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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. 

 

 

 

CANADELL, Gemma & SAIS, Carme (2011). Guia de buenas prácticas de la gestión 

cultural. Barcelona: Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya. 

Disponível em http://www.gestorcultural.org/images/noticies/noticia1690060171.pdf.  

 

http://www.gestorcultural.org/images/noticies/noticia1690060171.pdf
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Nota de Abertura 

 

 

A Escola Superior de Educação tem o prazer e a enorme honra de mais uma vez acolher o VII Fórum 

Internacional de Gestão Artística e Cultural, este ano de 2016, subordinado ao tema: Gestão Cultural: 

Formação e Profissionalização. 

Este Fórum ao longo das sucessivas edições tem vindo a ganhar um prestígio assinalável e uma 

dimensão que ultrapassa o espaço nacional, constituindo-se como um evento científico e cultural de 

incontornável interesse para investigadores, professores, alunos e profissionais do setor. Inserido também 

numa lógica de formação dos estudantes que cursam a licenciatura de Gestão Artística e Cultural, o 

FIGAC, pelo caráter de envolvimento dos estudantes na sua conceptualização, planeamento, organização 

e intervenção, constitui também um espaço e um tempo de aprendizagens significativas, um marco de 

referência no processo de formação e um instrumento insubstituível para as suas futuras vidas 

profissionais. 

Desejamos, ainda, que este evento seja um espaço de reflexão, discussão e de construção de uma 

plataforma de intercambio de conhecimentos, onde a troca de ideias e experiencias, possa reforçar os 

laços que fazem progredir a investigação e intervenção nas áreas da cultura e das artes. Que seja 

também um espaço e um momento que nos permita compreender melhor o que fazemos e levarmos para 

a frente o nosso desejo de formar uma sociedade que preserve na sua essência o respeito pelo “Homem” 

e pelas suas dimensões artísticas, sociais e culturais. 

Um agradecimento e uma felicitação muito particular a todos que contribuíram para esta realidade. 

Bem hajam. 

 

César Sá 

Diretor da Escola Superior de Educação do IPVC 
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Produção científica no setor das Artes e da Cultura: Contributos do FIGAC 2016 

 

 

É com imensa satisfação que a Área Científica de Artes, Design e Humanidades, através da Comissão 

Organizadora liderada pelo Prof. Doutor Manuel Gama, apoia a realização de mais um Fórum 

Internacional de Gestão Artística e Cultural - FIGAC. 

Este evento insere-se no âmbito da Licenciatura em Gestão Artística e Cultural e tem por objetivo 

promover a partilha de conhecimentos na área da gestão cultural. Na sua sétima edição, o FIGAC irá 

abordar a formação e a profissionalização, temática essa que merece destaque na medida em que a 

formação em gestão cultural é bastante recente em Portugal. A gestão cultural é, por isso, uma profissão 

relativamente nova e complexa que está em pleno processo de construção.  

Momentos de diálogo e reflexão como este, proporcionado pelo FIGAC, contribuem não só para o 

enriquecimento da discussão da atual formação e profissionalização do gestor cultural, a nível nacional e 

internacional, mas, também, para a promoção de produção científica dos docentes afetos a esta área 

científica. 

A todos os que têm contribuído, ao longo do tempo, para o sucesso do FIGAC, um grande e profundo 

agradecimento. 

 

Maria José Costa Barros 

Coordenadora da Área Científica de Artes, Design e Humanidades do IPVC 
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Consolidação da gestão artística e cultural como campo com perspectivas reais de 

profissionalização 

 

No âmbito do Curso de Licenciatura em Gestão Artística e Cultural, irá decorrer a 7ª Edição do Fórum 

Internacional de Gestão Artística e Cultural, contemplando o tema da Gestão Cultural: Formação e 

Profissionalização. O conteúdo integrante da presente programação é a tradução da resposta ao desafio 

permanente lançado a gestores e artistas, no domínio das artes e da cultura, desde 2010, que aqui 

apresentarão questões técnicas, temáticas e estéticas bastante diversificadas. 

Em termos culturais, o facto de FIGAC’16 acontecer na periferia do país e de reunir pessoas de diferentes 

contextos nacionais e internacionais tem tido um impacto consideravelmente positivo na região do Alto 

Minho, pois ao longo dos dias em que o Fórum acontece há muita troca de ideias e brainstorming, de 

como podemos dar o nosso melhor para levar as nossas artes e a nossa cultura para fora. Essa reflexão 

sobre a convergência conceptual e prática dos ciclos de criação, produção e distribuição de bens e 

serviços é fundamental e o presente Fórum já está a dar resultados e a discussão à volta da formação e 

profissionalização do sector das artes e da cultura é um exemplo concreto disso. 

Os estudantes de Gestão Artística e Cultural e restante público terão a oportunidade de ouvir várias 

experiências, provenientes de diferentes países, estarem em contacto com especialistas e artistas e 

entrevistá-los. Em termos da profissionalização, muitos dos mais indicados estão já envolvidos e o que 

falta neste momento é saber como tirar o maior proveito do evento, no sentido de promover mais este 

sector em termos locais, regionais, nacionais e internacionais, como usar a força emocional que emana 

das artes, como unir as pessoas na procura de soluções, para poder ultrapassar os muitos obstáculos com 

que nos confrontamos diariamente. 

Além de se traduzir numa plataforma de promoção das artes e da cultura, este Fórum contribui para a 

visibilidade da região, do país, para a sua promoção, a participação de profissionais que irão dar o seu 

melhor ao reflectirem sobre o futuro deste sector, a aposta na formação continuada e na criação de 

condições que permitam a sua potenciação. 

A todos desejamos os maiores sucessos e esperamos que apreciem FIGAC 2016! 

 

Anabela Moura 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Gestão Artística e Cultural do IPVC 
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Primeiros Contributos para o FIGAC 2016 

 

 

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 (IPVC). 

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”. 

Em outubro de 2015 a Comissão Científica do FIGAC 2016 abriu uma chamada para comunicações que 

fossem contributos substantivos para a reflexão e intervenção no domínio da gestão cultural, 

nomeadamente no que concerne a aspetos relacionados com os seguintes tópicos: Genealogia da Gestão 

Cultural; Formação e Identidade Profissional do Gestor Cultural no Séc. XXI; Capacitação dos 

Profissionais do Sector Cultural e Criativo; Empregabilidade no Sector Cultural e Criativo; Mediação e 

Gestão Cultural; Cooperação e Internacionalização do Gestor Cultural. Das dezenas de propostas 

recebidas, foram selecionados 19 contributos, de 30 autores provenientes de 17 instituições de Portugal, 

Brasil e México. 

“Primeiros Contributos para o FIGAC 2016” compila os resumos das comunicações que foram 

consideradas relevantes e pertinentes para integrar os cinco painéis temáticos do programa científico do 

VII FIGAC que decorrerá, nos dias 2 e 3 de junho de 2016, nas instalações do IPVC. 

