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cultural, mas também de os auscultar em relação às suas 
expectativas, motivações e gostos, de forma a que isso  
se reflicta no funcionamento daquelas e no processo  
de definição da sua programação. 

No âmbito do projecto O Público Vai ao Teatro, realizaram-se 
a 29 e 30 de Outubro de 2018 os Encontros sobre Políticas 
de Recepção e Desenvolvimento de Públicos no Contexto 
das Artes Performativas, procurando reunir contributos de 
diferentes agentes do sector artístico, bem como de outras 
disciplinas, em torno da análise das relações entre criação, 

programação e recepção 
no âmbito das artes 
performativas, tentando 
problematizar os nexos 

entre estes três pólos e sistematizar políticas e estratégias 
de envolvimento. Esta publicação procura dar continuidade 
ao debate ali iniciado, apresentando diferentes reflexões  
e experiências que sublinham o interesse em perspectivar  
a recepção cultural num sentido sistémico e impulsionam  
o pensamento sobre a experiência do público através  
de todas as capilaridades que se estendem entre criação, 
programação e recepção dos produtos artísticos.

A segunda edição de O Público Vai ao Teatro, um projecto  
de envolvimento de públicos, coordenada por Alfredo 
Martins, Anabela Almeida e Sara Duarte, iniciou-se em 
Outubro de 2016, fruto de uma parceria entre o teatro meia 
volta e depois à esquerda quando eu disser e o São Luiz 
Teatro Municipal, a Escola Básica e Secundária Passos 
Manuel, a Escola Superior de Educação de Lisboa, e com  
o apoio da Junta de Freguesia de Arroios. 
Ao longo da temporada de 2016/2017, três grupos de 
pessoas — crianças, adultos e professores — realizaram 
visitas guiadas ao teatro, acompanharam espectáculos  

e ensaios,  
encontraram-se com  
as equipas criativas.  
Na temporada 

2017/2018, aprofundou-se o envolvimento e o pensamento 
dos participantes em torno das dinâmicas de programação 
e criação, assim como se procurou reflectir sobre modelos 
participativos de governança cultural. 

Trata-se de um projecto que se desenvolve dentro do 
espaço das instituições culturais, convocando para aqui 
determinados grupos de população com o propósito 
não apenas de os aproximar das instituições e da oferta 
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pela própria relação com o processo artístico (Rancière 2010 [2008], 10).  
O tão citado e procurado espectador emancipado — participante, activo, 
consciente de si mesmo e do poder que lhe confere essa ocupação de um 
lugar que deixou de ser invisível e estático e que podemos encontrar, de forma 
concreta e real, na reflexão que Ana Teresa Magalhães, Margarida Silva  
e Viviane Almeida fazem da sua condição de espectadoras à procura  
da resposta à pergunta o que queremos?: 

Queremos novos espaços, mais reais, como a vida. Queremos 
actores mais velhos, sujos e enrugados, como muitos de nós, 
espectadores. Queremos também participar, nem que seja com 
uma risada em alto e bom som, um percurso que nos propõem, 
uma frase que vai directa ao nosso cérebro e coração, um 
movimento que conseguimos também fazer, um som que nos 
seduz e nos transporta para novos lugares. […] precisamos de, 
e queremos, viver experiências que ressignifiquem o que é isto, 
afinal, de ser humano. 
(Magalhães, Silva e Almeida, neste volume)

Com este repto, Magalhães, Silva e Almeida 
permitem fazer-nos convocar a segunda 
dimensão que, de forma implícita, enquadrou 
o nosso encontro e que se prende com  
a natureza específica da prática artística 
performativa e a sua exemplar capacidade 
para colocar corpos e mundos em acção, 
frente a outros corpos que agem, em 
co-presença significativa. Neste sentido, 

podemos pensar, num plano mais abstracto, nessas especificidades  
do campo performativo como um território profícuo e potente para contestar  
as narrativas em torno da “centralidade do artista” (Dâmaso, neste volume)  
ou do “autor-modelo”, que toma como referência um “receptor-modelo” 
(Teixeira Lopes, neste volume) e que perpassa, aliás, a reflexão de muitos dos 
autores presentes nesta publicação. É deste contexto que nos fala  
Erika Fischer-Lichte (2007) quando identifica uma viragem paradigmática  
de linguagens — a performative turn —, que ultrapassa o próprio teatro,  
quando entendido num sentido mais restrito, para se disseminar por outras 
formas expressivas. Para a autora é a co-presença física de intérpretes  
e público face às condições convocadas por um acontecimento que explora 
em níveis elevados a experimentação e a imprevisibilidade — características 
estabelecidas como discurso estético pela performance art e pelos movimentos 
das vanguardas — que permite estabelecer uma nova condição para artistas, 
público e, acrescentaríamos nós, para os agentes de programação e para as 
instituições culturais. Uma vez em movimento, este paradigma desencadeia  
um mecanismo que reforça o elemento mais básico deste tipo de prática —  
a do encontro, propriamente dito, entre todos os participantes. Um encontro 
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No final de Outubro de 2018 um conjunto heterogéneo de agentes ligados 
às políticas e práticas da cultura foram chamados à cena pela mão do teatro 
meia volta e depois à esquerda quando eu disser a propósito de mais uma 
etapa do seu projecto de longa duração O Público Vai ao Teatro. Este último 
dedicou-se à experimentação de configurações de ocupação possível, a partir 
do interior das instituições culturais, por parte de públicos pensados enquanto 
constelações em potência de expectativas, motivações e gostos. Na base 
desta proposta estaria uma urgência em ensaiar “estratégias de governança 
partilhada”, criando condições para “problematizar hierarquias e relações de 
poder naturalizadas” (ver artigo de Martins, neste volume). Para colocar em 
acção este programa, o colectivo teatro meia volta convocou determinados 
grupos-alvo com o propósito ambicioso de trabalhar encontros mais ou 
menos improváveis, alterando, simultaneamente, geografias institucionais 
e subjectivas e, com elas, as narrativas institucionalizadas sobre o lugar da 
clássica tríade — criação, programação e recepção. A proposta, ou o desejo, 
que presidiu a esse objectivo seria a de contribuir para a permeabilidade desse 
mesmo encontro com o fim último de “cogitar devires comuns” (Martins,  
neste volume), num mundo, ele próprio, assente num apelo crescente  
à reorganização ontológica de humanos, não humanos, dos colectivos que 

formam e das relações que criam entre si 
através dos dispositivos que usam para 
mediar essas relações. Como pensar  
a arte e a cultura como instrumentos  
de sobrevivência nesse mundo?

O projecto O Público Vai ao Teatro 
está longe de estar só nesta tomada de 
posição cívica e política mais abrangente, 
que reflecte sobre o que é produzir arte 

na contemporaneidade, já que é um entre os muitos herdeiros de um vasto 
contexto onde foram negociadas, nos diferentes palcos do chamado “campo 
artístico” — com maior ou menor liberdade, com maior ou menor radicalidade 
—, alterações paradigmáticas da relação entre criadores e públicos, ocorridas 
desde as vanguardas do século passado até às primeiras décadas deste século. 
Não foi por isso difícil encontrar neste terreno fértil das propostas lançadas 
pelo teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser um espaço de 
acolhimento para encetar trocas múltiplas entre os vários participantes dos 
Encontros sobre Políticas de Recepção e Desenvolvimento de Públicos no 
Contexto das Artes Performativas, criando um espaço de reflexão abrangente  
e consequente, crítico e reflexivo, que pretendemos que tenha continuidade  
na edição em livro que agora propomos.

Assim, duas importantes dimensões prévias criaram o contexto para  
a discussão. Por um lado, a consciência implícita de que a prática artística 
em discussão é justamente aquela herdada das profundas rupturas do século 
XX, as mesmas que conferiram ao próprio espectador, na sua subjectividade 
e possibilidade de acção, um papel cada vez mais central e implicado, 
resgatando-o de uma relação óptica passiva para a de corpo vivo a mobilizar 
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individuais — os do artista “autor-modelo”, os do “receptor-modelo”, os do 
“programador-modelo” —, que reside o efeito de deslumbramento que conduz 
a uma percepção do objecto artístico como algo encantatório. A arte, em 
particular, e a cultura, em geral, podem assim ser vistas como instrumentos 
de materialização da mediação entre indivíduos membros de um colectivo, 
permitindo estabelecer fluxos e plataformas significativas para outras relações 
sociais e influências (Gell 1992, 52), que ultrapassam a própria fruição artística. 
Quer Erika Fischer-Lichte, quer Alfred Gell, ajudam-nos ainda a pensar 
em como a ideia de que estes processos de encontro proporcionados pela 
aproximação a uma estética eminentemente performativa dependem daquilo 
que Fischer-Lichte designa como um processo de loop encantatório no qual  
o significado atribuído à própria obra de arte passa a depender cada vez mais 
de uma relação de participação entre público e artistas/performers. 

