impacto muito
expressivo nas atividades culturais e na criação artística em geral. Neste cenário, instituições
culturais e estruturas artísticas adotam estratégias emergenciais para manterem-se ativas. Este
artigo tem como principal objetivo estudar os impactos sofridos pelo setor português das artes
performativas diante de tais mudanças. Procura assim analisar algumas medidas adotadas pela
Associação Alkantara e teatros parceiros para conseguir dar continuidade ao Festival Alkantara, o
qual sofreu uma grande redução orçamental dos subsídios concedidos pelo Estado entre 2010 e
2014. Para tal, foi utilizada uma metodologia de recolha e análise de dados assente na observação
participante, na pesquisa documental e em entrevistas semiestruturadas a profissionais do setor.
Deste modo, serão apresentadas as conclusões relativas aos principais resultados obtidos através
dos dados qualitativos, bem como das tendências observadas relativamente às políticas públicas
para a cultura em Portugal.
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A necessidade de políticas públicas para a cultura e de apoios para as atividades artísticas, não é
uma situação recente, nem exclusiva a Portugal. A discussão sobre a temática implica processos
sociológicos que envolvem a produção, difusão e fruição das artes, assim como a valoração e legitimação
do artista e das responsabilidades do Estado no fomento e preservação das diferentes manifestações
culturais e artísticas. O Festival Alkantara está inserido nestes processos e ao longo dos anos, tornou-se
um dos principais eventos de Artes Performativas no país.
Este estudo teve início em 2014, no âmbito de um estágio de 3 meses na Associação Alkantara
como integrante da equipa de organização do festival. Esta posição próxima à estrutura permitiu um olhar
privilegiado para a observação da organização e realização do festival. Foram ainda realizadas
entrevistas com os diretores do festival em 2014, bem como programadores de teatros parceiros e uma
representante da DGArtes.
O Alkantara surgiu a partir do festival Danças na Cidade, criado para ampliar as oportunidades de
apresentação aos artistas da dança portuguesa, principalmente em começo de carreira. Um manifesto de
vontade, como colocado por Mark Deputter, ex-diretor artístico da estrutura:
No início cresceu mais como uma reivindicação da comunidade da dança para mostrar o
trabalho. Porque havia uma geração de coreógrafos e bailarinos que tinham começado a
trabalhar aqui, a fazer dança contemporânea e não havia espaço para apresentar o
trabalho. Isto era um ato quase político a dizer “olha, aqui estamos e nós temos trabalho.
(Mark Deputter, diretor artístico do Teatro Municipal Maria Matos, 26/06/2015)

A princípio dedicado à promoção da dança contemporânea, a partir de 2006 a edição do festival
assumiu o seu carácter multidisciplinar. Com uma visão notoriamente contemporânea e internacional, a
mudança de nome relaciona-se com a missão adotada pelo projeto. ‘Al kantara’ significa ‘a ponte’ em
árabe e propõe construir pontes entre artistas, culturas e diferentes formatos artísticos.
Atualmente, o Alkantara enquanto associação cultural promove encontros internacionais, um
programa de residências, assim como projetos de colaboração nacional e internacional com organizações
parceiras, dentro e fora da Europa. Foram realizadas 13 edições e a associação participa de 4 redes
internacionais, com as quais promove a co-produção e circulação internacional de criações de
companhias dos países membros, além de ações de formação, e residências artísticas.
A trajetória de impacto e a evolução do Alkantara desde a última edição como Danças na Cidades
até à edição de 2014 pode ser observada através do seguinte quadro:
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Edição

Propostas artísticas Sessões Espectadores

Danças na Cidade

Alkantara

Profissionais estrangeiros Apoios

2002

34

84

14.610

114

58

2006

35

173

18.020

67

40

2008

25

84

15.620

60

11

2010

32

98

17 814

49

43

2012

21

66

11.170

40

72

2014

16

46

11.225

50

69

Quadro 11 – Indicadores sobre públicos, espetáculos e apoios do Alkantara Festival – evolução 2002-2014
Fonte: Relatórios Finais do Danças na Cidade e Alkantara Festival (2002 a 2014).

Entre as edições de 2002 e 2006 há um equilíbrio na quantidade de propostas artísticas, a ser
quebrado em 2008 quando diminui de 35 para 25 propostas. Há uma breve recuperação em 2010, porém
nota-se um decréscimo de cerca de 30% para 2012 e novamente em 2014, esta a ser a edição com a
menor quantidade de espetáculos, com 16 propostas e 11.225 espectadores.
Números que ultrapassaram os da edição de 2012, com 5 espetáculos a mais e apresentações na
Cidade do Porto, alcançaram 11.170 espectadores. É de salientar que na edição de 2014 o festival

1

Cada categoria apontada corresponde a uma dimensão do volume de alcance do festival: 1. Propostas artísticas: espetáculos,
performances ou concertos integrantes da programação principal do festival; 2. Sessões: o número total de sessões realizadas
de todas as propostas artísticas; 3. Espectadores: a quantidade geral de espectadores em cada edição; 4. Profissionais
estrangeiros: programadores e jornalistas presentes vindos de outros países; 5. Apoios: todas as marcas institucionais
relacionadas nos programas do festival, quer a ser financiadora, quer a dar apoio estrutural.
126

apresenta uma taxa de ocupação total de 94% no conjunto das sessões. Um crescimento gradual da taxa
de ocupação, apesar de um menor número de sessões.

OS APOIOS
Com os cortes nos investimentos governamentais e a redução dos programas de apoio de
instituições privadas, o cenário artístico enfrenta um momento de contração da difusão das artes
performativas que tem como impacto a diminuição drástica da capacidade produtiva do setor. Notada
principalmente através da redução da quantidade de espetáculos em festivais, uma menor participação
em papel decisivo em redes internacionais, ou mesmo na programação de teatros. Neste cenário os
programadores assumem uma posição de decisão delicada, como explica o programador de teatro da
Culturgest, Francisco Frazão:
A questão financeira é muito complicada. Eu acho que é sempre possível trabalhar com
menos dinheiro até certo ponto. Há um ponto, há uma linha, que nós não sabemos
exatamente qual é, para lá da qual já não faz sentido, quando já não se pode oferecer o
mínimo de dignidade de trabalho aos artistas, quando já estamos só nós a receber um
salário e fazemos muito pouca programação. (Francisco Frazão, programador de teatro
da Culturgest, 15/07/2015)

Mark Deputter refere que o Alkantara conseguiu ao longo da sua história criar vários pilares de apoio
financeiro. Através dos subsídios da Administração Central e da Câmara Municipal; das co-produções
com os teatros e dos apoios internacionais, que vão desde o apoio de embaixadas ao co-financiamento
das redes internacionais. A participação dos teatros é fundamental para a realização do festival. Frazão
explica que há um diálogo bastante alargado a respeito da programação do festival entre a Culturgest e
o Alkantara. Para o atual diretor artístico, Thomas Walgrave, em Lisboa “existe a percepção de colaborar
em projetos específicos [...] onde toda a gente ganha com a colaboração”. Para além da verba financeira
investida diretamente pelos teatros, há uma parte não quantificada, que tem a ver com o que estes
oferecem in loco, o uso das salas, o serviço da equipa, os equipamentos.
No que diz respeito aos subsídios de Apoio às Artes concedidos pela DGArtes, a estrutura
enquadra-se em duas modalidades: Apoio Direto de Cruzamentos Disciplinares e Acordos Tripartidos. A
associação candidatou-se e recebeu financiamentos na modalidade Cruzamentos Disciplinares. Para o
biénio 2013-2014, o Alkantara recebeu cerca de 90 mil euros por ano para assegurar a execução das
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atividades, os custos de estrutura e a execução do festival. A 13ª edição do festival Alkantara foi realizada
com cerca de 40% do orçamento inicial.