O primeiro painel – “Ferramentas Contemporâneas da Gestão Cultural” – vai começar com o contributo de 

Boanerges Balbino Lopes Filho, da Universidade Federal de Juiz de Fora do Brasil, no qual vai ser 

sublinhada a importância da Comunicação e da Cultura nas organizações do século XXI. Maria do Rosário 

Sousa, da Universidade Católica Portuguesa, parte de uma problemática muito concreta e atual: o papel 
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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. Diogo Oliveira, doutorando na Universidade de Vigo, vem falar-nos da importância das 

Licenças Creative Commons como instrumento legal para o Gestor Cultural. E o primeiro painel termina 

com um contributo da Universidade Autónoma Metropolitana do México: Rafael Esquivel Rosas vai falar-

nos sobre a importância das redes sociais na gestão cultural contemporânea. 

“Gestão Cultural e Desenvolvimento” é o tema do segundo painel. O painel vai iniciar-se com a 

comunicação de Madina Ziganshina, artista plástica, e de José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa, 

docente da Universidade de Aveiro, que vão apresentar o projecto ART-MAP que foi desenvolvido em 

Aveiro e que reuniu 111 artistas de 25 países diferentes. Segue-se Carla Costa, doutoranda no Centro de 

Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes da Universidade Católica Portuguesa, que vai partilhar a 

sua 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. O 

contributo de Isabel Jantarada é uma parte da investigação que está a realizar no âmbito do mestrado em 

Gestão Artística e Cultural no IPVC sobre a “Recriação Histórica da Citânia de Briteiros - Citânia Viva”. 

Segundo a mestranda as recriações históricas têm aumentado nos últimos anos e constituem um 

importante contributo para o desenvolvimento regional. A última comunicação deste painel vai ser de 

Maria do Rosário da Silva Santana e de Helena Santana, da Unidade de Investigação para o 

Desenvolvimento do Interior da Universidade de Aveiro, que, partindo da premissa de que a animação 

sociocultural pode concorrer para a transformação de grupos sociais em motores de desenvolvimento 

social, cultural e territorial, pretendem com a sua participação no painel sublinhar a perceção 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 das 

quatro comunicações do terceiro painel. Jorge Brandão Pereira da Escola Superior de Design do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave e Heitor Alvelos na Universidade do Porto, vão apresentar-nos um 

conjunto de casos práticos que nos vão permitir perceber algumas das relações entre design, criatividade 

e o território. Susana Marques, da Fundação Museu do Douro, apresentará 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 tornar-se 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, abordarão 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 se revelam as estruturas mais fortes ao nível da representação de programadores e 
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estruturas. Fernanda Souza Pinheiro e Manuel Gama, da Escola Superior de Educação de Viana do 

Castelo e do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, vão encerrar o 

painel sobre a temática da “Gestão Cultural e Cooperação” com uma comunicação, que se insere numa 

investigação em curso no âmbito do curso de mestrado em Gestão Artística e Cultural do IPVC, onde vão 

ser apresentados alguns dados preliminares da presença de organizações portuguesas nos projetos de 

Cooperação Europeia do Subprograma Cultura do Programa Europa Criativa. 

“Criatividade e Profissionalização na Gestão Cultural” é o tema do quarto painel do FIGAC 2016. O painel 

começará com uma comunicação de Noé Aço, presidente da AISCA - Associação de Intervenção Social, 

Cultural e Artística, na qual vai ser 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 da comunicação que se segue e cujos 

autores são a Rita Chaves Fonseca, a Sandra Tanajura Moreira Galeffi, a Maria Estela Lage e o Luís 

Gustavo, que vêm em representação 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 pela terceira comunicação do painel na qual se vai apresentar o exemplo do Festival 

Alkantara para ilustrar os impactos que a recente crise financeira portuguesa teve no setor das artes 

performativas. Rebeca Sousa, doutoranda na Universidade do Minho, encerrará o painel com a 

apresentação da experiência do Curso de Extensão para Formação de Gestores Culturais da Paraíba que 

ocorreu entre agosto de 2013 e março de 2014. 

No último painel da VII Edição do FIGAC vai discutir-se a “Formação e a Identidade Profissional do Gestor 

Cultural” a partir dos seguintes contributos: “(Tans)formação na Gestão Cultural”, de Cristiano Carvalho 

dos Santos, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa do Instituto Universitário de 

Lisboa; “Gestão Cultural, defesa de património cultural material e imaterial, e cidadania” de Maria da 

Conceição Pitta Azinhais Mendes, da Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de 

Lisboa, que pretende refletir sobre a formação de profissionais aptos a trabalhar nos vastos territórios que 

definem e suportam o conceito de património cultural e artístico; e de “Universidade do Estado do 

Amazonas: Cultura, Mediação e Formação Profissional”, de Valdemir de Oliveira e Maria Evany do 

Nascimento, da Universidade do Estado do Amazonas, que vão partilhar a experiência da recente 

aprovação do primeiro curso de especialização em gestão e produção cultural a ser ministrado na 

Universidade do Estado do Amazonas a partir do ano de 2016. 

Para além deste conjunto de cinco painéis e das conferências de abertura e de encerramento, o programa 

científico da VII Edição do FIGAC integrará ainda uma mesa-redonda com os participantes na “Residência 

Artística: Artistas Emergentes Europeus” promovida no âmbito da programação cultural do FIGAC 2016. 

A programação cultural do FIGAC 2016 terá, tal como no FIGAC 2015, 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. 
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A II Residência Artística do FIGAC vai decorrer em Viana do Castelo entre os dias 26 de maio e 3 de junho 

de 2016, e terá como finalidade a criação coletiva de um projeto artístico que será apresentado 

publicamente no dia 2 de junho de 2016. No âmbito da Residência Artística será ainda inaugurada uma 

exposição/instalação coletiva com um trabalho individual da autoria de cada um dos seis artistas 

participantes. 

Com este programa, 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”. 

 

 

Manuel Gama * 

Coordenador da 7ª Edição do Fórum Internacional de Gestão Artística e Cultural 

*Docente da ESE-IPVC; Investigador de Pós-doutoramento com o apoio da 
FCT (SFRH-BPD-101985-2014) no CECS-UM, na FCC-USC e na ECA-USP 
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Programa FIGAC 2016 “Gestão Cultural: Formação e Profissionalização” 

 

26 de maio a 3 de junho de 2016 

Residência Artística “Artistas Emergentes Europeus” 

 

 

27 de maio a 3 de junho de 2016 

Exposição/Instalação “Obras dos Residentes II” 

 

 

2 de junho de 2016 

08h30-09h00 | Receção dos participantes 

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 

11h00-13h00 | “Ferramentas Contemporâneas da Gestão Cultural” 

Moderação: Luís Mourão – Professor Coordenador do Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo   

A Comunicação e a Cultura como condições primordiais para os avanços 

organizacionais em estruturas complexas no século XXI 

[Boanerges Balbino Lopes Filho – Universidade Federal de Juiz de Fora – Brasil] 

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] 
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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] 

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] 
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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” 

 

 

3 de Junho de 2016 

08h30-09h00 | Receção dos participantes 

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] 
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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 

(Trans)formação na Gestão Cultural 

[Cristiano Carvalho dos Santos – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa, Instituto Universitário de Lisboa – Portugal] 

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] 

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 6 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 decorrem nas instalações da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo. 

Exposição/Instalação “Obras dos Residentes II” decorre no Absoluto Design Hotel. 