[...] performance’s aesthetic process is set in motion by  
a self‑generating and ever‑changing autopoietic feedback 
loop. Self‑generation requires the participation of everyone, 
yet without any single participant being able to plan, control, 
or produce it alone. It thus becomes difficult to speak of 

producers and recipients. Rather, 
the performance brings forth the 
spectators and actors. Through their 
actions and behaviour, the actors 
and spectators constitute elements 
of the feedback loop, which in turn 
generates the performance itself. [...] 
The feedback loop thus identifies 
transformation as a fundamental 

category of an aesthetics of the performative. 
(Fischer-Lichte 2008, 50) 

As discussões desenvolvidas no São Luiz Teatro Municipal em Outubro  
de 2018 e, em parte, vertidas para os textos desta publicação, dão assim 
conta não apenas das condições materiais, estéticas e éticas face às quais 
cada um se posiciona enquanto agente na área da cultura, mas também 
das possibilidades de abertura na discussão do envolvimento de públicos 
por parte de criadores e instituições, no contexto de alargamento do próprio 
campo artístico e das suas políticas de acção. Mas tão importante quanto 
esta constatação — e este é o último aspecto que gostaria de referir nesta 
introdução —, o que os textos aqui reunidos comprovam é que esta reflexão 
ganha uma consistência e sentidos renovados quando pensada a partir de  
uma experiência do terreno e do contacto com contextos sociais, culturais  
e institucionais concretos, em muitos dos casos com uma intensa, vasta  
e longa duração. A diversidade da natureza das contribuições que compõem 
esta edição são assim muito estimulantes na forma como materializam  
e reflectem sobre essa experiência. Mais do que desenvolver, acelerar, 
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que, em última instância, tenta suspender relações de poder e de representação 
naturalizadas, dando assim espaço à possibilidade de ocupação de lugares de 
assertividade para o próprio espectador/público. Aquilo que, implicitamente,  
as discussões que se reúnem nesta edição propõem, enquanto programas  
e projectos para o envolvimento de públicos, é a possibilidade de se resgatar 
para o interior da programação, da comunicação e da fruição da prática 
artística os efeitos desta condição paradigmática, que potencia o encontro de 
subjetividades, projectando-as em devires comuns (ver, por exemplo, Martins, 
Paiva, Dâmaso, Ferreira ou Vlachou, neste volume). E se — como defende, pelo 
menos em parte, Teixeira Lopes no seu texto — assumirmos que as práticas 
artísticas são ferramentas culturais constitutivas da própria existência do 
social, então podemos reivindicar uma legitimidade alargada para propor 
formas específicas, contextualizadas e diversas — assumidamente estéticas  
e performativas, ou seja, que exploram uma percepção sensível da co-presença 
de corpos subjectivos — de relação com o mundo através da arte, dos artistas, 
das instituições culturais e dos públicos. Uma relação que ambiciona, como 
sempre quando olhamos para o cultural em acção, transformá-lo e fazer libertar 
o efeito de encantamento produzido por essa transformação. 

By transforming its participants, 
performance achieves the 
reenchantment of the world.  
The nature of performance as event 
— articulated and brought forth in 
the bodily co‑presence of actors 
and spectators, the performative 
generation of materiality, and the 
emergence of meaning — enables 

such transformation. Theatre and performance art since the 
1960s have repeatedly demonstrated a peculiar interest in 
playing with and reflecting on these constitutive conditions of 
performance and its inter‑related processes of transformation. 
In consequence, we have begun to understand these conditions 
as inherent to all performance, regardless of its genre or 
historical placement. 
(Fischer-Lichte 2008, 181)

 
Podemos então propor, quando pensamos em públicos no contexto das 
artes performativas, que estamos perante uma possibilidade exemplar de 
tornar os espectadores conscientes de que são afectados e transformados 
por essa experiência de contacto com o projecto artístico; e, na partilha 
gerada pelo encontro, pensar a metamorfose dos participantes como um 
processo que procura um reencantamento do mundo através da estetização 
do espaço sociale da exploração de diferentes formas de ligação entre a arte 
e a vida (Fischer-Lichte 2008, 189, 190, 206). Mais ainda, é na força de tornar 
colectiva uma visão do mundo que, de outro modo, tenderia a servir interesses 
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progredir, elas apelam à desaceleração. Mais do que fragmentar, classificar  
e exibir, elas apelam à “escuta”, à “fala” e à “pergunta” (Guimarães, neste 
volume). Mais do que apresentar projecto, elas convidam a projectar (por 
exemplo, Martins ou Ferreira, neste volume). Mais do que delimitar e encerrar, 
elas convidam à ocupação do espaço público, através daquilo que Elisabete 
Paiva define como um resgate do público, “privilegiando espaços livres  
e experimentais de encontro para todas e todos” e “contrariando a privatização 
do que é comum, envolvendo os públicos da construção de si” (Paiva, neste 
volume). Por fim, mais do que gerir, domesticar, civilizar, elas apelam à partilha 
da diversidade no comum (Paiva, neste volume), mesmo que isso implique 
“confronto” e “dúvida” (Guimarães, neste volume). 

A primeira parte deste livro é dedicada a um registo mais ensaístico  
em que as autoras e autores reflectem a partir dos seus lugares de saber  
e experiência, cruzando os resultados de projectos concretos com reflexões  
e contribuições mais vastas, mas assumindo sempre como objectivo implícito 
a vontade de perceber de que forma as condições materiais de produção, 
no contexto da arte e da cultura, permitem contribuir para futuros comuns. 
Dedicamos a segunda parte — que intitulámos de testemunhos — a um 
conjunto de contribuições relatadas na primeira pessoa a partir de espaços 

polifónicos de conhecimento e experiência 
das práticas culturais. Com esta secção 
pretendemos convocar o ambiente 
mais coloquial, concreto e fragmentado 
vivido naqueles dois dias dos Encontros. 
Mantivemos por isso, mais em alguns casos 
do que noutros, o estilo característico da 
oralidade e informalidade presente nos textos 
originais, com o objectivo de dar conta das 

dimensões subjectivas e biográficas que nos parecem fundamentais para  
a discussão que esta publicação propõe. 
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O estatuto de profissional do sector artístico parece sugerir uma abrangência 
à qual muitas vezes a própria prática não nos deixa escapar. Muitas vezes são 

as condições materiais de produção que 
nos obrigam ao desdobramento contínuo 
numa multiplicidade de funções. Criadores, 
produtores, gestores, mediadores, educadores 
— somos obreiros multifacetados à força 
numa rede já de si complexa, na qual uma 
multiplicidade de agentes interage e se 
condiciona continuamente.

Não fosse já bastante a necessidade  
de sobrevivência num sector agreste e depauperado, os próprios poderes  
que controlam os meios de financiamento e de produção assim o promovem  
— a tutela estabelece critérios de avaliação, em sede de financiamento às 
estruturas de criação, que valorizam as funções de serviço educativo e de 
desenvolvimento de públicos; os municípios vêem nas práticas artísticas uma 
promessa de regeneração dos seus territórios deprimidos; os programadores 
e directores artísticos das instituições culturais, movidos pela fantasia da 
legitimação ou pelo tesão do real, convocam os artistas para projectos 
comunitários e pedagógicos. Esta contínua funcionalização do exercício 
artístico parece descentrar o artista da natureza do seu trabalho — e fá-lo 
muitas vezes. Tantas são as solicitações a que damos resposta, não obstante 
o eventual interesse pessoal, procurando aceder a financiamento, seguir as 
tendências do sector cultural, aproveitar os nichos, assegurar a manutenção  
de boas relações com quem detém os meios de produção.

Malgrado estas tensões e fricções que entretecem o quotidiano das 
políticas e das práticas culturais, vemos aqui e ali despontarem possibilidades 
de outras zonas de contacto em que os artistas, acompanhados das equipas 
das instituições culturais, dos poderes políticos, de mediadores e educadores, 

O Público Vai ao Teatro 
Alfredo Martins 
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faz também sentido que participem deste ciclo.
Incontornável na definição dos limites da criação e na 

contextualização dos movimentos artísticos, o público merece  
a nossa atenção. E se os artistas do Porto vão à capital,  
porque não ir também o seu público primeiro — conterrâneo  
e contextual —, se é de traçar um perfil da criação teatral  
destas Terras de Aquém‑Douro que estamos a falar?

A nossa proposta é, portanto, organizar uma excursão,  
à boa maneira portuguesa. Dia 27 de Março de 2011, chegam  
às portas do Teatro São Luiz dois autocarros cheios de público 
do Porto para ver o que pelo Porto se faz e para que o público  
de Lisboa veja quem pelo Porto vê.
(texto da proposta apresentada pelo teatro meia volta)

 
Jogo de espelhos, a nossa proposta partiu de uma inquietação simples  
— mas, afinal, quem vê? E perguntar ‘quem vê?’ é também perguntar  
‘quem tem acesso?’.

O que sabemos de quem vem às salas de espectáculo? Quais são as suas 
motivações, as suas expectativas? Como vem? Com quem? Como escolhe 

o que vê? Gosta do que vê? Como é a sua 
experiência? Será que volta? E mais — o que 
sabemos de quem não vem? Quem é? Quais 
os motivos para não vir? Quais as barreiras  
ao acesso?

Esmagados pela enormidade das 
questões que levantávamos, definimos um 
critério geográfico que nos permitia delimitar 
um grupo de moradores do Porto:

 
(...) definimos que “o nosso público do Porto” será  
constituído pela população que vive num raio de 1 km  
a partir do Teatro São João.
(texto da proposta apresentada pelo teatro meia volta)

 
Este critério, não inocente, trazia já consigo outras tantas interrogações:  
“Será que as pessoas que vivem no bairro da Sé e que amiúde se cruzam  
na Praça da Batalha partilham algum tipo de familiaridade com o teatro 
português contemporâneo, mormente com o que se produz no Teatro Nacional 
São João, situado emblematicamente nessa praça?” (Dias e Lopes 2012, 28).