O IMPASSE DO ALKANTARA 2014
“Celebremos este Alkantara Festival como se fosse o nosso último.” Walgrave encerrou seu
discurso de abertura do Alkantara 2014 com esta sentença, quase um lamento. Antes havia explicado a
razão de ser.
Alkantara viu, nos últimos anos, o apoio da Direção-Geral das Artes ser drasticamente reduzido: em
71% em relação a 2010, e em 55% quando comparado com 2012. Não é um caso único, num
contexto de uma redução transversal nos apoios às artes. Mas é um caso extremo. (Thomas
Walgrave, 2014)

O setor artístico tem sofrido a influência contundente da crise financeira vivida pelo país. Mónica
Guerreiro, representante da DGArtes, afirma “é verdade que nós estamos a traçar uma rota, que já foi
mais acentuada, mas uma rota descendente no nível de investimento que estamos a colocar no setor”.
Esta situação também afeta as organizações que não recebem subsídios do Estado. Para Frazão, o
orçamento que tem disponível na Culturgest para o ano de 2015 equivale ao de quando ingressou na
instituição ainda em 2004 e completa “os impostos aumentaram, os custos todos aumentaram. Na prática
isso equivale a ter muito menos dinheiro que em 2004, até porque entre 2004 e atualmente, houve uma
altura em que tivemos já bastante mais”.
Diante deste cenário, a participação em redes internacionais vem sendo apontada como a solução
mais viável para as estruturas artísticas como o Alkantara. No entanto, Walgrave adverte
O financiamento europeu precisa da contrapartida que vem do financiamento local. Então
a tua capacidade para agarrar fundos europeus depende diretamente da tua capacidade
financeira local […]. Assinamos contratos com os projetos europeus de compromisso para
investir X e depois poder receber Y. Então, para chegar a este ponto, devemos ter um
financiamento de a volta de 200 mil euros. (Thomas Walgrave, diretor artístico da
Associação Alkantara, 23/04/2015))
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Conclui ainda que “com um financiamento de base por parte do Estado de 90 mil euros por ano, [o
festival] está ao nível internacional numa competição muito desigual”. O que implica em um menor poder
de negociação e investimento perante os demais membros das redes internacionais.
Apesar do clima de despedida em 2014, o Alkantara busca manter-se ativo, e em seu formato já
estabelecido. Pode-se salientar a mobilização de espectadores, artistas, organizadores do festival,
programadores e imprensa a qual reuniu 2.016 assinaturas na petição pela continuação do festival e o
protesto com cerca de 70 pessoas à porta do Palácio Nacional da Ajuda em 09 de junho de 2014, diversas
ações estratégicas foram adotadas para dar visibilidade ao projeto e mobilizar o público. Francisco Frazão
ainda informou que
Houve também um outro tipo de protesto anterior a isso, que foi juntar todos os coprodutores do festival, a ir na sua capacidade institucional, para ir falar diretamente com o
Secretário de Estado da Cultura[…]. Os vários parceiros do festival se juntaram para, de
fato, fazer ouvir a sua indignação face à situação com que o festival estava confrontado.
(Francisco Frazão, programador de teatro da Culturgest, 15/07/2015)

Deste encontro resultou um financiamento extra por parte do Fundo de Fomento Cultural para a
realização do festival. Mónica Guerreiro ainda ressalta que “há níveis de precariedade acentuados, as
pessoas têm muito mais dificuldades em que sejam celebrados e honrados os contratos. Isso é sempre
negativo”. Esta acaba por ser uma das consequências das atuais estratégias de redução de verbas
públicas para a cultura adotadas pelo governo.

CONCLUSÃO
Considerando que as medidas políticas para a cultura perante a crise financeira perpassam
maioritariamente pelos cortes nos financiamentos sem registar alterações expressivas nas formas dos
programas ofertados, entende-se que os impactos causados são de ordem à redução estrutural. Mesmo
assim, conforme os dados das Estatísticas para a Cultura 2013, nota-se que a oferta permanece
abundante. A ponto de, na categoria espetáculos ao vivo, o teatro ser a modalidade artística a registar a
maior quantidade de sessões. Tais fatos são incongruentes, porém demonstram que diante da supressão
financeira as estruturas artísticas permanecem ativas. Não sem comprometimentos com a qualidade do
serviço prestado.