Exposição “ARTLAB – Mitos e Rituais da Tapeçaria Contemporânea” é promovida e decorre na Oficina Cultural. 
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Cooperação, Internacionalização e Mobilidade: novas práticas e perfis 

profissionais 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

2 de junho – 9h30 

Anfiteatro da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

 

 

Cooperação, Internacionalização e Mobilidade: novas práticas e perfis profissionais 

Cristina Farinha (cristinafarinha2011@gmail.com) 

Culture & Creative Economy Expert 

Portugal 

 

Nota Biográfica 

Cristina Farinha, doutorada e investigadora integrada do Instituto Sociologia Universidade do Porto. A sua 

área de interesse são as políticas cultuais, especialmente o reforço do papel da cultura na governação e 

desenvolvimento; a promoção da cooperação cultural e mobilidade; e a capacitação no setor cultural e 

criativo. 

Tem trabalhado do nível local ao internacional com organizações como: Comissão Europeia, UNESCO, 

Fundação Europeia de Festivais, a Fundação Ásia-Europa e ADDICT Agência para o Desenvolvimento 

das Indústrias Criativas. 

Atualmente: leciona no Mestrado de Gestão de Indústrias Criativas, Escola das Artes Universidade 

Católica Porto; é membro do Júri de Monitorização e Seleção das Capitais Europeias da Cultura; e 

delegada do Ministério da Cultura Português no grupo MOC dos Estados-Membros sobre 

Empreendedorismo e Inovação no Setor Cultural e Criativo. 

 

Resumo 

A mobilidade é um importante recurso para artistas e profissionais do setor cultural e criativo. A liberdade 

de circulação na União Europeia permite o alargamento e diversificação dos mercados, mas também a 

possibilidade de comunicação e interação com outras culturas e parceiros. Todavia, embora as suas 

atividades sejam menos regulamentadas nacional e corporativamente, logo, mais flexíveis e adaptáveis a 

diferentes contextos, estes profissionais enfrentam vários obstáculos – administrativos, económicos, 

culturais – quando trabalham internacionalmente para além da sua já vulnerável condição social.  

Esta comunicação propõe uma exploração para além dos obstáculos jurídico-administrativos à mobilidade, 

debatendo-a como potencial para trabalhar entre diferentes categorias sejam línguas, países, disciplinas e 

culturas, consubstanciado em aspirações e competências institucionais e individuais. 

mailto:cristinafarinha2011@gmail.com
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A cooperação internacional tem vindo a desafiar as práticas e perfis profissionais, exigindo novas 

competencias, bem como a contribuir para desenvolver comunidades de interesses e a construção de 

redes e plataformas comuns. 

  



 

 
 

 

 

19 

“Soft innovation” o por qué la economía mira hacia la cultura y la creación 

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 

3 de junho – 16h30 

Anfiteatro da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

 

 

 

“Soft innovation” o por qué la economía mira hacia la cultura y la creación  

Antonio J. González Rueda (antonio.gonzalez@uca.es) 

Universidade Cádiz 

Espanha 

 

Nota Biográfica 

Nacido en San Fernando (Cádiz) en 1969 es Licenciado en Historia y Diplomado Universitario en 

Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Granada y Experto Universitario en Programas de 

gestión Cultural por la Universidad de Cádiz. Ha sido Director Científico del proceso de evaluación 

institucional de la política cultural de Puerto Real, Algeciras y Sanlúcar. Pertenece al Consejo Científico de 

la revista de Gestión Cultural PERIFéRICA (de la que es Editor) y al Observatorio Cultural del Proyecto 

Atalaya. Es Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cádiz e 

imparte docencia en Másters oficiales de las Universidades de Córdoba, Cádiz y Málaga. Pertenece al 

Club de Evaluadores EFQM. Desde 2006 hasta mayo de 2014 ha sido Director del Servicio de Actividades 

Culturales de la Universidad de Cádiz. Desde noviembre de 2011 hasta febrero de 2013 fue Comisionado 

de la Universidad de Cádiz para el Bicentenario de la Constitución de 1812. Desde mayo de 2014 es el 

Comisionado del II Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz. [http://orcid.org/0000-0003-0838-8815] 

 

Resumo 

Con carácter previo a la ponencia específica sobre “soft innovation” o innovación creativa, el ponente 

aprovechará el foro privilegiado de FIGAC 2016 para presentar muy brevemente el Observatorio Cultural 

del Proyecto Atalaya y sus principales productos y servicios. 

La ponencia intentará acercar el concepto bastante reciente de “soft innovation” o innovación creativa 

mediante un repaso a las principales aportaciones teóricas del economista Paul Stoneman (creador del 

concepto)  y profundizará en los dos vectores principales de la misma: la innovación en el mundo creativo 

y la creatividad en el mundo innovador. 

Se analizará el concepto de “soft innovation” frente al más tradicional de “hard innovation”, los ámbitos de 

la innovación creativa, la aportación de los creadores a la economía, un repaso a las industrias culturales 

mailto:antonio.gonzalez@uca.es
http://orcid.org/0000-0003-0838-8815
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así como un desglose pormenorizado de estrategias de innovación creativa que se vienen dando en los 

últimos años. 

Relacionado con todo ello, repasaremos cómo son los productos culturales o creativos y la incidencia del 

marketing cultural en este aspecto concreto de la innovación. 
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Ferramentas Contemporâneas da Gestão Cultural 

2 de junho – 11h00 

Anfiteatro da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

 

 

A Comunicação e a Cultura como condições primordiais para os avanços organizacionais em 

estruturas complexas no século XXI 

Autor: Boanerges Balbino Lopes Filho (bblopes@globo.com) 

Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora 

País: Brasil 

 

 

Gestão Cultural e Interculturalidade através da Música e das Artes 

Autor: Maria do Rosário Morais Pinto da Mota Ribeiro de Sousa (sousa.mrosario@gmail.com) 

Instituição: Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, Escola das Artes, Universidade 

Católica Portuguesa 

País: Portugal 

 

 

Licenças Creative Commons – Um Instrumento Legal para o Gestor Cultural 

Autor: Diogo Morais Oliveira (dcmgo@hotmail.com) 

Instituição: Universidade de Vigo 

País: Portugal 

 

 

La Gestión Cultural y las Redes Sociales 

Autor: Rafael Esquivel Rosas (chicharronrock@hotmail.com) 

Instituição: Universidad Autónoma Metropolitana 

País: México 

 

 

  

mailto:bblopes@globo.com
mailto:sousa.mrosario@gmail.com
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A Comunicação e a Cultura como condições primordiais para os avanços organizacionais em 

estruturas complexas no século XXI 

Boanerges Balbino Lopes Filho (bblopes@globo.com) 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Brasil 

 

Nota Biográfica 

Jornalista e Professor. Pós-Doutorado em Jornalismo pelo Programa PNPD/CAPES/UEPG (2014). Mestre 

(Umesp/1997) e Doutor em Comunicação (UFRJ/2001). Coordenador da especialização em Comunicação 

Empresarial (UFJF-MG) desde 2006, Diretor do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo. Professor 

associado III e integrante do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFJF. 