Estabelecendo parcerias com a Junta de Freguesia da Sé e a Associação  
de Solidariedade da Zona das Fontaínhas, convidámos moradores daquela 
área a integrar um grupo de trabalho com o qual todas as questões de onde 
partimos viriam a ser debatidas. Assim, cerca de 40 pessoas, de diferentes 
idades e ocupações, acompanharam, ao longo de vários meses, um programa 
de encontros quinzenais que alternavam entre grupos focais, visitas  
a instituições culturais, idas ao teatro, conversas com as equipas das 
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e da população, podem participar — assim o desejem! — e desempenhar um 
papel importante na cogitação de devires comuns (os artísticos e os outros).

Tantas vezes a relação entre os artistas/obras e o público se materializa 
apenas na imediatez do momento da fruição, ignorando-se outras 
possibilidades‑necessidades de encontro e conhecimento mútuo. O mesmo 
acontece frequentemente com as instituições culturais: os programas 
são pensados a partir dos objectos; dirigidos a um público mais ou menos 
abstracto, mais ou menos genérico; as equipas exauridas por programações 
atulhadas e festivalizantes, sem tempo para outras derivas relacionais para 
além do fazer‑cumprir; existe pouca informação sobre o público que frequenta 
as suas salas; e os espaços de contacto limitam-se, novamente, ao momento  
da fruição.

Que outros espaços podemos construir sob o signo do comum? Espaços 
agonísticos, com certeza, de diferença também, mas nos quais as lógicas de 
acessibilidade e de autoridade são continuamente negociadas na construção  
de uma cultura democrática.

 
O projecto O Público Vai ao Teatro nasce, precisamente, da vontade de 

conhecer mais, de ampliar espaços de contacto entre os diferentes agentes  
do sector artístico e de abrir outras linhas  
de comunicação entre criação, programação  
e recepção.

Em 2010, o teatro meia volta e depois 
à esquerda quando eu disser, como jovem 
companhia de teatro a trabalhar no  
Porto, recebeu o convite para participar  
no “Ciclo de Teatro do Porto”, uma 
programação do Teatro Municipal São Luiz 

dedicada à criação teatral do Porto. Juntamente com outras jovens companhias, 
éramos convidados a participar numa tarde dedicada aos emergentes do 
Porto (mais precisamente, quatro horas de programação simultânea em vários 
espaços do teatro).

Reagindo à difícil relação entre centro e periferia que esta programação 
colocava e ao lugar residual dado às companhias mais jovens, respondemos  
em tom de provocação:

 
Quando fomos convidados a participar neste evento, enquanto 
jovem companhia do Porto, interrogámo‑nos de que forma 
poderíamos contribuir para a construção de um retrato 
fidedigno do Teatro portuense, uma vez que a prática teatral 
é uma realidade complexa e grande é também o número de 
outras companhias que participarão. Assumindo que a criação 
teatral do Porto estaria já bem representada e que, portanto, 
poderíamos desobrigar‑nos dessa difícil tarefa, lançámo‑nos 
no exercício de identificar outros elementos que integram 
igualmente a realidade teatral e que, por isso mesmo,  
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(Scollen 2008; Lopes e Dias 2012).
Este afastamento era também justificado por algumas representações 

desinformadas que haviam construído em relação à oferta cultural. 
Acreditavam, por exemplo, que os preços de bilheteira praticados pelo 
Teatro Nacional São João eram muito elevados, quando na verdade são 
substancialmente mais baratos do que os bilhetes das produções comerciais  
a que assistiam pontualmente.

 
Estes meses de encontros e partilhas permitiram-nos ganhar alguma clareza 
em relação a todas as opacidades que medeiam as relações entre criadores, 
instituições de programação e público.

Um aspecto que se tornou evidente neste processo é que a relação  
entre todos estes agentes não se limita — ou não deveria limitar-se —  
ao momento da fruição. Há todo um arco de envolvimento do espectador 
(Brown e Ratzkin 2011, 7) que interessa ter em conta se quisermos potenciar 
estas relações e que pode estender-se desde o primeiro ensaio ou a primeira 
vez que um espectador recebe informação sobre uma obra, até ao momento, 
após o espectáculo, em que um grupo de espectadores partilha, no bar do 
teatro, a sua experiência ou, ainda mais remotamente, quando um espectador 

encontra, passado anos, o programa de  
um espectáculo que foi significativo para si.  
Esta possibilidade de pensarmos na 
experiência da recepção artística de forma 
sistemática, e não localizada, abre horizontes 
refrescantes para novos entendimentos  
sobre esta rede de relações.

Nesta análise, surge de forma 
particularmente vincada a relação entre 

população e instituições culturais, sobretudo pelo facto de o processo  
de trabalho se ter desenvolvido no contexto de uma instituição pública  
— o Teatro Nacional São João.

As instituições culturais públicas, votadas por vocação estatutária ao 
desígnio da democracia cultural, são a materialização de um entendimento 
generalizado de que a cultura (a alta cultura, no sentido com que Matthew 
Arnold inaugurou o termo — aquilo que de melhor foi dito e pensado no 
mundo) é um valor universal e unificador. Reconhecemos a todos o direito 
de acesso aos bens culturais e acreditamos na sua capacidade de suplantar 
divisões sociais, políticas e culturais (Kawashima 2000, 19), cumprindo assim 
propósitos de integração e coesão social.

Claro que esta concepção monolítica de cultura, assente na tradição 
europeia do Humanismo Liberal, colide inevitável e imediatamente com uma 
realidade social estratificada, na qual distintos segmentos da população 
manifestam comportamentos e atitudes particulares face à fruição cultural.

Não fosse já por demais evidente, o trabalho desenvolvido com este grupo 
de moradores da Sé, um bairro no qual coexistem diversas formas de exclusão 
social, revelou-nos com clareza que a fruição cultural é diversa, distinta, 
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instituições e as equipas artísticas, terminando com uma excursão a Lisboa,  
no contexto do “Ciclo de Teatro do Porto”.

Numa segunda fase, o mesmo grupo acompanhou o processo de criação  
do espectáculo “Casas Pardas”, dirigido por Nuno Carinhas, em 2012, para  
o Teatro Nacional São João. Ao longo dos meses de criação, os participantes 
assistiram a ensaios em diferentes fases do processo, acompanharam as 
equipas de criação, visitaram as oficinas de cenografia e figurinos, estiveram 
presentes nas montagens técnicas e até reconstituiram uma receita referida  
no texto do espectáculo para um almoço de convívio. 

Esta primeira edição do projecto 1 aconteceu de forma mais ou menos 
intuitiva e experimental, deixando-nos guiar pelas questões que tínhamos 
enquanto artistas. Não havia propriamente uma metodologia definida, 
apenas a vontade de criar espaços de contacto e interacção entre diferentes 
agentes. Talvez por isso, o projecto tenha tomado forma de um objecto híbrido, 
acompanhado por uma equipa multidisciplinar — teatro, sociologia, vídeo  
— e cruzado por estratégias de diferentes naturezas — grupos focais,  
estudo de públicos, performance etnográfica.

Os encontros regulares permitiram-nos fazer dois movimentos de 
aproximação. O primeiro foi nosso em relação àquele grupo de moradores  

da freguesia da Sé, tendo a oportunidade  
de os escutar sobre a sua relação com  
a criação teatral contemporânea  
e as instituições de programação cultural  
da sua cidade — motivações, expectativas, 
hábitos de fruição cultural, modos de fruição, 
momentos de aproximação e afastamento, 
barreiras ao acesso, interditos simbólicos, 
representações construídas relativamente  

à criação artística e às instituições culturais, experiências intelectuais  
e afectivas no momento de fruição.

O segundo movimento de aproximação foi do grupo em relação à criação 
e programação artísticas. O projecto não tinha qualquer ambição didáctica. 
Partimos sempre da importância de colocar em contacto com, sem fazer 
tábua-rasa das experiências anteriores dos participantes e sem cair  
na tentação de ensinar a ver.

Rapidamente percebemos que havia um enorme afastamento do grupo 
em relação à criação teatral contemporânea da sua cidade. Acompanhavam, 
pontualmente, espectáculos de natureza comercial, a que normalmente 
assistiam em grupos organizados, ou ainda, no caso dos mais novos,  
em contexto escolar.

Apesar da relação de vizinhança, muitos dos participantes nunca 
tinha entrado no Teatro Nacional São João. Muitas vezes comentavam 
como consideravam as instituições culturais espaços elitistas e se sentiam 
intimidados até pela própria arquitectura. Ao medo do embaraço social 
juntava-se a incompreensão dos materiais de divulgação, a não identificação 
com os espectáculos em cartaz e o receio de não os compreender  

1.
O Publico Vai ao Teatro 1ª Edição  
— Excursão performativa a Lisboa  
— Alfredo Martins 

2. / 3. / 4.
O Público Vai ao Teatro 1ª Edição  
— Acompanhamento do processo  
de criação de Casas Pardas  
— Beatriz Tomaz
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que propunha aos participantes distintos momentos de acompanhamento  
de ensaios e espectáculos, contacto com equipas de criação, programação  
e gestão cultural, e ainda discussão em torno das suas experiências  
e percepções relativamente a todos estes fenómenos. Os encontros, 
desenhados a partir de uma metodologia de grupo focal, mantiveram-se  
como espaços de discussão e partilha, maioritariamente conduzidos  
pelos próprios participantes.