129

A consequência desta combinação de desinvestimento por parte do governo e continuidade das
atividades é um setor cultural com um grande potencial de oferta, porém retraído estruturalmente e em
busca de outras fontes de financiamento. Entre elas, os concursos no âmbito europeu e internacional,
quer através de candidaturas próprias quer a integrar redes de financiamento, ou ainda, a realização de
campanhas de crowdfunding a mobilizar seus apreciadores.
No caso específico do Alkantara, intensificou-se as negociações para apoios estruturais através de
empresas de grande e pequeno porte. Em 2014 algumas funções dantes contratadas passaram a ser
realizadas por voluntários. Além disto, conforme Thomas Walgrave declarou, se vier a ser concretizada a
falta de recursos para a realização do festival, de acordo com o mínimo de qualidade considerada pela
associação, será sim o seu fim. Porém, em substituição, outro projeto será organizado com um menor
porte.
No âmbito deste estudo, a entrevista com o diretor do Alkantara se deu antes dos resultados do
concurso 2015-2016 terem sido divulgados. Apesar de ter sido apresentado um orçamento de 200 mil
euros por ano na candidatura, o Alkantara está apoiado com cerca de 96 mil por ano para as atividades,
um valor muito semelhante ao do biênio anterior, porém bastante inferior ao solicitado pela estrutura.
Deste modo, o festival é realizado ainda em 2016 tendo assim a sua 14ª edição.
É de ressaltar a relação de colaboração entre as diferentes estruturas. Tanto na situação de
apoiarem o festival estruturalmente, quanto no fato de representantes dos teatros terem reivindicado junto
ao Secretário da Cultura mais financiamentos para o festival. Isto demonstra duas questões interessantes.
A primeira, que as instituições artísticas em Lisboa estão dispostas a trabalhar em conjunto, sem se verem
enquanto ameaças umas às outras. Isto é bastante positivo para o setor em Portugal. A segunda, que o
Alkantara Festival possui uma presença significativa na programação destas instituições e, portanto, a
falta de sua realização afeta negativamente não somente a própria estrutura como também às instituições
parceiras.
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Resumo
O presente trabalho tem como finalidade relatar e analisar brevemente a experiência do Curso de
Extensão para Formação de Gestores Culturais da Paraíba, no Brasil, que aconteceu entre agosto
de 2013 e março de 2014, através de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura da
Paraíba (Secult-PB), o Ministério da Cultura, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG),
Instituto de Educação Tecnológica da Paraíba (IFPB) e a Fundação de Educação Tecnológica da
Paraíba (Funetec-PB). Apesar de ter sido realizado como parte integrante da implementação e
consolidação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), com foco nas políticas públicas culturais, o
curso atendeu também à sociedade civil e teve como objetivo capacitar os profissionais já atuantes
do setor cultural, se mostrando edificador no desenvolvimento sustentável da cultura no Estado,
atento às necessidades e potencialidades locais e em consonância com a função do gestor cultural
de forma global. Para tanto será utilizado a complexidade e amplidão da função de gestor cultural
proposta por Alfons Martinell, a compreensão de políticas culturais de Albino Rubim e o
entendimento de democracia cultural proposto por João Teixeira Lopes.
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A cultura na atualidade vem se destacando principalmente quando associada como fator de
desenvolvimento social e econômico, proporcionando alternativas para o crescimento de várias
localidades, sobretudo a partir do melhor aproveitamento de suas vocações. Neste sentido, é possível
considerar de extrema importância tanto o acesso a outras culturas quanto a valorização da diversidade
das expressões culturais componentes das próprias localidades.
Nesta perspectiva, desde o início do governo do presidente Lula e da nomeação do cantor Gilberto
Gil para o Ministério da Cultura, em janeiro de 2003, quando se revelou a proposta do então ministro de
adoção do conceito antropológico de cultura para nortear as políticas públicas culturais, se tornou notório
o percurso no sentido de valorização das identidades culturais constitutivas do Brasil. Com a adoção do
conceito antropológico de cultura, o governo acolheu a população enquanto produtora de cultura,
abrigando a diversa produção cultural das comunidades, identidades e povos brasileiros, e recusando a
proposta de identidade nacional, com destaque para os heróis nacionais, utilizada anteriormente como
propostas de governos centralizadores.
Na busca de uma política cultural sólida com grande participação social, o Governo Federal iniciou
um processo de implementação e consolidação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), que é um
mecanismo de gestão compartilhada de políticas publicas culturais entre o Governo Federal, os Governos
Estaduais e o Distrito Federal, os Governos Municipais e a sociedade civil com objetivo de promover o
exercício dos direitos culturais.
No Sistema Nacional de Cultura se efetiva a participação da sociedade civil nas conferências
Estaduais de Cultura, onde se concretizam as demandas estaduais e são eleitos os delegados para
participarem das conferências nacionais, responsáveis pelas demandas federais no âmbito cultural. Neste
sentido, uma das principais demandas levantadas pelos delegados da I Conferência Nacional de Cultura
fez referência à necessidade da formação para consolidação das políticas:
A urgência de uma política mais estruturada de formação é a demanda que mais
compareceu na redação das proposições da Conferência. [...] Pelo que se pode ler no
conjunto das diretrizes e complementos aprovados pela 1ª CNC, a preocupação dos
delegados com a qualificação da sociedade ampla e com as comunidades profissionais e
os agentes da cultura, posiciona esta questão como, de todas, a mais transversal, aquela
que assegurará sustentabilidade ao desenvolvimento cultural que a sociedade brasileira,
razoavelmente bem representada nesta Conferência, almeja. (MINC, 2006, pp.495-496)
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A demanda da formação e qualificação dos agentes culturais também se fez presente na II
Conferência Nacional de Cultura, reafirmando sua importância para as políticas pretendidas:
Criar um sistema nacional de formação na área da cultura, integrado ao SNC, articulando
parcerias públicas e privadas, a fim de promover a atualização, capacitação e
aprimoramento de agentes e grupos culturais, gestores e servidores públicos, produtores,
conselheiros, professores, pesquisadores, técnicos e artistas, para atender todo o
processo de criação, fruição, qualificação dos bens, elaboração e acompanhamento de
projeto, captação de recursos e prestação de contas, garantindo a formação cultural nos
níveis básico, técnico, médio e superior, à distância e presencial, fazendo uso de
ferramentas tecnológicas e métodos experimentais e produção cultural. (MINC, 2010, p.5)

Ao considerar a concentração de investimentos, especialmente da área cultural, na região sudeste
e levando em conta a realidade histórica de isolamento e distanciamento das fontes de incentivo, tanto
do poder público como da iniciativa privado, da região Nordeste, sobretudo das pequenas cidades do
interior Nordestino, ficou evidente a necessidade de uma intervenção governamental no sentido de buscar
alternativas para modificação deste cenário. Pois, apesar da notória expressividade artística e cultural da
região, a falta de investimentos ocasiona escassez de estrutura, acesso e reconhecimento das
potencialidades num ciclo que se retroalimenta estagnando a produção cultural da região.
Nesta perspectiva, a formação no setor cultural se apresenta como um dos pilares mais sólidos para
quebrar o ciclo de estagnação cultural, pois ao formar gestores culturais atentos às potencialidades locais
haveria uma maior busca de investimentos, um melhor uso dos recursos alcançados que ocasionaria o
crescimento de investimentos, dando início a um novo percurso para o desenvolvimento de atividades
artísticas e culturais sólidas e sustentáveis. Reafirmando assim o papel decisório dos agentes culturais
na efetivação das políticas:
Desde esa perspectiva, consideramos que una política cultural no puede ponerse en
marcha, o no existe realmente, si no es a través de unos agentes o actores concretos, los
cuales entran en relación con su realidad territorial y asumen algunas responsabilidades
en el conjunto de los objetivos que la propia política les propone. Por dicha razón, los
agentes cambian y evolucionan de acuerdo con las variables espacio/territoriotiempo/evolución-contexto (próximo y global), representando un factor determinante en la
consolidación de la intervención social en un campo concreto. […] Estos agentes o
mediadores aportan su acción para consolidar una actividad social, pudiendo representar,
en un contexto determinado, un potencial democrático importante. Por tal razón, el papel
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de los agentes culturales en el diseño de una política cultural es un elemento definitorio en
la implementación y aplicación de sus contenidos. (Martinell, 1999).

Nesse contexto, se considerou a modificação da anterior “democratização” cultural pautada no
acesso da cultura erudita para todas as classes sociais, para a “democracia” cultural, onde todas as
classes passaram a expressar e consumir diversidades culturais, tal qual sugere Lopes (2008) em seu
trabalho “da democratização à democracia cultural”, onde a democracia cultural seria um espaço onde a
população, independendo da classe social, possa ter acesso à diversidade de manifestações culturais, e
aos meios de produção de cultura. Colocando a fundamental importância de recursos humanos,
financeiros, técnicos e estruturais para que ela se efetive, corroborando com a importância da formação
no setor.
Deste modo, para o bom funcionamento da atividade cultural no contexto do estado da Paraíba, se
mostrou imprescindível a integração entre governo, comunidade e organizações não governamentais
comprometidas com a democratização e democracia da produção e do acesso à cultura, na busca de um
desenvolvimento local integrado e sustentável.
Com o propósito de contribuir para a maior dinamização da atividade cultural na região, a Secretaria
de Cultura do Estado da Paraíba tomou a iniciativa de promover o Curso de Formação de Gestores
Culturais, modificando o projeto inicial que visava um curso de especialização para um curso de extensão,
que pudesse abranger também os gestores que não possuíssem formação acadêmica que já atuavam
no cenário cultural local.
O curso teve como objetivo proporcionar formação técnica e reciclagem em Gestão e Produção
Cultural para gestores culturais, viabilizando a formação de núcleos de gestão cultural em todo o Estado
da Paraíba. O curso teria como base a formação teórica e prática, possibilitando aos gestores culturais a
capacitação para empreender os diversos mecanismos de gestão cultural em nível municipal, estadual e
federal, enfatizando na formação os aspectos de cidadania, cooperação, ética e responsabilidade social
e fortalecendo a implantação e implementação dos Sistemas Estadual e Municipais de Cultura.
A criação do curso seguiu na intenção superar a monocultura estabelecida na primeira emergência
do tema das políticas culturais na reafirmação das identidades nacionais citado por Rubim (2009),
colocando como foco o interculturalismo e hibridização na atuação das políticas, fazendo com que seja
necessária uma modificação de perspectiva onde a própria diversidade possa ser considerada como
recurso. Rubim ainda pondera que a diversidade deve ser trabalhada compreendendo o significado da
acepção latina da palavra diversus, proposta pelo pesquisador Françóis de Bernard, onde sua base sólida
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é distante de um tipo de consenso amável e se aproxima de um movimento que advém da luta, num
processo constante.
O curso foi idealizado pela Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba que elaborou o projeto em
suas especificidades relativas à Paraíba e fez a gestão do convênio, articulando as instituições parceiras,
que foram:


O Ministério da Cultura, através da Secretaria de Articulação Institucional, responsável pelas
diretrizes do curso como parte de seu programa de formação de gestores culturais do
Sistema Nacional de Cultura;



A Fundação de Educação Tecnológica da Paraíba (Funetec-PB), responsável pela
realização, sendo a gestora financeira dos recursos;



A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), atuante na coordenação pedagógica
do curso, responsável pela chancela do curso, contribuindo com a participação de alguns
professores do seu quadro, e pela descentralização da ação nos seus campi no interior do
Estado;



E o IFPB, responsável por disponibilizar a plataforma EAD, essencial para a eficácia do
curso, além de também contribuir com a participação de alguns professores e, juntamente
com UFCG, chancelar o curso.

As inscrições inicialmente abertas até o dia 27 de julho de 2015 foram prorrogadas e aconteceram
até o dia 02 de agosto de 2015, disponibilizando inicialmente 300 vagas, divididas em seis turmas e
distribuídas pelas seis regiões do Estado, contemplando as regiões do Litoral, Brejo, Cariri, Curimataú,
Agreste/Borborema e Sertão, visando dinamizar o aproveitamento do potencial cultural de cada uma e
viabilizar maior abrangência e acessibilidade dos interessados.
O projeto do curso, compreendeu cinco módulos (Módulo 1- Marketing Cultural e Captação de
Recursos, Módulo 2- Sistema Nacional de Cultura, Módulo 3- Elaboração de Projetos, Editais e Prestação
de Contas, Módulo 4- Licitação e Convênios, Módulo 5- SICONV, Gestão em Rede e Instâncias de
Governança) que foram ministrados de agosto à dezembro de 2013, sendo 15 dias presenciais,
perfazendo 120 horas presencias e 70 horas de ensino à distância na Plataforma Moodle, com aulas
teóricas e práticas. Somando ainda as recuperações de atividades e a entrega do trabalho final que
aconteceu de janeiro a março de 2014.
A formatação dos módulos do curso objetivou amenizar a carência da região, visando preparar os
gestores culturais locais para as responsabilidades e possibilidades institucionais das novas políticas
culturais nacionais, lançando bases para o melhor aproveitamento do potencial social e cultural local no
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desenvolvimento social e econômico. Além de preparar multiplicadores que ao final do curso poderiam
para replicar os conhecimentos adquiridos durante o curso para gestores e agentes culturais de seus
municípios.
Outra iniciativa positiva do projeto foi ofertar uma ajuda de custo aos participantes para que estes
pudessem custear o transporte até a cidade onde o curso seria oferecido e a alimentação no período das
aulas, permitindo o acesso de alunos de baixa renda.
Após a abertura de vagas para servidores públicos da área cultural, foram selecionados 319 alunos
dos 426 candidatos inscritos, sendo a maior parte dos inabilitados excluídos da seleção por falta de
documentação. A aula inaugural no dia 31 de agosto de 2013 e a aula final no dia 29 de março de 2014
aconteceram na cidade de Campina Grande, por esta se encontrar no meio do estado, facilitando o
transporte dos alunos das demais localidades, enquanto que as demais aulas se distribuíram nas cidades
de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa.
Dentro das maiores problemáticas técnicas para realização do curso, o atraso no repasse da ajuda
de custo para os alunos foi a que se destacou, pois muitos alunos não tinham condições de custear suas
despesas, o que acarretou na mudança no calendário de aulas, prejudicando o planejamento de aulas
feito anteriormente. Muitos alunos ainda utilizaram como justificativa o atraso no repasse da ajuda de
custo para a falta às aulas, sendo a evasão o segundo maior problema técnico do curso, sendo o primeiro
encontro o de maior presença de alunos, somando 70% do total dos inscritos.
Outras problemáticas citadas envolveram alteração no local das aulas, grande volume de conteúdos
da Plataforma Moodle e a falta de treinamento adequado para os alunos na plataforma, culminando com
151 concluintes de 57 cidades paraibanas, que representam 47% dos alunos iniciais. Segundo a
coordenação acadêmica, o percentual de concluintes em relação aos alunos iniciais é dentro da média
dos cursos de extensão ofertados por instituições de ensino público no Brasil e o número de cidades
representadas demonstra o alcance da interiorização do conhecimento buscada no início do projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao acompanhar o início do projeto do Curso de Formação de Gestores Culturais até os relatórios
finais, mesmo com os dados referentes ao alto índice de evasão e as problemáticas descritas pela equipe
técnica e pelos alunos, é possível considerar que a oferta do curso se mostrou de grande valia para o
desenvolvimento cultural do Estado. Não apenas pelo conhecimento técnico adquirido, mas também pela
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compreensão das potencialidades locais como pertencentes do patrimônio cultural brasileiro, e
igualmente merecedoras de reconhecimento e investimento.
A maleabilidade exigida pelo objeto da cultura faz com que seja necessário um trabalho contínuo
de formação e qualificação dos agentes para que estes possam se adequar as necessidades de cada
momento histórico e social. Neste caso, a descontinuidade das políticas públicas faz com que muitas
iniciativas, assim como o curso de gestão apresentado neste trabalho, não se consolidem, se tornando
apenas ações isoladas, sem continuidade ou acompanhamento formal dos resultados em longo prazo.
Em contrapartida, informalmente foi possível perceber que os conhecimentos adquiridos se
tornaram propulsores de ações culturais por todo estado, como o fortalecimento de Secretarias de Cultura
de vários municípios paraibanos e como diversos projetos apresentados como trabalho de conclusão do
curso que conseguiram financiamento e foram executados em diversas cidades do estado, tais quais
feiras de livros, encontro de sanfonas, entre outros.
Deste modo, é possível reafirmar a potencialidade da formação e da qualificação para o
desenvolvimento de políticas culturais participativas, tornando este, um caminho profícuo para alcançar
verdadeira democracia cultural.
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Resumo
A presente comunicação pretende refletir, na sequência de trabalhos que já escrevi e publiquei e da
minha atividade enquanto docente do ensino superior politécnico, uma enorme preocupação no que
se refere à formação de profissionais aptos a trabalhar nos vastos territórios que definem e suportam
o conceito de património cultural e artístico, material e imaterial, enquanto parte de uma ou de várias
heranças e identidades culturais que sustentam, atualmente, a nossa cultura e a nossa civilização,
ambas de raiz europeia, e que se encontram, dada a influência crescente da comunicação na
globalização, em constante transformação. A gestão e defesa do património cultural e artístico,
material e imaterial que nos rodeia, e do qual fazemos parte, deve passar pelo permanente estudo
dos territórios onde o referido património está inserido, das realidades sociais, económicas e
políticas que os constituem, por uma interação constante e estável entre as regiões estudadas e os
profissionais que as habitam, sejam eles formadores, formandos ou gestores efetivos, e pelo
consequente ajustamento de matérias científicas, práticas, artísticas e educativas, na formulação
de soluções para a concretização dessa tarefa que os habilitem a movimentarem-se com destreza
nos campos da cultura e da arte junto às comunidades com quem trabalham ou trabalharão. A
constituição dos programas-base dos planos curriculares da formação de gestores culturais deverá
estar, assim, assente em conceitos de cultura, civilização, cidadania, herança e identidade cultural,
interculturalidade e mediação cultural, gestão financeira, turismo cultural, pedagogia, marketing
cultural, comunicação e multimédia, comunidade, conservação e restauro, e nas suas práticas.
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ENQUADRAMENTO
A formação e a profissionalização de gestores culturais colocam aos seus formadores, constantes
desafios, nomeadamente, entre outros, o de prover os futuros trabalhadores deste sector com as
ferramentas técnicas e científicas necessárias à apreensão do conceito subjacente à sua classe
profissional como, ainda, o de os habilitar a lidarem num razoável curto espaço de tempo, com as
condicionantes e adversidades que este sector tantas vezes atravessa e enfrenta, algumas delas
provocadas por decisões que lhe são extrínsecas, mas que o afetam de forma tão contundente que podem
provocar graves desequilíbrios numa área tão vasta quanto assimétrica que é a da cultura (Ferreira, 2009,
pp.111-145).
Complexo e multidisciplinar, cultura, na opinião de Costa (2007, pp.38-40), é um conceito que se
debruça sobre o processo de aquisição de conhecimentos e costumes pelo homem enquanto ator social
ao longo da sua história, e sobre o seu legado universal, e que se encontra intimamente ligada ao conceito
de civilização, por este, ao dar importância à evolução dos povos ao longo do tempo por oposição à
rusticidade dos seus primórdios, lhe ter fornecido a capacidade de relativizar a importância histórica das
configurações culturais, tendo em consideração, na sua abordagem, à necessidade de serem estudadas
em função da época em que se manifestam e da sociedade em que ocorrem devendo ser tratado, no que
se refere à problemática da sua gestão, sob o prisma da vivência cultural, efetiva, em cada um dos
territórios que se pretende culturalmente gerido.
Estes, por sua vez, entendidos como sendo regiões sujeitas e dependentes de uma determinação
político-administrativa que lhes impõe balizas amplamente definidas, necessitam:


De transpor os seus limites físicos – independentemente das suas fronteiras administrativas
estáticas – recriando-se e expandindo-se tanto a nível físico, como a nível simbólico1;



De ser habitados por cidadãos cientes, quer da importância da transmissão da sua herança
cultural na criação de melhores sociedades, quer da forma como as suas relações jurídicopolíticas com o Estado, constituídas por direitos e deveres, devem ser vividas, no intuito de
poderem abraçar um conjunto de valores e participar de uma identidade que provenha de
uma consciência coletiva, tornando-os úteis e eficazes no desempenho das suas tarefas,
nas comunidades onde vivem (Moura, 2013, 19-29);

Veja-se, como ilustração desta afirmação, o artigo de Virgílio Azevedo “Lisboa é uma metrópole em arco e precisa de um lift
global” na página 25 do Primeiro Caderno do semanário Expresso de 5 de março de 2016, no qual o jornalista explica que o
projeto LIFT “Lisbon Initiative for the Future” é uma parceria entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a Câmara Municipal de
Lisboa que se baseia no”(…) chamado “triângulo do conhecimento”, ensino, investigação e empresas”, que é “parte de um
conceito territorial novo (…) região sem existência formal nem limites geográficos precisos mas que constitui um sistema cada
vez mais interativo e interdependente ao nível das pessoas, localidades, instituições e empresas”.
1
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Constituir-se como locais de excelência onde possam existir comunidades usufrutuárias e
defensoras do seu património cultural material e imaterial.

Identificado como possuidor de uma identidade cultural europeia de raízes greco-latina e judaicoreligiosa, Portugal, país geograficamente pertencente à Europa, detém, segundo o mesmo autor, uma
memória histórica e coletiva riquíssima resultante do contato com outras culturas e civilizações desde o
século XV, e uma longa e proveitosa experiência na aprendizagem e na partilha de referências e valores
provenientes dessa convivência que se foram entranhando no seu quotidiano e produzindo pontes de
entendimento e de diálogo entre várias regiões do globo, tornando-o num mediador cultural e artístico e
num promotor privilegiado de ações que desenvolveram, entre si próprio e as comunidades dessas
regiões, a fruição e a troca das suas riquezas patrimoniais, materiais e imateriais.
Ora, a conjugação em cidadãos capazes de absorver e de trabalhar profissionalmente, com mestria,
no campo cultural e artístico, quer o capital cultural conseguido durante séculos pelos seus antecessores,
quer o conhecimento proveniente do seu dia-a-dia e da sua própria aprendizagem, não pode deixar de
ser um desafio para promotores da formação e da profissionalização de profissionais capazes de
congregar, em si, as competências necessárias para o cumprimento de tal objetivo, desafio esse que
deverá ser resolvido através da lecionação de um conjunto de matérias que lhes forneça, de forma clara
e segura, o saber e a flexibilidade suficientes para lidarem com as várias questões subjacentes à gestão
da coisa cultural (Maguire & Matthews, 2012), preferencialmente em estabelecimentos de ensino superior
com fortes ligações e parcerias no mercado de trabalho territorial.

NA FORMAÇÃO E NA PROFISSIONALIZAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS, A IMPORTÂNCIA DA
PRÁTICA
Reiterando as convicções expressas nos trabalhos que já escrevi e publiquei (Mendes, 2007;
Mendes, 2013; Mendes, no prelo) entendo, em primeiro lugar, que a organização e a gestão técnica e
financeira de projetos culturais e artísticos, materiais e imateriais, têm algo em comum, nomeadamente a
tarefa de tornar acessível a consumidores de cultura a aquisição dos bens e dos serviços produzidos
pelos agentes que trabalham nos campos2 cultural e artístico.