[http://lattes.cnpq.br/7220002011770409] 

 

Resumo 

O mundo está passando por intensas mudanças culturais, sociais e políticas no século XXI, segundo 

estudiosos de áreas as mais diversas possíveis. Com isso, a comunicação e a cultura organizacionais vêm 

sendo vistas e, utilizadas, nos âmbitos governamental e privado de maneira cada vez mais estratégica, 

observando-se suas diversas facetas e desafios dos profissionais que gerenciam processos simbólicos em 

organizações a cada dia mais complexas. Consequentemente, as transformações exigem do ser humano 

novas análises e novos olhares sobre as diversas esferas da sociedade. Nos ambientes empresariais, o 

cenário não é diferente. As organizações dentro de uma perspectiva sistêmica estão sendo denominadas 

como organismos vivos, que devem se adaptar às demandas dos mercados onde estão inseridas e, ao 

mesmo tempo, promover ações, tendo em vista as necessidades e bem-estar de seus stakeholders. A 

presente proposta busca retratar, no contexto do mundo contemporâneo, a relevância da Comunicação e 

da Cultura presentes nas realidades organizacionais, a partir de uma análise convergente: teórica e 

empírica. Para tal fim, foram observadas reflexões a partir de conceitos apontados como paradigmáticos 

nas duas áreas bem como foram realizadas entrevistas com especialistas atuantes que buscam através 

de diagnósticos os mais variados, planejamentos estratégicos, soluções em projetos (culturais e) de 

comunicação integrada entre outras ações comunicativas dentro das empresas ou dos órgãos 

governamentais estabelecer condições para que proliferem em realidades distintas, relações humanas 

pautadas pelas inteligências, redes de informação eficazes e condições de diálogo que se estruturem em 

suas diversas instâncias através de argumentações fundamentadas e competentes. 

Palavras-chave: Comunicação, Cultura, Mudanças, Complexidade, Visão Sistêmica 
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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.mrsoario@gmail.com) 

Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, Escola das Artes, Universidade Católica 

Portuguesa 

Portugal 

 

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 se situam numa lógica de integração social de 

comunidades migrantes, às quais se torna urgente e pertinente dar respostas concretas, sobretudo, junto 

de escolas e de instituições educativas, nas sociedades actuais em que vivemos. 

Nesta perspectiva, a Educação Intercultural, atenta à diversidade cultural existente, procurará 

corresponder a este desafio. Aproveitando o enriquecimento cultural, intercultural e artístico proveniente 

dessa mesma diversidade cultural, diligenciará no sentido da transformação dos processos de integração 

social de crianças, jovens e de adultos em novas formas de viver e de sentir as dimensões da 

interculturalidade. Ao realizar uma nova metodologia de integração socioeducativa estará a promover quer 

o bem-estar social, quer o sucesso educativo de todos os intervenientes das comunidades migrantes em 

questão. 

Fazendo uma revisão do “Estado da Arte” verificamos que os Programas Artísticos e Musicais 

Interculturais são, na actualidade, fontes inesgotáveis de integração e de comunicação intercultural. As 

interacções que se estabelecem entre os seus interlocutores tornam-se capazes de ultrapassar as 

barreiras do imprevisível, e do inesperado, em termos dos benefícios que deles advêm, aos mais diversos 

níveis (Sousa, 2015). Comprovam-no autores de referência a nível mundial, nomeadamente, Banks 

(1994); Campbell (1977); Bamford (2006; 2007); Sousa (2003; 2008; 2010; 2012; 2015). Desta forma, e 

nestes contextos, a gestão cultural e artística tornar-se uma realidade organizada de forma envolvente e 

participativa, transformando a identidade e a diferença numa mais-valia na cultura do país de acolhimento. 

Os indicadores são pertinentes quanto às percepções positivas dos participantes nestes processos 

interculturais (Bamford, 2006; 2007). 

mailto:sousa.mrsoario@gmail.com
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=2819528253653308
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Na perspectiva da explanação de experiências realizadas, com elevados graus de participação e de 

relevância, entendemos de significativo interesse dar a conhecer os variados percursos pedagógico-

didácticos interculturais e artísticos efectuados.  

Palavras-chave: Gestão Cultural, Interculturalidade, Programas, Artes, Músicas 
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Licenças Creative Commons – Um Instrumento Legal para o Gestor Cultural 

Autor: Diogo Morais Oliveira (dcmgo@hotmail.com) 

Instituição: Universidade de Vigo 

País: Portugal 

 

Nota Biográfica 

Diogo Morais Oliveira nasceu em Viana do Castelo, tendo estudado Direito na Universidade Nova de 

Lisboa. Em 2009 terminou o Mestrado Europeu em Direitos Humanos e Democracia, tendo-se dedicado 

ao estudo dos direitos sociais e culturais. É advogado, membro da CPCJ de Esposende e colaborador do 

Dínamo 10. [https://pt.linkedin.com/in/diogomoraisdeoliveira] 

 

Resumo 

O direito de autor tem sido construído a partir da tensão entre o acesso e fruição da evolução cultural e 

científica da comunidade e a protecção do criador. Nesse sentido, enquanto corpo jurídico, o direito de 

autor obriga a um conjunto de autorizações e licenças que, muitas vezes, constituem um obstáculo ao 

desenvolvimento do trabalho dos sectores cultural e criativo. No mundo globalizado e em rede, tornou-se 

necessário criar um instrumento legal que permitisse partilhar obras protegidas sem necessidade de 

contactar o seu autor ou detentor de direitos autorais. Em 2001 aparecem as Licenças Creative Commons 

que, situando-se no plano de “alguns direitos reservados”, por serem de conteúdo aberto e universal, 

permitem a cada pessoa aceder, utilizar e partilhar obras, nos termos definidos pelo seu autor, e sem 

prévio contacto. As Licenças Creative Commons imprimiram fluidez no acesso e na utilização de obras 

protegidas, tendo alcançado já o patamar de 1 bilião de obras licenciadas por este instrumento. Autores, 

governos, instituições educativas e instituições do sector GLAM têm aderido a este instrumento, tornando-

as num importante activo para o trabalho do gestor cultural, garantindo-lhe um acesso simplificado a um 

mundo de obras para o desenvolvimento de projectos culturais locais. 

Palavras-chave: Direito de Autor, Licenças Creative Commons, Partilha de Obras 
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La Gestión Cultural y las Redes Sociales 

Rafael Esquivel Rosas (chicharronrock@hotmail.com) 

Universidad Autónoma Metropolitana 

México 

 

Nota Biográfica 

Licenciado en Antropología Social y Especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas por la 

Universidad Autónoma del Estado de México, actualmente cursó el Posgrado Virtual en Políticas 

Culturales y Gestión Cultural que oferta la Universidad Autónoma Metropolitana, soy gestor cultural en la 

ciudad de Toluca, México desde hace 3 años. 

[https://drive.google.com/file/d/0B8lBJMZuYwtBdXgtRFBDdDBuLW8/view?usp=sharing] 

 

Resumo 

La gestion cultural ha cambiado con el paso de los años. En la actualidad el gestor cultural debe hechar 

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, el publico y demas 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 algun acontecimiento, tal es el caso de 

actores, musicos, 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 publicos, 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. 