Foi na segunda temporada que o projecto dilatou o seu âmbito de acção, 
procurando reforçar o empoderamento dos participantes face à instituição 
e ensaiando estratégias de governança cultural participada. Ao longo desta 
temporada, os participantes foram convidados a integrar os Laboratórios 
de Curadoria, nos quais tiveram contacto com diferentes experiências de 
programação, e, posteriormente, a arriscarem o próprio acto de programar, 
definindo um segmento de programação de três dias que teve o nome  
de Os Dias do Público.

Nesta edição, optámos por critérios e estratégias de organização dos 
participantes diferentes da primeira. Para além de um critério geográfico  
— os participantes seriam moradores de Lisboa —, decidimos constituir  
três grupos distintos, a partir de um critério misto de idade e ocupação:  

o primeiro grupo era constituído por  
uma turma de segundo ciclo da Escola  
Básica e Secundária Passos Manuel  
(a que chamámos O Clube dos Críticos);  
o segundo grupo, composto exclusivamente 
por professores e outros profissionais ligados 
à educação e à mediação; e finalmente,  
um grupo mais heterogéneo constituído  
por adultos, tendencialmente afastados 

da fruição cultural mas que demonstravam uma predisposição (curiosidade, 
motivação, interesse) para uma maior aproximação — são os positive 
non‑attenders (Hansen 2014, 350). Esta divisão em grupos procurou dar 
respostas aos desafios colocados pelas especificidades de cada grupo  
e encontrava igualmente expressão nas propostas de trabalho apresentadas  
a cada grupo.

Para além das dimensões da familiarização, da participação  
e do empoderamento, pareceu-nos essencial criar também um momento  
de reflexão e sistematização em torno destas temáticas, juntando profissionais 
e investigadores de várias áreas. Foi o que aconteceu com os Encontros sobre 
Políticas da Recepção e Desenvolvimento de Públicos no Contexto das Artes 
Performativas, que decorreram em Outubro de 2018.

 
Interessa talvez acrescentar que, desde o início, este projecto padeceu de 
um mal de definição. Desde a sua génese, fomos utilizando as terminologias 
comuns no sector, mas sempre com dúvidas e desconfortos vários.

O primeiro termo disponível era o de “formação de públicos”. Pela 
imposição de códigos interpretativos, este termo parecia contrariar o espírito 
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socialmente integrada, fortemente condicionada por outros campos  
de acção e pelas condições materiais de existência dos indivíduos — ou seja, 
a fruição cultural é profundamente condicionada pelo posicionamento social 
(Bourdieu 2007, 9).

Tendo isto em conta, a forma como as instituições culturais determinam  
a sua programação (respondendo a pressupostos de distinção e afirmação  
de uma assinatura autoral) e as relações que estabelecem com o território que 
integram acabam, muitas vezes, por produzir barreiras intelectuais e sociais 
face aos seus interlocutores (Scollen 2008; Lopes e Dias 2012).

Sendo que estes encontros aconteciam entre nós, equipa do projecto,  
e os participantes, ficou muito clara a necessidade de pensar outros contextos 
de contacto mais alargados, onde as instituições e a população dos territórios 
que estas integram, bem como artistas e outros agentes, possam pensar uma 
poética comum para lá de uma programação definida por uma autoridade 
cultural e que prioriza os objectos artísticos sobre os seus destinatários.

 
Passados três anos desta primeira experiência no Porto (2011—2013), surgiu 
a possibilidade de a repetir em Lisboa, em parceria com o São Luiz Teatro 
Municipal, o que se revelou uma oportunidade importante para sistematizar 

metodologicamente o projecto.
Ao estruturarmos o trabalho que iríamos 

desenvolver nesta nova edição 2, procurámos 
identificar quais os aspectos da experiência 
anterior que seria importante manter.

A duração do projecto tornou-se 
rapidamente evidente — consideramos 
essencial que o trabalho se desenvolva ao 
longo de um tempo distendido, sem ceder  

à pressão da imediatez ou de produção de resultados. Trata-se de um processo 
de aproximação e familiarização lento, feito de encontros, mas também  
de obstáculos e desencontros, e a possibilidade de uma duração longa  
é indispensável para viver esta experiência.

Ao mesmo tempo, insistimos na importância de desenvolver este projecto 
dentro de instituições culturais públicas, por oferecerem o espaço e o contexto 
certo para uma reflexão conjunta sobre as políticas e práticas culturais, 
problematizando os modelos actuais de programação e testando modelos  
de governança cultural participada.

Também o formato de encontros regulares, no próprio espaço da 
instituição, garante uma relação próxima entre todos os envolvidos — equipa 
do projecto, equipas do teatro e participantes. Os encontros quinzenais 
permitem a construção de um quotidiano comum dentro do espaço do teatro, 
fundamental para a criação de laços e memórias afectivas e, simultaneamente, 
de um sentido de pertença e de apropriação.

Esta segunda edição aconteceu ao longo de duas temporadas — 2016/2017 
e 2017/2018. Durante a primeira temporada, insistimos na aproximação  
e familiarização entre os participantes e a instituição, através de um programa 
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do projecto, parecendo enunciar uma violência simbólica que rejeitávamos. 
Nas palavras de Jacques Rancière (2010), a educação do espectador parte 
da presunção de um abismo radical entre quem forma e quem é formado, 
ensinando a estes últimos o lugar da sua própria incapacidade.

Pelo contrário, o projecto partiu sempre do princípio que “ninguém vê mal” 
— a obra de arte é aberta e as experiências de cada um são fundamentais na 
relação que se estabelece com ela. Apenas propúnhamos estar perante, estar 
em contacto com e partilhar essas experiências.

A equipa de sociólogos que trabalhou connosco na primeira edição  
— o João Teixeira Lopes e a Sara Joana Dias — chamou-lhe uma “etnografia  
de públicos em acção”, o que nos pareceu um termo mais feliz e dinâmico,  
mas que de alguma forma parecia fechar-nos nos preceitos metodológicos  
das ciências sociais.

Nos últimos anos, surgiu a terminologia “desenvolvimento de públicos”  
— uma expressão emprestada pelo marketing cultural, traduzida da expressão 
inglesa audience development e que remete para um conjunto de práticas 
activadas pelas organizações culturais e artísticas a fim de aumentar o número 
de espectadores, alargar a sua base de captação e potenciar a sua experiência. 
Para além de ser um termo alinhado com os princípios do mercado neoliberal, 

parece também uma sofisticação perigosa da 
ideia de formação (no sentido de desenvolver 
capacidades e competências do público).

A partir dos Encontros,  
passámos a adoptar a designação 
“envolvimento de públicos”,  
por nos remeter para uma aproximação 
afectiva entre os diferentes agentes  
do sector, reclamando para o público  

um lugar central nas políticas e nas práticas artísticas.
O projecto O Público Vai ao Teatro propõe um olhar integrado sobre  

as dinâmicas que envolvem os fenómenos da criação, programação  
e recepção, problematizando hierarquias e relações de poder naturalizadas. 
Importa pensar nas instituições culturais públicas não como o espaço nobre 
e distante de fruição artística, mas como um espaço público, espaço do 
comum, espaço de vida, capaz de integrar diferentes escalas de experiência 
afectiva e intelectual, individual e social. As artes performativas e as suas 
casas aguardam ávidamente a tal social turn (Bishop 2006), despida de 
benevolências e altruísmos bacocos coroados pela expressão “para todos”, 
mas profundamente comprometida com a construção de espaços de liberdade, 
espaços de digestão lenta das nossas histórias, espaços de negociação para  
a construção de outras narrativas comuns — de outras futuridades.

Notas

1. Coordenada por Alfredo Martins 
e Sílvia Silva. A primeira fase foi 
acompanhada por uma equipa  
de sociólogos do Departamento  
de Sociologia da Faculdade  
de Letras da Universidade do Porto  
(João Teixeira Lopes e Joana Dias).  
Na segunda fase, juntaram-se à equipa 
Tiago Bartolomeu Costa, jornalista  
e crítico, e Beatriz Tomaz, realizadora.

2. Coordenação de Alfredo Martins, 
Anabela Almeida e Sara Duarte.
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A Arte para além dos artistas: um ponto de partida
O ponto de partida de qualquer reflexão sobre 
recepção cultural enfatiza a já conhecida tese 
da “morte do autor”. Em poucas palavras, 
diríamos que a arte é demasiado importante 
para ser deixada aos artistas ou para se 
confinar à arena das intenções e ambições 
autorais. Enquanto “inesgotável mundo de 
significados”, no dizer de Foucault, a obra 
exige uma superação das visões estritamente 

formalistas ou imanentes. Ela é, antes de mais, um processo de circulação, de 
interpretação, de manipulação, de artesanato: permanente afã de “composição, 
decomposição e recomposição” (Foucault 2011, 159). Nunca concluída, apela 
a apropriações sucessivas, a concretizações, a instanciações nos actos de 
leitura, fruição e decifração. O objecto material encontra-se com o artefacto 
mental (Tota 2000), isto é, a materialidade intrínseca requer um horizonte de 
expectativa (Jauss 1978) que acciona a história da relação entre aquela obra 
e outras; entre a sua configuração e os processos de construção dos géneros 
artísticos e as próprias experiências anteriores de recepção que formam 
uma espécie de teia semântica, um universo de possíveis que abre e fecha 
possibilidades de interpretação e significação. 