2

Conceito entendido, aqui, segundo a definição dada por Pierre Bourdieu no seu livro O Poder Simbólico (Lisboa, Difel, 1989)
em que campo é explicado como sendo um espaço em que os agentes culturais vivem e desenvolvem as suas atividades em
função do capital cultural que possuem e do peso relativo que este tem dentro do próprio campo. Na opinião de Bourdieu, um
campo pode conter outros. Assim, o campo da cultura pode albergar, dentro dele, diversos campos artísticos. (cf. p.153).
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Julgo, ainda, que os profissionais que queiram dedicar-se à gestão de projetos culturais e artísticos,
portanto à gestão cultural, deverão ter, entre outras, as seguintes capacidades:


Serem capazes de arquitetar, no terreno e em conjunto com os restantes agentes culturais,
os referidos projetos de modo a que as suas várias fases sejam exequíveis e se interliguem
sem falhas;



Saberem situá-los quer temporal, quer territorialmente, de maneira a criar, face à realidade
do meio em que se inserem, as condições necessárias à sua realização;



Conhecerem plenamente os tipos de públicos e/ou as comunidades para os quais os
projetos forem criados;



Terem a capacidade de os gerir tanto técnica como financeiramente;



Conseguirem elaborar estratégias de investimento ou acordos de cooperação com outras
entidades para que os objetivos dos projetos em que irão investir se concretizem;



Serem suficientemente flexíveis para lidarem com situações imprevistas;



Serem resilientes.

Penso, assim, que a concretização destas competências só poderá ser efetuada por profissionais
detentores de saberes ligados quer à teoria, quer à prática, que lhes deem um profundo conhecimento
em várias áreas científicas e artísticas, nomeadamente, entre outras:


Direito – a partir do momento em que ao lidarem tanto com instituições públicas como com
instituições privadas terão de saber trabalhar, juridicamente, quer com umas, quer com
outras;



Economia da Cultura e Gestão Financeira – porque terão de saber planificar, coordenar e
concretizar projetos culturais e as suas ações em função de orçamentos rigorosos;



Politicas Culturais [do Estado e dos Municípios] – dado que como cidadãos e profissionais
conscientes dos seus direitos e dos seus deveres constitucionais todas as suas ações
deverão relacionar-se com o poder central e com os seus representantes, quer a nível
regional, quer a nível local, terão de saber os fundamentos das escolhas feitas pelos
representantes dos vários poderes, e saber lidar com elas;



Relações Internacionais – tendo em conta que poderão ter de implementar projetos culturais
em países com os quais Portugal tenha acordos de cooperação já celebrados, será
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necessário que se capacitem das especificidades de cada um desses países e dos acordos
que os mantêm ligados ao nosso país;


Antropologia, Sociologia, Pedagogia e Mediação Cultural – porque a implementação das
ações programadas, para além de poderem ter de seguir determinado programa político,
terão de ser estudadas e trabalhadas em função das culturas e vivências de cada um dos
locais, internos ou exteriores a Portugal, respeitando, para tal, as suas herança e identidade
culturais;



Comunicação e Marketing – porque terão de preocupar-se com a captação da atenção dos
públicos e das comunidades para os quais os projetos serão traçados, deverão preparar-se,
o melhor possível, com as técnicas e tecnologias necessárias para o efeito;



Animação Cultural – Bastas vezes os projetos culturais e as ações que os sustentam, para
que mantenham os públicos e as comunidades a eles ligados, necessitam de ter uma
vertente de entretenimento (qualquer que seja o seu género) que só os profissionais
preparados com técnicas de animação cultural conseguem dar. Assim, sou de opinião que
nos gestores culturais devem ter o conhecimento necessário destas técnicas para solucionar
esses casos;



Unidades curriculares práticas – É de uma extrema importância que seja dada aos alunos a
oportunidade de porem em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. A
criação de projetos que os coloquem, de imediato, em contextos similares aos do meio
profissional, fará com que a importância das matérias lecionadas ao longo do curso se torne,
para eles, evidente;



Unidades curriculares práticas, com estágio curricular em meio profissional – Deve procurarse que os alunos sejam inseridos, durante um semestre, em contextos profissionais, a fim
de poderem aplicar, efetivamente, no mundo do trabalho, as matérias que lhes foram
ensinadas ao longo do curso;



Pretende-se que o quotidiano das empresas/instituições nas quais os alunos forem inseridos
lhes permita compreender, desde logo, as consequências das estratégias que criarem para
cumprirem os objetivos estabelecidos nos planos de trabalho, e das suas decisões;



Deseja-se, com esta unidade curricular, que os alunos ganhem experiência em empresas
ou instituições em que poderão desenvolver as competências para as quais se sintam,
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efetivamente, vocacionados, e que sejam confrontados, in situ, com a realidade cultural e
laboral do local em que as empresas ou instituições recetoras estão inseridas.

CONCLUSÃO
Termino, à guisa de conclusão, que as formação e profissionalização em gestão cultural deverão
estar obrigatoriamente ligadas ao ensino, preferencialmente em estabelecimentos de ensino superior,
que procurem, nos seus cursos, oferecer planos curriculares com forte vertente teórica e prática com uma
fundamental ligação aos territórios onde existem, e aos seus mercados de trabalho. Só assim, na minha
opinião, será dada a devida importância à defesa do património cultural material e imaterial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abreu, A. (2013). A arte e a cultura na transformação do território e do cidadão. In Europa 2020: retórica,
discursos, política e prática: actas da 2ª Conferência de Planeamento Regional e Urbano, VIII
ENPLANT

e

XVIII

Workshop

da

APDR.

Aveiro:

Universidade

de

Aveiro

Editora.

https://www.researchgate.net/profile/Elisabete_Figueiredo3/publication/259149164_O_turismo_en
quanto_dinamizador_do_espao_rural_A_viso_dos_residentes_de_trs_aldeias_portuguesas/links/0
f317539227fc913fd000000.pdf#page=122. [acedido a 10/03/2016]
Almeida, M. & Pais. J. M. (orgs.) (2013). Criatividade e Profissionalização. Jovens, subjectividades e
horizontes profissionais. Lisboa: ICS-Imprensa de Ciências Sociais.
Borges, V. & Costa, P. (orgs.) (2012). Criatividade e Instituições. Novos desafios à vida dos artistas e dos
profissionais da cultura. Lisboa: ICS-Imprensa de Ciências Sociais.
Costa, P. (2007). A Cultura em Lisboa. Competitividade e desenvolvimento territorial. Lisboa: ICSImprensa de Ciências Sociais, 38-40.
Costa, P. (coord.) (2009). Estratégia para a Cultura em Lisboa. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.
Ferreira, J. (2009). Não é fácil… In F. Ramos; A. Rodrigues; J. Ferreira & M. Portela (eds.), Quatro Ensaios
à Boca de Cena (pp111-145). Lisboa: Edições Cotovia Lda.
Greffe, X. (1999). La Gestion du Patrimoine Culturel. Paris: Anthropos.
147

Maguire, J. & Matthews, J. (2012). Are We All Cultural Intermediaries Now? An Introduction to Cultural
Intermediaries in Context. In European Journal of Cultural Studies. 15 (5): 551-62 [DOI:
10.1177/1367549412445762]
https://www.researchgate.net/profile/Julian_Matthews2/publication/281838100_Are_we_all_Cultur
al_Intermediaries_Now/links/55fa9ac508aec948c4ab9c37.pdf [acedido a 10/03/2016]
Mendes, C. (2007). Manual de Produção Cultural. Algumas reflexões sobre o tema. Lisboa: INATEL.
Mendes, C. (no prelo). A evolução na formação de produtores culturais e artísticos. In Alicerces. Lisboa:
Instituto Politécnico de Lisboa.
Mendes, M. (2013). O Papel do Produtor Cultural e Artístico na Execução de um Programa Internacional:
o Programa Rede Bibliográfica da Lusofonia. (Trabalho de Natureza Profissional para as Provas de
Especialista em Artes/Teatro/Produção, não publicado). Escola Superior de Teatro e Cinema do
Instituto Politécnico de Lisboa, Lisboa.
Moura, V. (2013). A Identidade Cultural Europeia. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Santos, M. & Pais, J. (orgs.) (2010). Novos Trilhos Culturais. Práticas e Políticas. Lisboa: ICS-Imprensa
de Ciências Sociais.
Walter, C. (2015). Arts Management. An Entrepreneurial Approach. New York & London: Routledge.