Palavras-chave: Gestion Cultural, Herramientas Tecnológicas, Redes Sociales, Difusión, Impacto, 

Alcance 
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Gestão Cultural e Desenvolvimento 

2 de junho – 14h00 

Anfiteatro da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

 

 

ART-MAP. Concept of Moving Curatorial Project Executable in Small and Medium Cites in Portugal 

Autores: Madina Ziganshina (zmadart@gmail.com) & José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa 

(pbessa@ua.pt) 

Instituição: Universidade de Aveiro 

País: Portugal 

 

 

Gestão do Património Cultural para o Desenvolvimento Regional - Uma Metodologia 

Autor: Carla Celeste Palma Campos Costa (carlacpccosta@gmail.com) 

Instituição: Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, Escola das Artes, Universidade 

Católica Portuguesa 

País: Portugal 

 

 

Discussão em Torno de uma Recriação Histórica - A Citânia de Briteiros como Estudo de Caso 

Autor: Isabel Maria Gomes Martins Pacheco Jantarada (isabeljantarada@gmail.com) & Carlos Almeida 

(calmeida@ese.ipvc.pt) 

Instituição: Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

País: Portugal 

 

 

A gestão, Dinamização e Organização de Espaços Culturais e Territoriais na Raia Portuguesa: O Papel 

do Animador Sociocultural 

Autores: Maria do Rosário da Silva Santana (rosariosantana@ipg.pt) & Helena Santana 

(hsantana@ua.pt) 

Instituição: Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior & INET-md, Universidade de 

Aveiro 

País: Portugal 

  

mailto:zmadart@gmail.com
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ART-MAP. Concept of Moving Curatorial Project Executable in Small and Medium Cites in Portugal 

Madina Ziganshina (zmadart@gmail.com) & José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa (pbessa@ua.pt) 

Universidade de Aveiro 

Portugal 

 

Nota Biográfica 

Madina Ziganshina, Artista plástica, residente em Portugal, mestre em Criação Artística Contemporânea 

pela Universidade de Aveiro, licenciada em Cenografia pela Academia de Belas Artes de São Petersburgo 

(Rússia). Frequentemente expõe, em Portugal, em países da EU e noutros. Organiza exposições 

internacionais em cidades de Portugal. [http://madina.graphicutopia.com/; http://projectartmap.com/blog/] 

José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa, Professor Auxiliar do Departamento de Comunicação e Arte da 

Universidade de Aveiro. [http://www.idmais.org/pt-pt/member/pedrobessa/] 

 

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 econômica 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. 

Palavras-chave: Curadoria, Cidades de pequena e média dimensão, Management 
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Gestão do Património Cultural para o Desenvolvimento Regional - Uma Metodologia 

Carla Celeste Palma Campos Costa (carlacpccosta@gmail.com) 

CITAR, Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, Universidade Católica Portuguesa 

Portugal 

 

Nota Biográfica 

Licenciatura: Economia (FEP), Mestrado: Finanças (U. Portucalense), Doutoranda em Estudos do 

Património, EA-UCP, Investigadora em doutoramento do CITAR, Centro de Investigação em Ciência e 

Tecnologia das Artes (EA-UCP). Comunicações: XII Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica 

(UBI); IV Encontro Citcem. Atividade Profissional: funcionária de empresa industrial (até meados 2009); 

docente do ensino superior privado (até 2005/06). 

 

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. 

Por outro lado, acreditamos, se o bom senso nos indica que é verdade que não devemos cingir as nossas 

intervenções às orientações dos fundos comunitários, urge a 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 e financiamento, 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 económico, 

devidamente sustentada nos estudos de viabilidade adequados, que dedicamos a nossa investigação, a 

qual se concentra numa Região em concreto, o Douro Verde (Região formada pelos concelhos de 

Amarante, Baião, Cinfães, Marco de Canaveses, Resende e Penafiel), analisada como um todo, e em cuja 

singularidade do seu Património Cultural, delineadora de uma unidade de Paisagem peculiar (encaixada 

entre dois territórios perfeitamente identificativos e reconhecidos, o Porto e o Douro Vinhateiro, a curta 

distância de um e de outro), assenta, acreditamos nós, o seu desenvolvimento sustentado. 

Palavras-chave: Património Cultural, Desenvolvimento Regional 
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Discussão em Torno de uma Recriação Histórica - A Citânia de Briteiros como Estudo de Caso 

Isabel Maria Gomes Martins Pacheco Jantarada (isabeljantarada@gmail.com) & Carlos Almeida 

(calmeida@ese.ipvc.pt) 

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Portugal 

 

Nota Biográfica 

Isabel Jantarada nasceu em 1966, em Cabeceiras de Basto. Vive em Braga e leciona Educação Musical 

ao 2º ciclo do ensino básico no Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães. Realizou o curso de 

Professores do Ensino Básico, variante de Educação Musical na Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico do Porto (ESE-IPVC) e encontra-se a concluir o mestrado em Gestão Artística e Cultural na 

ESE-IPVC. 

Carlos Almeida é Professor da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo desde 1998; é 

Doutorado em Didática da Expressões; Mestre e Licenciado em Educação Musical; Investigador do CIEC-

UMinho; coordenador dos cursos de Mestrado em Educação Artística e Gestão Artística e Cultural na 

ESE-IPVC; com investigação e publicações nas áreas das Artes, Educação e Cultura; é co-editor da 

Revista Diálogos com a Arte – revista de arte, cultura e educação, online, 

http://www.ese.ipvc.pt/revistadialogoscomaarte/. 

 

Resumo 

As Recriações Históricas têm tido um considerável crescimento nos últimos anos e surgem como forma de 

transmitir as tradições de uma região, promovendo a cultura local, contribuindo para o desenvolvimento e 

enriquecimento da região. Estas atividades têm-se vindo a revelar elementos importantes para a 

dinamização de sítios arqueológicos e centros históricos, promovendo o comércio, recuperando o 

artesanato e divulgando o património turístico-cultural. 

Este estudo teve como base o evento “Recriação Histórica da Citânia de Briteiros - Citânia Viva” realizado 

em Julho de 2015, tendo-se recorrido a inquéritos por questionário efetuados aos visitantes da atividade, à 

entrevista, à pesquisa documental, à observação e às notas de campo. O estudo teve como finalidades 

valorizar turística e culturalmente a Citânia de Briteiros, divulgar a Cultura Castreja e divulgar o projeto. 

Pretendeu-se entender o contexto histórico em que o evento está inserido, bem como os meios culturais e 

artísticos envolvidos, nomeadamente a ação da comunidade e da rede associativa de entidades que 

trabalham diretamente com o projeto. Procurou-se verificar a eficácia da recriação histórica como 

ferramenta de sensibilização para a defesa do património.  

Os resultados obtidos no presente estudo permitiram caracterizar o tipo de público que visita a Citânia 

Viva e revelaram que a Recriação Histórica foi encarada, pela generalidade da amostra, como uma forma 

de preservar o património histórico e uma forma de adquirir conhecimentos, dado o seu significado e 

sendo uma parte integrante da cultura local. A realização deste tipo de atividade fortalece as tradições 
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através do recrutamento da comunidade da região, que encara as animações culturais como um veículo 

de divulgação das tradições locais.  

Palavras-chave: Cultura Castreja, Citânia de Briteiros, Recriação Histórica, Citânia Viva, Tradição 
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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 (rosariosantana@ipg.pt) & Helena Santana (hsantana@ua.pt) 

Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior & INET-md, Universidade de Aveiro 

Portugal 

 

Notas Biográficas 

Rosário Santana é Docteur em Música e Musicologia pela Universidade de Paris-Sorbonne (Paris IV). 