Eis um ponto de partida: não actua, pois, a experiência de recepção num  
vazio semântico (ela interpenetra-se com o universo de significados de todos  
os textos passados, presentes e futuros), nem tampouco num vazio social  
(veja-se o anexo: Lopes 2010). Enquanto experiência, a recepção exige que  
pensemos nas biografias socializadas dos sujeitos que encarnam a situação.  
Recepção cultural é sempre uma interacção em carne viva, uma percepção  
antes de mais sensível e corporal. Mas o corpo é trabalhado, construído,  

Recepção cultural 
e contra-públicos: 
algumas notas para uma 
possibilidade de acção
João Teixeira Lopes
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praticados”, com uma materialidade própria que oferece resistência às 
interpretações, mas que existem sempre simbolicamente nas instituições  
e nas/pelas interacções dos actores. Consigo identificar um vasto conjunto  
de tensões/interacções:

 — entre autor e obra (na sua historicidade, genealogia e materialidade); 
 — entre autor e dispositivos (instrumentos, meios de trabalho); 
 — entre o autor e outros autores ou agentes culturais com posições  

em relação num determinado campo, espécie de rede conflitual  
(campo artístico enquanto “universo de crença que produz o valor  
da obra de arte como fétiche produzindo a crença no poder criador  
do artista” — Bourdieu 1996, 261); 

 — entre autores e mediadores; 
 — entre autores e receptores (via mediações sucessivas); 
 — entre receptores.

Fazer o mapeamento destas interacções e as suas sucessivas  
e complementares contextualizações é tarefa maior do estudo da recepção 
cultural. Fará todo o sentido, então, encarar a diacronia da obra de arte;  
a sua trajectória ou carreira; o seu processo e a sucessão de acontecimentos  

e instanciações que lhe estão associadas.  
O desenho de tal rede de interacções 
permitirá superar a velha aporia “análise 
interna/análise externa das obras” (Passeron 
1999). Se cada obra tem um tempo e um 
espaço, condensando as possibilidades 
inscritas quer nos materiais, quer nas 
técnicas, quer nos talentos, quer, ainda,  
na longa cadeia de obras, correntes  

e estilos que a antecedem e que cristalizam formas e linguagens, ela obriga, 
permanentemente, a levantar questões que tornam caduca qualquer ilusão 
de imanentismo ou autonomia expressiva e que reenviam para as molduras 
contextuais que lhe dão sentido e que a colocam num feixe de relações com 
agentes sociais, mediações e apropriações (Idem, ibidem). Uma obra é a história 
das relações que a vão constituindo. Relações que entroncam com contextos  
de produção, difusão, mediação e recepção. 

Uma etnografia dos públicos em acção
Tenho vindo a defender que, para fazer esse mapeamento de interacções 
contextualizadas, importa mobilizar uma etnografia dos públicos em acção 
(Lopes 2007). Não nego, é importante dizê-lo, a importância dos estudos 
tradicionais de públicos, em geral metodologicamente monolíticos. Saber 
a frequência e a intensidade das práticas é uma matéria-prima crucial para 
pensar os universos simbólicos da receção. Mas urge complexificar e indagar 
pelos mecanismos relacionais e situados de produção de sentido durante  
as ocasiões em que o espectador é agente de uma apropriação. 

O espectador (leitor, ouvinte, voyeur) é sempre um espect — activo,  
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mobilizado e colocado em acção desigualmente. Os recursos de incorporação  
do vivido e do mundo social (da história, das socializações, das condições  
objectivas de existência), assim como as possibilidades de ex‑corporação  
(neologismo que quer significar as linguagens que o corpo assume, verbais  
e não verbais, na instanciação dos actos de recepção — rir, chorar, exprimir  
choque, falar, etc.) permitem-nos perceber que tais práticas não são isoladas  
nem autossignificantes. Entendê-las-emos muito melhor se mobilizarmos  
uma teoria da socialização dos diferentes quadros, valores e princípios, muitas  
vezes contraditórios, que formam as disposições de ver, sentir, pensar e agir.  
Ou se compreendermos as arreigadas desigualdades sociais (de classe, de  
género, de etnia, de orientação sexual…) que estruturam visões do mundo  
e (im)possibilidades de reconhecimento, comunicação e descodificação.  
Ou, ainda, se aceitarmos que qualquer acto de interpretação situado requer  
uma atenção às regras do jogo que o contexto impõe (as instituições são ricas 
no fornecimento de prescrições de comportamento ou de pistas implícitas 
de “boas maneiras” de fruição cultural), ou mesmo à troca linguística 
e paralinguística da interacção, enquanto cocriação de um mundo de 
entendimento comum, de tipificações, de inteligibilidade partilhada  
— o mundo da vida, no dizer da fenomenologia social (Schutz 2008).

O princípio da indeterminabilidade 
fundamental da obra de arte
Não espanta, por isso, que Howard Becker, 
sociólogo-músico de jazz que protagonizou 
a experiência etnográfica e a observação 
participante como dispositivo axial da 
análise dos mundos da arte, tenha proposto 
o “princípio da indeterminabilidade 

fundamental da obra de arte”, quer dizer, que esta não pode ser definida  
a priori, nem através de nenhum arbitrário ou postulado de essência. Como 
diz o autor, quando tentamos definir arte deparamo-nos “com muitos casos 
anómalos que cumprem alguns — mas não todos — os critérios implicados ou 
expressos pelo conceito” (Becker 1982, 138). Assim, a definição legítima de 
arte é extremamente variável e mutante consoante o contexto ou o sistema 
de valores accionado. Pragmaticamente, o sociólogo americano utiliza uma 
abordagem terra-a-terra para concluir que a arte é o que as pessoas envolvidas 
em trabalho artístico definem como tal, a partir da sua auto-organização e das 
convenções explícitas ou implícitas que tal rede de actores partilha e com as 
quais faz “trabalhos artísticos”, tangíveis, visíveis ou audíveis; comunicados 
publicamente; fruídos; inseridos num contexto, simultaneamente físico e social 
e, por fim, consubstanciados em formas expressivas “relacionadas com a vida 
real, mas através de uma ficção ou interpretação” (Alexander, 2003, 3), nunca 
como mero espelho ou imaculado reflexo.

A obra como feixe de relações/rede de interacções
Deste modo, as obras são sempre “práticas objectivadas” ou “objectos 
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reconstruindo a sua Estrutura Textual geral no modo textualmente  
proposto pelo emissor: a sua leitura é pertinente por excelência”  
(De Marinis apud Tota 2000, 41). A aproximação etnográfica desilude,  
mas impede efabulações reducionistas.

Para além do público-modelo
É certo que é mais confortável imaginar um receptor dentro dos limites textuais 
(Eco 1991) e das estratégias discursivas em que um autor-modelo encontra 
um receptor-modelo. Um e outro são idealizações e desviam-se, com maior 
ou menor intensidade, dos receptores reais. Se nós lemos aquilo que somos 
(leitura como sinónimo de recepção ou decifração activa) e aquilo que o autor 
escreve (ou pinta ou encena, etc.), apenas o fazemos social e culturalmente, 
dentro dos parâmetros de contextos de acção e biografias socializadas.

Moderem-se, pois, os voluntarismos ingénuos. Saibamos escutar  
os nossos públicos no momento do seu espectáculo (da sua recepção). 
Atentemos que qualquer escolha contribui para constituir os públicos, 
alargando-os, fidelizando-os ou excluindo-os. Mas também que uma parte 
do processo escapa à agência reflexiva dos criadores: “A feitura de um 
público requer condições que vão do muito geral — como a organização dos 

media, ideologias de leitura, instituições de 
circulação, géneros textuais — à retórica 
particular dos textos” (Warner 2002, 14). 
Acrescentaríamos a matriz desigual de 
distribuição de recursos perceptivos.

Contudo, algo pode e deve ser feito  
nesse ofício de escuta atenta dos públicos. 
Desde logo, partir do princípio que eles  
não são produto exclusivo do artista.  

Em seguida, que os criadores podem multiplicar informações sobre os textos 
e que as instituições culturais, em vez de oferecerem barreiras ritualizadas 
ou prescrições sobre os modos de recepção, favoreçam uma multiplicação de 
pontos de vista, sem os cingir, previamente, ao colete-de-forças dos objectos 
já classificados pelo sistema artístico e, por isso, destinados a uma recepção 
arquetípica. Tal implica que criadores e instituições possam ser desautorizados 
por visões profanas e até inesperadas. Em suma, que os públicos modelares  
e modelados possam ser desafiados pela emergência de contra-públicos, suas 
retóricas, corporalidades e formas expressivas. E que tais públicos heterodoxos 
possam comunicar entre si e criar um imaginário comum, algo que só pode 
ser assegurado pela repetição estruturada de ocasiões receptivas. Públicos 
não são meras assistências, nem o somatório de actos de recepção isolados. 
Públicos são grupos de estranhos mediados por relações sociais de recepção 
interpretativa, que os tornam menos estranhos: a si mesmos, às instituições, 
aos criadores. E que, no decorrer de um processo, possam experimentar não 
só novos conceitos, mas também novas formas colectivas de imaginação, 
experiência e organização.

João Teixeira Lopes

alguém que, no lugar e momento da recepção apropria, recria, compõe, 
decompõe e produz uma apresentação/representação de si mesmo e desse 
processo. Sempre, é claro, dentro dos recursos (capital económico, mas 
principalmente cultural e simbólico) que acumulou e em maior consonância 
ou dissonância com o quadro de interacção. Este define limites, dissemina 
pistas, alimenta “deixas”. Uma sala à italiana, um quarto ou uma sala de estar, 
uma biblioteca ou uma garagem, um velho teatro nacional ou uma praça são 
molduras distintas e produzem enquadramentos díspares. 