148

(Trans)formação na Gestão Cultural

Cristiano Carvalho dos Santos
crisvoador@hotmail.com
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
Instituto Universitário de Lisboa
Portugal

149

Nota Biográfica
Cristiano Carvalho, 37 anos é natural de Porto Alegre, Brasil. Mestrando em Empreendedorismo e
Estudos da Cultura pelo ISCTE-IUL, na cidade de Lisboa, destaca em seu percurso profissional as
experiências como bailarino e professor de dança. Atualmente exerce as funções de pesquisador
científico, produtor e gestor cultural. [http://lattes.cnpq.br/2284090777405324]

Resumo
O mercado cultural tem sido permeado por grandes transformações que tem modificado tanto a sua
maneira de representação quanto a sua forma de consumo. Apresenta-se assim, uma necessidade
de investir e profissionalizar cada vez mais os agentes envolvidos neste negócio. É a partir deste
processo que se apresentarão maneiras e soluções possíveis de aprimorar as estratégias que
asseguram a continuidade da comercialização dos produtos artísticos assim como a extensão desta
rede. Neste estudo propõe-se uma revisão bibliográfica que aborda os possíveis caminhos e
tendências relacionados com processo de formação do gestor cultural na contemporaneidade.
Identifica-se o perfil deste profissional que exerce a função de mediador entre o produto artístico e
a fruição do mesmo, a promover a continuidade do trabalho de diversos criadores. Em âmbito
público ou privado, cabe ao gestor cultural as funções de pesquisa, elaboração, captação de
recursos, comunicação e controle da execução de determinado produto artístico. Para, além disto,
pode-se destacar ainda entre as suas responsabilidades e competências, o compromisso com
demais componentes administrativas e criativas do vasto e complexo mundo da arte. Infere que,
ajustados às demandas do mercado, cada vez mais os profissionais do setor cultural deparam-se
com a necessidade de uma formação específica e multidisciplinar. Em âmbito informal, e mais
recentemente em nível acadêmico, ao encontro desta realidade, a esfera educacional tem
contribuído para o aumento da oferta de atividades formativas que objetivam uma profissionalização
direcionada de forma bastante específica à área cultural.
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As diversas atividades que compõem o mercado cultural e a variedade de profissionais que nele
atuam, tem suas raízes arraigadas num período cronológico bastante expressivo. As manifestações
culturais e os agentes responsáveis por estas, vem ao longo dos séculos representando-as e
possibilitando um enriquecimento histórico-cultural através da arte. Apesar do longo percurso já traçado,
o mercado de trabalho do sector artístico contemporâneo, em muitos países, ainda encontra-se em fase
de construção, ou pelo menos, a considerar a necessidade de constantes remodelações.
Para além da complexidade que abrange o universo artístico e o entendimento de que a esfera
cultural constitui-se enquanto área de investimento faz-se ainda necessário dar continuidade à
estruturação e a profissionalização no campo das artes. Recentemente vem sendo inserido neste domínio
um novo cargo que entre muitas funções, desenvolve ações mediadoras, estratégicas e operacionais.
Considerado como um perfil que encontra-se em fase de definição é suposto que o gestor cultural seja
um indivíduo interprofissionalizado e multifacetado no que respeita à sua formação e experiência
profissional.
Sugere-se que, para realizar a interface entre os grupos artísticos, o consumidor, o Estado e demais
patrocinadores, há uma panóplia de habilidades, conhecimentos e ações que são requeridos. Becker
(2008, p.121) diz-nos que “os intermediários que garantem a comercialização da arte proporcionam assim
aos artistas a hipótese de apresentarem o seu trabalho a um público ao qual formaram o gosto”. Ainda
acerca destas atribuições o autor ressalta que “a capacidade de apreciar as artes do espetáculo
pressupõe, como para as artes plásticas, uma cultura e uma sofisticação ausentes nas pessoas mais
desfavorecidas socialmente”. A partir disto, Becker complementa sobre a importância do papel
desempenhado pelo gestor cultural ao referir que “é àqueles que distribuem a arte que incumbe a tarefa
de lhes trazer esta cultura: a integração dos artistas na economia da sua sociedade e a capacidade de
viverem da sua arte depende disto”.
A sensibilidade e o conhecimento em relação às temáticas exclusivas e inerentes às manifestações
artísticas e culturais são provavelmente relevantes diferenciais entre o gestor cultural e os demais
administradores. Isto porque, noções de direito, economia, marketing e planeamento, comuns ao âmbito
da gestão tradicional, são disciplinas que devem ser compreendidas pelo seu know-how. Numa espécie
de alquimia, o gestor das artes tem como missão perceber e proceder de acordo com o que se estabelece
enquanto prioritário. Esforçar-se para atender às demandas dos poderes públicos e ou privados, dos
produtores culturais assim como àquilo que o público deseja ou está apto a consumir. Articular-se entre
propostas e programas que correspondem a eventos de “cultura de elite, indústria cultural e cultura
popular” (Durand, 1996, p.11). Ainda sobre a importância do papel do gestor cultural, em (Hennion,
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1983:460 apud Madeira, 1999, p.1) temos que “O intermediário não é um funcionário passivo que aplica
leis (...), ele produz mundos”.
Característica bastante presente neste domínio é o facto de o que se apresenta enquanto produto
ou oferta, na maioria das vezes ainda não existe. Consta apenas de um projeto, o qual acredita-se que,
pode vir a tornar-se algo de sucesso e significante tanto para patrocinadores quanto para consumidores.
Por vezes, o gestor cultural administra algo que é subjetivo e intangível. (Becker, 2008, p.119), exemplifica
esta relação quando diz-nos que um espetáculo é, inversamente, vendido antes da sua fruição.
A constituição da profissão de gestor cultural representa um papel significativo que tenciona reverter
uma realidade que há tempos acompanha o sector das artes. Significa colaborar para que a produção
artística e cultural seja analisada cada vez mais do ponto de vista económico, enquanto produto, e que
isto não tem a intenção de violentar ou desconfigurar o trabalho de quem a produz. Ao contrário, é uma
maneira de geri-la e oportunizar a continuidade do desenvolvimento deste mercado em caráter
profissional.
É por perceber e reconhecer o valor que a arte e a cultura representam para a sociedade que o
mediador cultural sente-se estimulado para desenvolver o seu trabalho. Há diversas ramificações que
compõem as atividades do sector artístico e que podem ser responsáveis pela transmissão destes
valores. No planeamento destas ações devem estar previstos eixos, os quais (Rodrigues, 2010) considera
que devam ser privilegiados. O autor destaca a “fruição e produção artística e cultural; manifestações
culturais populares; turismo cultural, patrimônio ambiental e construído; sociabilidade, comunicação,
participação social e desenvolvimento socioeconômico sustentável”. Para este feito, o gestor das artes
precisará buscar apoios e parcerias, a contar com a cooperação de entidades públicas e privadas. O
Estado, assim como as empresas particulares, são as instituições responsáveis por esta relação e
deverão impulsionar e garantir o fluxo das atividades culturais de qualidade e contínuas.