Desde 1999, Professora Coordenadora no Instituto Politécnico da Guarda, pertence também à UDI e ao 

INET-MD. Investiga sobre temas ligados à música contemporânea, análise musical, animação 

sociocultural e artes na educação. 

Helena Santana é Docteur pela Universidade de Paris-Sorbonne (Paris IV) desde 1998, defendendo a 

dissertação intitulada - “L’Orchestration chez Iannis Xenakis : L’espace et le rythme fonction du timbre”. 

Desde 2000, é Professora Auxiliar no DeCA - Universidade de Aveiro. Pertence também ao – INET-MD -, 

investigando sobre música contemporânea.  

 

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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Gestão Cultural e Cooperação 

2 de junho – 16h30 

Anfiteatro da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

 

 

Cultural Management and the focusing on design and place 

Autores: Jorge Brandão Pereira (jmpereira@ipca.pt) & Heitor Alvelos (halvelos@gmail.com) 

Instituição: Instituto Politécnico Cávado Ave & Universidade do Porto ID+ 

País: Portugal 

 

 

Rede de Museus do Douro | Uma Rede de Colaboração em Construção 

Autor: Susana Maria Marinho Marques (susana.marques@museudodouro.pt) 

Instituição: Rede de Museus do Douro, Fundação Museu do Douro 

País: Portugal 

 

 

Mecanismos de Internacionalização de Projetos Artísticos – O Caso das Artes de Rua 

Autores: Bruno Costa (bc23.bc23@gmail.com); Luís Teixeira (lteixeira@porto.ucp.pt) & Mariana Barbosa 

(mbarbosa@porto.ucp.pt) 

Instituição: Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa 

País: Portugal 

 

 

A União Europeia como Mediadora de Projetos de Cooperação: Organizações Portuguesas nos 

Projetos de Cooperação Europeia do Subprograma Cultura do Europa Criativa 

Autores: Fernanda Souza Pinheiro (fp.fernandapinheiro@gmail.com) & Manuel Gama 

(mea0911@gmail.com)  

Instituição: Instituto Politécnico de Viana do Castelo & Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 

da Universidade do Minho 

País: Portugal 

  

mailto:jmpereira@ipca.pt
mailto:halvelos@gmail.com
mailto:susana.marques@museudodouro.pt
mailto:bc23.bc23@gmail.com
mailto:lteixeira@porto.ucp.pt
mailto:mbarbosa@porto.ucp.pt
mailto:fp.fernandapinheiro@gmail.com
mailto:mea0911@gmail.com


 

 
 

 

 

 

34 

 

Cultural Management and the focusing on design and place 

Autores: Jorge Brandão Pereira (jmpereira@ipca.pt) & Heitor Alvelos (halvelos@gmail.com) 

Instituição: Instituto Politécnico Cávado Ave & Universidade do Porto ID+ 

País: Portugal 

 

Notas Biográficas  

Jorge Brandão Pereira é Assistente na Escola Superior de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do 

Ave, em Barcelos, Portugal. PhD em Media Digitais, Universidade do Porto, 2015, integrado no programa 

UT Austin-Portugal. Membro do ID+ Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura. 

[iamjorgepereira.wordpress.com] 

Heitor Alvelos é Professor de Design na Universidade do Porto. PhD Design/Media Culture, Royal College 

of Art, 2003. Diretor do PhD em Design, Universidade do Porto / U.Porto Parque de Ciência e Tecnologia 

(UPTEC). Diretor do ID+ U.Porto, especializado nos interfaces com a Indústria e o Tecido Social, coordena 

o grupo de investigação “Media e Perplexidade”. [Heitoralvelos.wordpress.com] 

 

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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Rede de Museus do Douro | Uma Rede de Colaboração em Construção 

Susana Maria Marinho Marques (susana.marques@museudodouro.pt) 

Rede de Museus do Douro, Fundação Museu do Douro 

Portugal 

 

Nota Biográfica 

Susana Marques (1977) é licenciada em História da Arte pela UNL (1999) e pós-graduada pela UP – 

Curso de Estudos Integrados em Museologia (2005). Exerce funções na Fundação Museu do Douro, F. P. 

tendo como principais funções atribuídas a investigação, gestão de coleções e estudos do património da 

RDD. [http://museologiaporto.ning.com/profile/susanamarques] 

 

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 o Guia de Museus da Vinha e do Vinho. 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 incluía 

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. Sendo a orgânica da Rede é 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. 

Palavras-chave: Rede de Museus do Douro, Rede de Museus, Profissionais de Museus, Douro, Museus, 

Colaboração 
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Mecanismos de Internacionalização de Projetos Artísticos – O Caso das Artes de Rua 

Bruno Costa (bc23.bc23@gmail.com); Luís Teixeira (lteixeira@porto.ucp.pt) & Mariana Barbosa 

(mbarbosa@porto.ucp.pt) 

Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa 

Portugal 

 

Notas Biográficas 

Bruno Costa é mestrando em Gestão de Indústrias Criativas pela Universidade Católica Portuguesa, com 

a investigação para a dissertação a incidir sobre as dinâmicas de internacionalização para os artistas de 

rua. Bruno Costa integra a direção criativa e gestão de projeto do festival Imaginarius, desenvolvendo, 

ainda, outros projetos de consultoria e assessoria nos domínios cultural e criativo. 

[http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=9110074233720140] 

Luís Teixeira é doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto. Mestre e Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Professor Auxiliar Convidado da Escola das Artes. 

Docente em Som e Imagem. [http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=8443619925656864] 

Mariana Barbosa é doutorada em Psicologia da Justiça pela Universidade do Minho. Coordena o Grupo de 

Investigação e Intervenção em Psicologia da Paz (GIPP) e é investigadora no Group on International 

Perspectives on Governmental Aggression and Peace. Tem desenvolvido investigação na área da 

Psicologia da Paz, em torno da compreensão dos processos de legitimação da violência e dos fenómenos 

de exclusão social. [http://www.fep.porto.ucp.pt/pt/docentes-mariana-barbosa] 

 

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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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 (fp.fernandapinheiro@gmail.com) & Manuel Gama (mea0911@gmail.com)  

Instituto Politécnico de Viana do Castelo & Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da 

Universidade do Minho 

Portugal 

 

Notas Biográficas 

Fernanda Souza Pinheiro é Mestranda em Gestão Artística e Cultural pelo Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo e Licenciada em música pela Universidade Federal de Pernambuco (Brasil). Integrou a SIM 

Produções Culturais e Artísticas e o setor cultural do Serviço Social do Comércio de Pernambuco (SESC), 

ambos desenvolvendo atividades de gestão e produção de projetos culturais. 