O caso do teatro é exemplar. Importa perceber se a geografia do lugar 
(Fabiani e Ethis 2003), incluindo o palco, mas para além dele, no que ela 
sintetiza de fisicalidade, mas também institucionalidade, memória  
e simbolismo, contribui para a uniformização do público ou para a sua divisão, 
se o repertório fecha ou abre possibilidades de fuga, contestação ou partilha, 
ruído ou silêncio: “o espectador nunca é o produto de um encenador demiurgo. 
Ele preexiste à representação, sobrevive-lhe e faz ouvir a sua voz” (Idem, 
ibidem, 26). A análise de Goffman sobre as molduras várias da interacção 
(frame analysis) poderia aqui ser lembrada enquanto realce da importância 
dos encaixes vários da acção social e da multiplicidade de papéis (com o seu 
repertório mais ou menos adequado) de comportamentos (Goffman 1974).

Assim, tal etnografia comportaria  
pelo menos quatro momentos: 
—     a indagação sobre as regularidades  
das classes de práticas em que os públicos  
se encaixam (o que pode ser feito recorrendo  
a estatísticas já disponíveis ou partindo  
de um inquérito por questionário) e que 
remete para a intersecção das localizações 

sociais (de classe, género, etnia)  
e para a sua correlação com intensidades e frequências; 

 — a observação dos contextos de interacção, em seus encaixes sucessivos 
(local, instituição, dispositivo; fachadas ou bastidores…); 

 — a minuciosa análise das cadeias de actos receptivos, nos momentos mais 
ou menos ritualizados das apropriações enquanto actos de concretização 
da indeterminabilidade da obra; 

 — a biografia dos praticantes culturais (recorrendo aos retratos sociológicos 
[Lahire, 1998], em que cada agente é entrevistado sobre a génese das suas 
competências e disposições face à cultura, tendo em mente a pluralidade 
de contextos de socialização, a singularidade de acontecimentos na história 
individual, as congruências e/ou dissonâncias entre quadros e princípios  
de socialização).

Deste modo, seria possível aproximarmo-nos da complexidade do receptor 
empírico, ao invés das mitificações do receptor imaginado ou desejado e que se 
traduz na fábrica de ilusões tão presente no conceito de “espectador-modelo”, 
aquele que “reconhece todos os códigos do Texto Espectacular em questão, 
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Ao pensar sobre as políticas e práticas de 
(des)envolvimento de públicos, a minha 
grande inquietude prende-se, desde há muito, 
com a tensão entre a diferença e o comum 
e com a valorização da criação artística 
enquanto labor, enquanto modo de fazer 
particular e condição privilegiada para olhar 
de novo o mundo e construir novos mundos. 
No presente texto procuro espelhar as 

principais ideias que têm norteado o meu trabalho, em diálogo com algumas 
das práticas e contextos onde elas se foram desenhando, mas incidindo em 
particular sobre o Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas (CENTA) 
e sobre o Serviço Educativo do Centro Cultural Vila Flor (CCVF). Do mesmo 
modo, procuro mencionar as diversas pessoas a quem devo companhia ou 
inspiração no processo de descobrir, materializar e transformar as mesmas 
ideias. Porque estas ideias emergem de um movimento orgânico entre 
experimentar e reflectir, também este é um texto em movimento.

Um lugar entre, para ver melhor ou de outro modo
O CENTA — Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas
Enquanto profissional, o grande ponto de viragem no meu percurso aconteceu 
entre 2003 e 2005, período em que tive a oportunidade de trabalhar no CENTA 
— Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas, em Vila Velha de Ródão. 
Foi neste centro de residências artísticas que, após alguns anos a trabalhar 
como produtora independente, compreendi onde me interessava colocar 
energia: entre diferentes pessoas e territórios, entre diferentes formas de fazer 
e sensibilidades, ligando pontos habitualmente separados. Longe da minha 

“As transformações são o nosso pão quotidiano que nos falta...”
Maria Gabriela Llansol, in Um Falcão no Punho (1998)
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contemporâneas “como estímulo à criatividade e como facilitador no processo 
de aquisição de conteúdos programáticos [...] escolhidos pelos professores”. 
Concretizou-se através de oficinas orientadas por artistas, nas áreas da dança 
e das artes plásticas, realizadas semanalmente em horário curricular, em todas 
as escolas de 1.º ciclo do concelho de V. V. de Ródão, e contou ainda com  
o acompanhamento e avaliação de um psicólogo. Cada ano lectivo iniciava com 
uma oficina de formação para os professores envolvidos e culminava com uma 
exposição pública dos trabalhos realizados e com a edição de uma publicação, 
incluindo ainda aulas abertas aos pais e reuniões periódicas com  
os professores. 

Na 1.ª edição, no ano lectivo 2003/04, foram desenvolvidos conteúdos 
no âmbito do programa de Formação Cívica e, nas edições seguintes, dos 
programas de Português e de Estudo do Meio, procurando reforçar ligações 
entre territórios experienciais, poéticos e imaginários e contribuir quer para  
um reforço identitário quer para a abertura a novas mundividências.  
A 1.ª edição foi coordenada por Magda Henriques e implementada por Maria 
João Garcia (dança), José Rosinhas (artes plásticas) e Patrícia Silva (psicologia), 
com consultoria de Elvira Leite. Após uma pausa motivada por falta de verbas, 
o projecto foi retomado no ano lectivo 2005/06 e prosseguiu por mais três 

edições, contando com a participação 
de Madalena Victorino, na consultoria 
(2005/06), e Leonor Barata, Vera Alvelos, 
Nuno Carrusca, Maria Belo Costa  
e Lara Soares, entre outros, nas oficinas.

O Projecto [R]Existir, de Filipa Francisco, 
surge de uma aproximação entre esta criadora 
e o Estabelecimento Prisional (EP) de Castelo 

Branco. Em 2001, uma professora do sector feminino do EP inscreveu as suas 
alunas no ateliê “Riso”, promovido pelo CENTA, mas, não podendo as alunas 
sair da instituição, foi a artista quem se deslocou com a sua equipa e realizou 
o ateliê na prisão. A partir desta experiência, a regularidade dos encontros foi 
aumentando de ano para ano culminando, em 2004, na criação de pequenos 
espectáculos, a partir de materiais gerados por participantes de ambos os 
sectores, masculino e feminino. As Peças para Rir e Chorar foram apresentadas 
no EP, em Maio de 2004, separadamente em cada sector, e novamente  
na festa de Natal, em Dezembro, reunindo os sectores masculino e feminino  
— um acontecimento inédito.

Finalmente, em 2005, surgiu o Projecto [R]Existir, enquanto “projecto  
de formação e criação artística” a desenvolver ao longo do ano lectivo. 
Valorizando a apropriação das linguagens e referências artísticas pelos 
participantes, o projecto visava contribuir para o desenvolvimento da 
consciência de si mesmo e do colectivo, da responsabilidade e reciprocidade, 
capacidade de expressão, de comunicação e de partilha. As oficinas semanais 
incluíam uma dimensão prática, mas também uma selecção de vídeos  
de espectáculos, filmes e textos a fruir e discutir em conjunto.

Elisabete Paiva

zona de conforto, tal como acontecia aos artistas em residência, sentia-me 
mais atenta e capaz de escutar; vendo de longe, via menos coisas, mas via 
outras coisas, ou as mesmas, mas sob outra lente. Num território marcado 
pelo isolamento e pelo despovoamento, com poucas alternativas em quase 
todas as áreas, via cada gesto ganhar a potência da necessidade e cada pessoa 
envolvida assumir um sentido acrescido de responsabilidade já que, para algo 
acontecer, cada um e todos eram necessários.

O CENTA existiu durante 19 anos, entre 1989 e 2008, como estrutura 
profissional que tinha por objectivos “oferecer condições de trabalho  
adequadas ao processo criativo e à investigação no território da arte 
contemporânea; reforçar a identidade cultural das populações através  
da aproximação à comunidade artística e criar dinâmicas culturais locais”. 
Funcionava nas instalações cedidas pela Tapada da Tojeira, casa agrícola  
com lagar de azeite e modo de produção biológico, e foi pioneiro em várias 
áreas centrais aos campos da criação e da educação artística, em Portugal.  
Sob a liderança de Graça Passos, com equipas muito pequenas, mas também 
graças à colaboração voluntária e troca de serviços, o CENTA acolheu muitas 
dezenas de residências artísticas e projectos de investigação, criação  

ou curadoria, concebeu e produziu vários 
projectos de criação com a comunidade  
local, de entre os quais o Projecto Tojeira,  
de Madalena Victorino (1989) — é o primeiro 
grande marco, participou activamente na 
consolidação da Nova Dança Portuguesa  
e na fundação da REDE (Rede de Estruturas 
para a Dança Contemporânea) — e levou 
regularmente ao concelho de V. V. de Ródão 

oficinas artísticas para crianças e jovens, entre 2001 e 2008.

No contexto desta publicação, importa destacar dois projectos de formação 
artística, pelos seus princípios constituintes, carácter inovador e dimensão 
interinstitucional: o PFAC — Projecto de Formação Artística Contínua para  
o 1.º ciclo, desenvolvido em contexto escolar, e o Projecto [R]Existir, em 
contexto prisional. A utilização do termo “formação” é um exemplo de como 
certas expressões são usadas num determinado tempo e/ou contexto, mas 
podem não corresponder exactamente ao que designam, não determinando, 
nestes casos, a vocação instrutiva dos projectos, mas facilitando, por exemplo, 
as relações interinstitucionais e confirmando o elevado grau de especialização 
dos artistas convidados. Na realidade, em ambos os projectos, foram 
desenhados percursos de aprendizagem suportados em práticas artísticas,  
cujo principal objectivo era que pudessem ser apropriados pelos participantes  
e inscritos nas suas vivências quotidianas.