O surgimento e o aumento dos incentivos fiscais, que atualmente vem a financiar a esfera artística
promovem complexidades administrativas que exigem a realização de um trabalho mais específico por
parte dos integrantes do sector artístico-cultural. A emergência do gestor cultural preserva os artistas
enquanto criadores e viabiliza a continuidade de suas carreiras sem que estes necessitem realizar
funções burocráticas, as quais muitas vezes prejudicam a concepção artística de seus projetos. Isto
oportuniza ao artista viver a sua profissão de maneira mais plena e coerente.
De acordo com (Gomes, 2008, p.94), existe em Portugal um número alargado de empresas e
associações artísticas que estão organizadas numa estrutura bastante reduzida onde, o trabalho é
marcado pela “polivalência- o desempenho simultâneo de múltiplas funções, por exemplo, ligados à
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criação, produção e gestão”. Esta é, em muitas situações, a maneira encontrada por muitos trabalhadores
culturais darem continuidade a seus projetos e salvarem o dia de amanhã. Podemos aqui realizar uma
analogia ao que (Filer, 1986 apud Borges & Costa, 2012, p.24) proferiu acerca dos starving artists “entre
o mito dos fracos rendimentos nas artes e a realidade das dificuldades sentidas pelo elevado número de
artistas que persiste e resiste na base da pirâmide”. Nota-se que, faz- se necessário o desenvolvimento
de uma política cultural que estimule e amplie este sector, que é considerado como um dos mercados de
trabalho mais assimétricos das sociedades atuais (Borges & Costa, 2012, p.24).
A gestão cultural, por ser ainda uma profissão recente, em fase de desenvolvimento, necessita de
uma formação específica e especializada, em âmbito técnico e superior, através de disciplinas que
possibilitem tanto a apreciação do exercício prático quanto das componentes teóricas. Centrada no
funcionamento das atividades culturais, a partir da concepção, da organização e da execução destas,
está sujeita a um complexo circuito, de relações interdependentes que lhe asseguram ou não a obtenção
do sucesso. Cito como proeminente desafio, o desenvolvimento de estratégias e métodos que
possibilitem às atividades artísticas, a sua realização de maneira segura e continuada, em detrimento da
precariedade e de ações isoladas e inconstantes, como tem acontecido em sua grande maioria.
Compreende-se assim que, estas atividades não podem ser realizadas por profissionais que não
possuam uma formação prévia especializada. As pessoas que pretendem ingressar e atuar no ramo da
gestão cultural necessitam de um aprendizado que lhes possibilite o desenvolvimento de técnicas
essenciais a este contexto profissional. Portanto, conforme (Becker, 2008, p.30) “é preciso que existam
pessoas que forneçam a instrução e a formação necessárias a essa aprendizagem”. Através da formação
e da profissionalização de pessoas é possível elevar o campo das artes a uma plataforma composta por
técnicos especializados. Estes possuirão um conjunto de ferramentas que, poderão tornar possíveis a
realização das actividades culturais de maneira eficaz e significativas ao invés de serem articuladas às
margens da falta de in (formação), do amadorismo e até mesmo do voluntariado.
De acordo com (Gomes, 2008, p.97), o crescimento da formação mostra-se como uma significativa
evolução para o sector artístico, para, além de, ser determinante no crescimento de emprego e da
competição no mercado de trabalho. Refere que esta formação para além de estabelecer uma base inicial
deve ainda estar aportada a meios que garantem um desenvolvimento contínuo ao longo da trajetória
profissional dos agentes culturais. Segundo o autor, a gestão, o planeamento, a mediação e comunicação
das instituições culturais, ”fazem apelo a competências formativas específicas”.
No intuito de responder a esta demanda, e qualificar os integrantes deste mercado, assim como
àqueles que nele pretendem ingressar, a esfera educacional tem se organizado para atender a este novo
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nicho emergente. Ao contrário do cenário que até então se apresentava, já há alguns tem sido possível
constatar o surgimento de cursos específicos que visam de forma bastante exclusiva promover o
conhecimento acerca do gerenciamento das atividades artísticas e culturais. Seja em âmbito informal,
através de workshops e cursos temáticos, ou académico, através de cursos de graduação,
especialização, mestrado assim como cursos realizados à distância, visa contribuir para a formação
específica que o sector necessita atualmente no domínio da gestão das artes.
Para àqueles que atuam neste mercado há mais tempo, e por questões de gosto ou necessidade
arriscam-se, a realizar por intuição e de maneira autodidata, a gestão de suas atividades profissionais, a
atual oferta vem a ser uma forma de aprimoramento daquilo que muitos já fazem. A novidade está no
acesso às informações e técnicas inerentes ao ofício que tornam as tarefas mais claras e por fim
dinamizam e enriquecem o trabalho. Felizmente, por outro lado, as gerações mais novas já encontram a
oportunidade de inserir-se profissionalmente no ramo através da formação sistematizada e especializada,
o que faz com que, se possam evitar as dúvidas e erros do passado.
A variar de curso para curso, conforme a proposta formativa que estes apresentam, e a levar em
consideração o amplo contexto que este domínio abrange provavelmente o aluno terá a oportunidade de
entrar em contacto com disciplinas que abordam uma panóplia de temas. Desenvolver e promover
projetos artísticos e culturais, organizar eventos, captação de recursos, marketing cultural, história da
arte, economia da cultura, empreendedorismo, direito, políticas para a cultura, contabilidade e controlo de
gestão, são alguns dos temas a ser abordados pela oferta formativa em gestão cultural.
Estima-se que, desta maneira, os primeiros passos para a consolidação de uma profissão assim
como de uma carreira tenham sido dados. Oportuniza aos gestores e demais trabalhadores da cultura
construírem uma identidade no mercado de trabalho e assegurar e defender cada vez mais a cultura
como fator de desenvolvimento histórico, social e econômico.
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Los profesionales de la gestión cultural orientan su actividad para que toda la ciudadanía
pueda tener acceso a los bienes y a los servicios culturales y serán impecables en el
cumplimiento de las leyes y normas que tienen una especial incidencia en nuestro sector.
[…]
Los profesionales de la gestión cultural son plenamente conscientes de que la cultura es un
derecho fundamental (artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) que
permite ampliar las libertades de las personas y de los pueblos.
[…]
El gestor cultural es un mediador entre la creación, la participación y el consumo cultural. Un
profesional capaz de ayudar a desarrollar el trabajo artístico y cultural e insertarlo en una
estrategia social, territorial o de mercado. La profesionalidad de un gestor hace viable un
proyecto cultural en sus dimensiones económica, social, política y territorial. Asimismo, se
considera que un gestor cultural es un profesional cuando está debidamente cualificado o
bien tiene experiencia en el sector, siendo esta la actividad principal por la que percibe una
remuneración económica.
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