[http://lattes.cnpq.br/1827630336471388] 

Manuel Gama é Doutorado em Estudos Culturais – Sociologia da Cultura, Mestre em Educação Artística, 

Licenciado em Gestão Artística e Cultural. Investigador de Pós-doutoramento com o apoio da FCT (SFRH-

BPD-101985-2014) no CECS da Universidade do Minho, na FCC da Universidade de Santiago de 

Compostela e na ECA da Universidade de São Paulo. Docente no Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo. [http://orcid.org/0000-0002-59501956] 

 

Resumo 

A União Europeia (UE) tem tido, desde a sua fundação, um papel importantíssimo como mediador para 

fomentar a cooperação, essencialmente entre os estados-membros, em vários campos de ação. A cultura, 

não tendo sido uma prioridade na génese da UE, tem actualmente no Programa Europa Criativa (PEC) – 

criado para apoiar os setores culturais e criativos europeus entre 2014 e 2020 – um dos exemplos do 

papel da UE como mediadora no desenvolvimento de projectos de cooperação cultural. Desde a sua 

criação, o PEC incentiva e fomenta explicitamente a cooperação transnacional através de linhas de 

financiamento dos subprogramas Media e Cultura. No subprograma Cultura ocorreram, até ao final de 

2015, duas convocatórias para a linha de financiamento de Projetos de Cooperação Europeia, de maneira 

que os dados divulgados pela Education, Audiovisual and Culture Executive Agency proporcionam um 

campo fértil para reflexão acerca da dinâmica, do preparo, do interesse e da atuação de organizações 

portuguesas no que concerne à cooperação cultural transnacional. Na presente comunicação, que se 

insere numa investigação em curso no âmbito do Mestrado em Gestão Artística e Cultural do IPVC, vão 

apresentar-se sumariamente alguns dados preliminares sobre as entidades portuguesas envolvidas nos 

projetos apoiados, o tipo de atividades desenvolvidas e as parcerias constituídas no âmbito das duas 

convocatórias para apoio a Projetos de Cooperação Europeia do Subprograma Cultura do Europa Criativa. 

Palavras-chave: Programa Europa Criativa, Cooperação Cultural Transnacional, Organizações Culturais 

Portuguesas 
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Criatividade e Profissionalização na Gestão Cultural 

3 de Junho – 9h00 

Anfiteatro Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

 

 

Montanha Russa Cultural – génese e desenvolvimento da Aisca – Associação de Intervenção Social, 

Cultural e Artística 

Autor: Noé Aço (noeaco@gmail.com) 

Instituição: AISCA - Associação de Intervenção Social, Cultural e Artística 

País: Portugal 

 

 

Mediação Cultural: Reflexões e Conexões entre memórias, “devaneios”, histórias e fantasias no 

espaço expositivo 

Autores: Rita Chaves Fonseca (ritafonseca61@gmail.com); Sandra Tanajura Moreira Galeffi 

(sandratanajura@gmail.com); Maria Estela Lage (stela.lage1@gmail.com) & Luís Gustavo 

(luygustoss@gmail.com)  

Instituição: Universidade Federal da Bahia - UFBA, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas FFCH, 

Departamento de Museologia 

País: Brasil 

 

 

Em tempos de crise, quem luta pelo Festival Alkantara? 

Autor: Ana Laura Pinheiro Cruz (analauracruz@gmail.com) 

Instituição: Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Instituto Universitário de Lisboa 

País: Brasil 

 

 

Potencialidades Locais em Evidência: A Experiência da Paraíba na Formação em Gestão Cultural 

Autor: Rebeca Oliveira Sousa (culturarebeca@gmail.com) 

Instituição: Universidade do Minho 

País: Portugal  
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Montanha Russa Cultural – génese e desenvolvimento da Aisca – Associação de Intervenção Social, 

Cultural e Artística 

Noé Aço (noeaco@gmail.com) 

AISCA - Associação de Intervenção Social, Cultural e Artística 

Portugal 

 

Nota Biográfica 

Noé Aço, Mestrado em Arquitectura e Urbanismo pela Escola Superior Gallaecia (Vila Nova de Cerveira, 

Portugal). Possui mais de 5 anos de experiência em gestão cultural de associações sem fins lucrativos, de 

cariz social. É Presidente da A.I.S.C.A. e Vogal do Conselho de Administração da Arquitectos sem 

Fronteiras Portugal. 

 

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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Mediação Cultural: Reflexões e Conexões entre memórias, “devaneios”, histórias e fantasias no 

espaço expositivo 

Rita Chaves Fonseca (ritafonseca61@gmail.com); Sandra Tanajura Moreira Galeffi 

(sandratanajura@gmail.com); Maria Estela Lage (stela.lage1@gmail.com) & Luís Gustavo 

(luygustoss@gmail.com)  

Universidade Federal da Bahia – UFBA; Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas FFCH,  

Departamento de Museologia 

Brasil 

 

Notas Biográficas 

Rita Maria Fonseca Chaves, Museóloga. Atua no diagnóstico, conservação preventiva e pesquisa 

documental em acervo no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Pesquiadora do Grupo de Estudos em 

Museologia, Museus e Monumentos – GREMM – em solidariedade com o Núcleo de Ensino, Extensão e 

Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo – NEPAUR. Os projetos GREMM/NEPAUR visam a inserção social 

através de objetos de aprendizagem para reconhecimento e fortalecimento da (s) identidades, trabalhando 

a memória afetiva e o conceito de Saúde Cultural; nos estudos da História da Bahia com enfoque na 

cidade de Salvador. Atuou como pesquisadora, na área de artes, na 3ª. Bienal da Bahia entre maio e 

setembro de 2014. [http://lattes.cnpq.br/4411841668939154] 

Sandra Tanajura Moreira Galeffi, atualmente cursando o 8º semestre do curso de Museologia na Ufba – 

Universidade Federal da Bahia. Possui graduação no curso de Administração de Empresas; pós graduada 

em Marketing e pós graduada em Arte, Moda e Contemporaneidade na Universidade Salvador 

(UNIFACS). Possui experiência na áreas de: marketing promocional, merchandising, gestão de eventos 

corporativos, produção e coordenação em eventos culturais. Pesquiadora do Grupo de Estudos em 

Museologia, Museus e Monumentos – GREMM – em solidariedade com o Núcleo de Ensino, Extensão e 

Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo – NEPAUR. Os projetos GREMM/NEPAUR visam a inserção social 

através de objetos de aprendizagem para reconhecimento e fortalecimento da (s) identidades, trabalhando 

a memória afetiva e o conceito de Saúde Cultural. Atua como técnica em restauro na Catedral Basilica de 

Salvador. [http://lattes.cnpq.br/3573261255030262] 

Maria Estela Lage Santos, licenciada em História (FTC), Bacharel Interdisciplinar em Humanidades com 

ênfase em Política e Gestão da Cultura (UFBA), Mestranda do Programa de Pós-graduação em 

Museologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). [http://lattes.cnpq.br/3155761734755900] 

Luís Gustavo e Ribeiro Carvalho, Graduando do Bacharelado Interdisciplinar em Humandades (IHAC-

UFBA). Atua como pesquisador dos grupos Estudo das Subalternidades; tendo como linha de pesquisa 

Teoria e Crítica da Cultura brasileira e GREMM na pesquisa ” Cidade Capital/Cidade Patrimônio: 

história,memória e inovação na cidade de Salvador-Bahia 1549-2019. 

[http://lattes.cnpq.br/3079177384670011] 
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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 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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Em tempos de crise, quem luta pelo Festival Alkantara? 