Ao longo de quatro edições, entre 2003 e 2008, o PFAC propôs que as 
crianças experienciassem processos característicos das práticas artísticas 
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Educativo, e uma perspectiva de relação mais ampla entre o território local  
e o território das artes. Mas esta tensão foi também, sem dúvida, geradora  
de abordagens e projectos distintivos e significativos na relação com  
os múltiplos públicos, com o lugar e com a própria instituição.

O Serviço Educativo d’A Oficina teve a sua génese em 2004, antes da abertura 
do Centro Cultural Vila Flor; o surgimento de um equipamento municipal  
de grande envergadura e de ambição supralocal tornava imperativo criar  
um programa dedicado aos públicos. Assim, quando em Setembro de 2005 
o CCVF foi inaugurado, não só já havia um historial de oficinas artísticas no 
ano precedente, como um programa devidamente estruturado para públicos 
jovens composto por espectáculos, oficinas e algumas co-produções que 
configuravam percursos de relação mais longos, das quais a mais emblemática 
é Caixa para Guardar o Vazio (2005), criação de Fernanda Fragateiro com 
coreografia de Aldara Bizarro, um ambicioso projecto lançado pelo Teatro 
Viriato que reuniu seis co-produtores nacionais.

Resumindo o trajecto do Serviço Educativo d’A Oficina, podemos identificar 
três fases principais. Na primeira, o programa foi desenhado primordialmente 

a partir do próprio CCVF, enquanto espaço 
que era necessário dar a conhecer e tornar 
habitado, e enquanto estrutura profissional 
que se oferecia à cidade de Guimarães  
e ao território envolvente como oportunidade 
de acesso a uma programação artística 
contemporânea e diversificada. Neste 
período, o enfoque do programa foi sobretudo 
nas crianças, quer como público escolar quer 

em família, incluindo-se ainda oficinas para professores, enquanto mediadores 
essenciais no processo de aproximação às artes e ao novo espaço cultural. 
Introduziram-se também algumas propostas para turmas de adolescentes, 
mas não foram bem-sucedidas, por um lado pela exigência de algumas delas, 
desproporcional à proximidade de relação então existente, por outro porque  
as escolas começaram nesta altura a passar por transformações muito 
profundas, o que dificultava o diálogo com os professores e as direcções.  
O ponto de viragem desta relação foi o Projecto Respira, de Aldara Bizarro,  
que nos proporcionou um envolvimento de seis meses com a EB 2,3  
D. Afonso Henriques.

Na segunda fase, a partir da temporada 2008/2009, o território  
tornou-se mais preponderante e a instituição mais porosa, introduzindo-se  
um princípio transversal de reciprocidade e de participação e diversificando  
os públicos. Neste período, algumas actividades começaram a ser realizadas 
fora do CCVF, como oficinas em escolas e o projecto Palavras para que  
Vos Quero!, em parceria com a Biblioteca Municipal, mas sem dúvida  
as mais marcantes foram Os Dias a Crescer e o Programa à Descoberta.  

Elisabete Paiva

[R]Existir contou com um interessante envolvimento institucional, 
sobretudo da direcção do próprio EP, mas também da Coordenação da 
Área Educativa, do Governo Civil de Castelo Branco e do projecto Ser Dona 
(promovido pela Liga Portuguesa de Profilaxia Social). O Museu Francisco 
Tavares Proença Júnior e o EP da Covilhã acolheram, em 2005, as primeiras 
criações produzidas neste âmbito, Mais Peças para Rir e Chorar (com o sector 
feminino) e Comédia dos Pequenos Burgueses (criada separadamente com 
ambos os sectores, reunidos depois no espectáculo). Em 2006, a segunda 
criação do projecto — Nu Meios — seria novamente apresentada fora  
do estabelecimento prisional, no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco,  
e no ciclo “Como eu e tu”, no Teatro Camões, em Lisboa. O projecto prosseguiu 
com a mesma regularidade até 2008, embora já sem a externalização das 
primeiras edições. 

A natureza independente e marcadamente experimental do CENTA  
torna-o singular e localiza-o num tempo em que, se por um lado escasseava  
a documentação e a produção teórica e era mais difícil a partilha  
e disseminação de “boas-práticas”, por outro se gozava de uma atitude 
transversalmente mais livre e desassombrada, em que os projectos aconteciam 

fundamentalmente por urgência e convicção 
e com uma interdependência em relação  
aos contextos muito forte. Referenciar  
e partilhar o legado deste e de outros 
projectos, maioritariamente ocupados em agir, 
é não só honrar a nossa memória enquanto 
comunidade profissional e nortear a nossa 
acção de modo informado, como contrariar  
a fragmentação resultante da 

descontinuidade de políticas culturais em Portugal e da tomada de assalto 
(também) do sector cultural pelo ideário capitalista, dominado pela 
necessidade de afirmação e sucesso individual.

Um espaço para a descoberta, a crítica e a experimentação  
das/com as artes — O Serviço Educativo d’A Oficina
Seria apenas em Guimarães, nos nove anos passados no Serviço Educativo 
d’A Oficina, que me poderia dedicar plenamente ao trabalho com os públicos. 
Foi, contudo, na passagem pelo CENTA que germinou uma determinação que 
acabaria por se tornar uma das forças e matrizes identitárias daquele programa 
— a colocação da experiência artística e não tanto da dimensão educativa como 
motor e horizonte. A tensão existente entre a designação “serviço educativo” 
— embora ela estivesse perfeitamente alinhada com os projectos institucionais 
que surgiam pela mesma altura em vários pontos do país — e a vida própria 
que o programa foi ganhando era visível. Não foi, por isso, fácil encontrar 
o equilíbrio entre uma dimensão mais afirmativa e uma dimensão mais 
laboratorial, entre a intenção de “sensibilizar, criar e fidelizar novos públicos”,  
tal como expressa nos primeiros documentos internos sobre o Serviço 
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o Serviço Educativo instalou e aprofundou ao longo do tempo. Este percurso  
a quatro mãos, com o António Fontinha, de descoberta mútua de conceitos  
e metodologias, acabaria ainda por se prolongar num ciclo de formação  
da equipa do CIAJG, vertido na inscrição de contos em algumas visitas  
e em sessões de contos para famílias na programação do centro.

Esta fase teve o seu auge com o convite da então vereadora da Educação 
da Câmara Municipal de Guimarães, Adelina Paula Pinto, em 2014, para criar 
um projecto de requalificação das Áreas de Enriquecimento Curricular (AEC) 
com vocação para ser implementado em todos os agrupamentos de escolas  
do concelho — o projecto Mais Dois, que traria novos desafios, designadamente 
quanto à escala e abrangência do programa, afirmando definitivamente a sua 
vocação transversal na organização e no território. Este programa, concebido 
com a Vera Santos e por ela coordenado, incluía uma formação inicial 
creditada para professores e “monitores das AEC” em conjunto, espectáculos 
em auditório, espectáculos portáteis e oficinas com artistas convidados nas 
escolas, exercícios de reflexão (entrevistas, textos críticos, conversas), além  
das oficinas regulares no horário habitual destinado às AEC, criando 
movimentos regulares entre a escola e o teatro.

Este foi também o período em que, finalmente, se tornou possível 
constituir uma equipa do Serviço Educativo. 
Privilegiou-se a contratação de artistas com 
experiência pedagógica, com o intuito de 
assegurar a boa compreensão dos desígnios 
em cima da mesa e uma articulação rigorosa 
entre conceitos e práticas, desde o desenho 
do programa até ao encontro com cada 
espectador/participante. A Lara Soares e a 
Sandra Barros, artistas de áreas diferentes 

— artes plásticas e teatro, respectivamente —, garantiram uma implementação 
cuidada das actividades e a coordenação das equipas reunidas para projectos 
específicos, e foram também ganhando um papel cada vez mais significativo 
no desenho do programa.

O LURA — jornal de artes e educação, que o Serviço Educativo editou entre 
2006 e 2014, num total de 27 números, tornou-se o fio condutor de todo 
este processo, simultaneamente documentação do trabalho desenvolvido, 
plataforma de reflexão, partilha e (auto-)avaliação, de aproximação  
e participação. Trata-se, ainda, de um objecto raro em Portugal, pela sua 
regularidade e longevidade, pela diversidade de vozes que convocou (artistas, 
programadores, investigadores, professores, pais, crianças e jovens) e pela 
partilha sistematizada de experiências e conhecimento, que alimentou tantos 
actores directa ou indirectamente ocupados com as relações entre os públicos, 
as artes e a(s) cultura(s), acrescentando uma dimensão discursiva fundamental 
ao projecto.

Logo no primeiro número do jornal lançaram-se pistas para todo  
o desenvolvimento do Serviço Educativo, ainda que muitas delas, como  
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O projecto Os Dias a Crescer surgiu para abrir a instituição e desmontar a ideia 
de que a Cultura tem de parecer séria para ser séria. Sinalizando o equinócio 
da Primavera, o CCVF abria portas durante dois dias para acolher uma 
programação festiva e transversal a todos os seus espaços, reunindo formas 
contemporâneas e formas da cultura popular, para além de uma exposição de 
criação comunitária e do convite às famílias para ocupar o jardim. O Programa 
à Descoberta, por seu turno, consubstanciou uma determinação em rever  
a noção de tempo livre e fazer dos habituais programas de férias laboratórios 
com igual pertinência para as crianças e para os artistas, forjando um percurso 
exploratório de uma semana em torno de um tema, que se estendia para fora  
do CCVF a outros pontos do território e a outras instituições culturais.