Ana Laura Pinheiro Cruz (analauracruz@gmail.com) 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Instituto Universitário de Lisboa 

Brasil 

 

Nota Biográfica 

Ana Laura Cruz é produtora cultural e mestre em Gestão e Estudos da Cultura pelo ISCTE/IUL. Com 

experiência na elaboração, gestão e fundraising de diferentes projetos assim como na execução de 

eventos de pequeno e grande porte, a investigadora direciona suas pesquisas para a temática das 

políticas culturais. [https://pt.linkedin.com/in/ana-laura-cruz-36111331] 

 

Resumo 

A crise financeira vivida por Portugal tem gerado alterações profundas nas perspetivas estruturais-

financeiras 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. 

Palavras-chave: Políticas Culturais, Artes Performativas, Crise, Gestão Cultural, Programadores 
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Potencialidades Locais em Evidência: A Experiência da Paraíba na Formação em Gestão Cultural 

Rebeca Oliveira Sousa (culturarebeca@gmail.com) 

Universidade do Minho 

Portugal 

 

Nota Biográfica 

Doutoranda em Estudos Culturais pela Universidade do Minho, em Braga, mestre em Artes Visuais na 

Universidade Federal da Paraíba (2014), especialista em Artes Visuais pelo SENAC (2010) e graduada em 

Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande (2009), possui ainda experiência em gestão e 

produção cultural. [http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4468611Z4] 

 

Resumo 

O presente trabalho tem como finalidade relatar e analisar 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 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 proposto por Alfons 

Martinell, a compreensão de políticas culturais de Albino Rubim e o entendimento de democracia cultural 

proposto por João Teixeira Leite. 

Palavras-chave: Formação, Gestão Cultural, Políticas Culturais 
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Formação e Identidade Profissional do Gestor Cultural 

3 de junho – 11h30 

Anfiteatro Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

 

 

(Trans)formação na Gestão Cultural 

Autor: Cristiano Carvalho dos Santos (crisvoador@hotmail.com) 

Instituição: Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Instituto Universitário de Lisboa 

País: Portugal 

 

 

Gestão Cultural, defesa de património cultural material e imaterial, e cidadania 

Autor: Maria da Conceição Pitta Azinhais Mendes (cmendes@estc.ipl.pt) 

Instituição: Escola Superior de Teatro e Cinema, Instituto Politécnico de Lisboa 

País: Portugal 

 

 

Universidade do Estado do Amazonas: Cultura, Mediação e Formação Profissional 

Autores: Valdemir de Oliveira (oliveiramanaus@gmail.com) & Maria Evany do Nascimento 

(evanynascimento@ibest.com.br) 

Instituição: Universidade do Estado do Amazonas 

País: Brasil 
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(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 

 

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 a sua maneira de 

representação assim como a sua forma de consumo. Apresenta-se assim, uma necessidade de investir e 

profissionalizar cada vez mais os agentes envolvidos neste negócio para que com isso seja possível 

aprimorar as estratégias que asseguram a continuidade da comercialização dos produtos artísticos. 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, assim como as 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 especifica 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 à área cultural. 

Palavras-chave: Gestor Cultural, Profissionalização, Multidisciplinar 
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Gestão Cultural, defesa de património cultural material e imaterial, e cidadania 

Maria da Conceição Pitta Azinhais Mendes (cmendes@estc.ipl.pt) 

Escola Superior de Teatro e Cinema, Instituto Politécnico de Lisboa 

Portugal 

 

Nota Biográfica 

Professora Adjunta, detentora do Título de Especialista em Artes/Teatro/Produção, pós-graduada em 

Estudos Curatoriais e em Estudos Africanos, e licenciada em História. Dirige e coordena o ramo e a 

especialização em Produção das Licenciatura e Mestrado em Teatro. Exerceu em diferentes instituições a 

coordenação de múltiplos projetos culturais, nacionais e internacionais. 

(http://www.estc.ipl.pt/teatro/paginas_profs/conceicao_mendes.html) 

 

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. 

Palavras-chave: Gestão cultural, Património, Identidade, Cidadania 
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Universidade do Estado do Amazonas: Cultura, Mediação e Formação Profissional 

Valdemir de Oliveira (oliveiramanaus@gmail.com) & Maria Evany do Nascimento 

(evanynascimento@ibest.com.br) 

Universidade do Estado do Amazonas 

Brasil 

 

Notas Biográficas 

Valdemir de Oliveira possui graduação em Desenho e Plástica Bacharelado pela Universidade Federal de 

Santa Maria (1997), graduação em Desenho e Plástica Licenciatura pela Universidade Federal de Santa 

Maria (2004) e mestrado em Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria (2004). 

Realiza pesquisa, consultoria e oficinas nas áreas de arte-educação, dança-educação, gestão cultural, 

metodologia (pesquisa/estudo) e performance. Atualmente é professor titular da Universidade do Estado 

do Amazonas. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Arte Educação, atuando 

principalmente nos seguintes temas: dança, artes visuais, performances, arte e mediações tecnológicas e 

videodança. Diretor e intérprete da Companhia2, desde 2014, com produções na área de dança, 

videodança e vídeo/performance. Membro fundador, curador, consultor e um dos organizadores da Mostra 

Internacional de Videodança na Amazônia – MIVA. 

Maria Evany do Nascimento é doutora em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 

PUC-Rio (2014). Mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas 

(2003). Especialista em História e Crítica da Arte pela Universidade Federal do Amazonas (2001). 

Graduada em Educação Artística pela Universidade Federal do Amazonas (1999). Tem experiência na 

área de Educação, com ênfase em Educação Artística e Metodologias do Ensino. Realiza pesquisa, 

consultoria e oficinas nas áreas de arte-educação, memória e patrimônio, história da arte, metodologia 

(pesquisa/estudo) e design urbano. Professora da Escola Normal Superior da Universidade do Estado do 

Amazonas - UEA. 

 

Resumo 

Criada em um contexto de expansão e desenvolvimento da região norte do Brasil (estado do Amazonas) a 

Universidade do Estado do Amazonas – UEA, instaura um marco de transformações no setor da produção 

científica, cultural e tecnológica no Estado trazendo consigo outros olhares sobre os diversos aspectos da 

vida na região amazônica. Paralelamente ao seu desenvolvimento surgem novas questões e desafios que 

podem ser assinalados ao considerarmos as carências e deficiências na formação de profissionais 

(gestores culturas/processos de mediação cultural) capazes de mapear, analisar e propor procedimentos 

atualizados para a nova realidade da região, não só a capital Manaus como em suas outras áreas de 

abrangência considerando que é a maior universidade multicampi do Brasil, estando presente em todos os 

municípios do Estado (62). Os fatores envolvidos e os possíveis impactos de um plano de gestão cultural 

centrado na diversidade e contemporaneidade do mundo são o foco desta reflexão acerca dos possíveis 
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rumos que poderemos tomar considerando a aprovação do primeiro curso de especialização em gestão e 

produção cultural que terá seu início em 2016. A aprovação deste curso sinaliza outros olhares e 

sinalização das necessidades presentes nesse universo que se transforma em velocidades dilacerantes 

onde a preservação das culturas locais necessita tanto de processos de mediação para o entendimento 

geral de seu valor como de profissionais qualificados dentro de uma perspectiva atualizada de gestão de 

forma que possa interagir significativamente com os diferentes mundos que coabitam essa região. 

Palavras-chave: Universidade, Cultura, Formação, Amazonas 
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