Foi neste período que se começou a utilizar preferencialmente a expressão 
comunidade em vez de públicos, procurando reclamar outra forma de relação 
com os múltiplos territórios sociais, afectivos e imaginários com que não 
apenas os “serviços educativos” mas as instituições culturais em geral lidam. 
O editorial do LURA N.º 15 é a afirmação pública dessa visão e os encontros 
“Artes e Comunidades”, realizados anualmente entre 2011 e 2013, o espaço 
onde se procurou reflectir sobre esta mudança de paradigma.

A terceira fase iniciou-se na temporada 
2011/12, com Guimarães 2012 Capital 
Europeia da Cultura (CEC) no horizonte  
e adensou-se com a inauguração do Centro 
Internacional das Artes José de Guimarães 
(CIAJG) que, sob a direcção artística de  
Nuno Faria, tornou possível concretizar 
plenamente intenções esboçadas nos anos 
anteriores, em particular através da noção  

de atlas, colocando lado a lado formas e discursos de proveniências geográficas 
e temporais totalmente distintas.

Privilegiando a multiplicação de pontos de vista e experiências a partir  
do encontro entre cada indivíduo ou grupo e cada obra ou exposição,  
e afastando-nos definitivamente de qualquer propósito de tradução dos 
objectos artísticos, criaram-se as visitas orientadas. No CIAJG, em particular, 
estas visitas adquiriram grande plasticidade, já que a cada elemento da equipa 
foi proposto construir guiões, ancorados em lentes à escolha, de acordo com  
a sua área de especialidade. Assim, a cada exposição, era concebida uma 
paleta muito ampla de visitas, permeáveis aos diferentes diálogos com os 
visitantes-participantes e, muito importante, sugerindo o seu regresso para 
novas visitas, na medida em que nenhuma se assumia como mapa global de 
uma exposição, mas como um entre vários caminhos possíveis para a percorrer.

Destacarei ainda o projecto Histórias do Princípio do Mundo, ciclo  
de narração oral realizado entre Janeiro de 2012 e Janeiro de 2013, em oito 
freguesias e no Pequeno Auditório do CCVF. Refiro-o porque ele faz justiça  
à complexidade da cultura de tradição oral e popular e incorpora as práticas  
de atravessamento de territórios e de deslocamento de formas que  
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Contra o “esquecimento organizado”, resgatar o público  
e imaginar um mundo sem fronteiras
Três pontos, para concluir. Sobre o futuro e a memória, sobre estarmos juntos  
e sobre o público.

No último editorial do LURA (Setembro de 2014) encontro uma motivação 
essencial para o meu trabalho. Na residência artística da edição 2014/15  
do projecto Dez X Dez (da Fundação Calouste Gulbenkian), a professora  
de Físico-Química Ângela Rebordão fez uma afirmação que, julgo, todos 
devemos ter presente: “Se uma geração, ou duas ou três, decidir privar os 
vindouros do acesso a determinadas ligações numa cadeia de conhecimento,  
o futuro ficará empobrecido, a escolha será menor, a mudança mais 
improvável.” Este alerta, contra aquilo que a Ângela chamou de “esquecimento 
organizado”, parece-me uma boa causa para ser abraçada pelos profissionais 
que se dedicam aos públicos, cabendo a cada equipa, em cada contexto, 
identificar que pontos haverá que pôr em relação, que conexões activar para 
que cada espectador, participante, cidadão enfim, possa, por si mesmo, 
fazer escolhas. Um necessário exercício da escuta e de uma “interrogação 
sistematizada”, que requer grande humildade e abertura ao outro, acabará  

por conferir a estes programas a relevância 
que lhes deve ser exigida.

A este propósito, a conferência do  
Prof. Achille Mbembe, em Outubro de 2018, 
na Culturgest, sob o mote “Para um mundo 
sem fronteiras”, foi igualmente inspiradora. 
Dizia o Prof. Mbembe que é fundamental 
“registar e partilhar memórias e reaprender  
a recordar juntos, como forma de resistência  

à homogeneização decorrente da imposição de ideias agregadoras que  
se sustentam na desconfiança, no medo, no juízo e na vigilância do outro,  
na fragilidade e na falta de recursos”.

O segundo ponto emerge da mesma conferência. Trata-se da noção de 
“companionship” enquanto amplificação da noção de comum e suporta em 
boa medida o programa a que presentemente me dedico, o Festival Materiais 
Diversos, sobre o qual não haveria aqui espaço para uma exposição cuidada.

Num tempo em que “o valor das diferenças está a ser apropriado pelos 
discursos mais conservadores”, pese embora sintamos tantas vezes  
a necessidade de afirmar essas mesmas diferenças, até como forma  
de garantir o que entendemos ser uma verdadeira participação cultural,  
de todas e de todos, Mbembe sugere “procurar aquilo que nos une em vez 
daquilo que nos separa” enquanto motor que crie uma “predisposição para  
a aproximação ao outro”. Se o filósofo e historiador se referia em particular  
às fronteiras físicas que se têm levantado e separam a humanidade entre os 
mais iguais e os menos iguais, ou os outros, produzindo as maiores atrocidades 
sob o nosso olhar, creio que caberá às instituições culturais operar no sentido 
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já referi, apenas tivessem plena concretização numa fase posterior. “O Serviço 
Educativo é de todos e é para todos” era a afirmação que se destacava no 
editorial, esclarecendo-se desde logo que o programa não se propunha apenas 
para as crianças e jovens, mas para todos os públicos, quer enquanto espaço 
de partilha intergeracional, quer enquanto espaço para os primeiros encontros 
entre públicos jovens de qualquer idade e as práticas artísticas. Em todo o caso, 
o Serviço Educativo não pretendia ocupar-se apenas de uma aproximação às 
artes, mas de uma aproximação ao mundo e a um mundo entendido em comum. 
No LURA N.º 1 avançava-se ainda:

“O Serviço Educativo pertence a uma terra, a uma cidade, a um país. Está 
de olhos e ouvidos bem abertos para esta terra e estas pessoas. E também para 
outras terras e para outras pessoas. Porque as artes e a cultura têm raiz e asas 
ao mesmo tempo, e fazem parte de um mundo que havemos de construir  
e habitar com o pensamento, as mãos e a imaginação.”

Ao longo de nove anos, foram muitos os projectos testados, continuados 
e abandonados, apoiados ou concebidos em colaboração com artistas, 
educadores, cidadãos e várias pessoas da equipa d’A Oficina.  
Este programa, sem dúvida experimental a muitos níveis, que prosseguiu 

ainda até ao Verão de 2017, sempre esteve 
mais comprometido com essa dimensão 
colaborativa, aberta à transformação  
e à possibilidade de um caminho feito  
em conjunto, do que com a sua eficácia 
enquanto programa de desenvolvimento  
de públicos ou a sua afirmação junto  
dos pares. Em modo de slow action  
e discretamente ele foi abrindo corredores 

entre A Oficina e o território, em inúmeras direcções — colaborações com 
escolas e colectividades, que muito contribuíram para pacificar tensões entre 
estas e a cooperativa, diálogos entre formas culturais do mundo rural  
e do mundo urbano, e projectos de movimento pendular entre a instituição,  
a cidade e as freguesias, olhando criticamente a ideia de contemporaneidade  
e a ideia de centro, uma atenção contínua às políticas de bilheteira,  
e ainda parcerias improváveis, como a que se desenhou com o Centro  
de Actividades Ocupacionais Alecrim, cujo grupo de utentes, com diversos 
tipos de necessidades especiais, foi sem dúvida o mais regular público  
de todo o programa, integrado em todo o tipo de actividades.

Com tudo isto, não deixa de ser paradoxal que a designação Serviço 
Educativo não fosse alterada até à temporada 2017/18. Essa discussão foi 
tentada internamente algumas vezes, mas sempre sem conclusão, por falta 
de consenso sobre o que melhor definiria o trabalho em curso. Contudo, esta 
designação em nada perturbou o respeito que o programa foi angariando  
junto dos cidadãos vimaranenses, dos públicos da região e dos pares, artistas  
e programadores, conferindo-lhe até alguma profícua despretensão. 
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de criar condições para a livre circulação entre fronteiras simbólicas.  
A criação e defesa de espaços onde seja cada vez mais permitida a livre 
circulação de pessoas diferentes, ideias diferentes, sensibilidades diferentes  
e formas culturais diferentes, quero acreditar, poderá inspirar e capacitar  
cada um/a a escolher percorrer a distância que o/a separa, inevitavelmente, 
do/a outro/a, temporariamente percorrendo essa distância, potenciando  
assim um horizonte verdadeiramente democrático para nós.

Resta dizer que aquilo que reclamo como centro do trabalho desenvolvido 
enquanto programadora é criar condições favoráveis para essa experiência  
da diversidade no comum. Se “aquilo que é comum” é uma das definições  
de “Público”, então talvez o labor da programação deva centrar-se, em primeira 
mão, no resgate do público: privilegiando espaços livres e experimentais de 
encontro para todas e todos — contrariando a privatização veloz daquilo que 
é comum, e envolvendo os públicos na construção de si —, emancipando-os 
da luz solar dos programas culturais e artísticos e de estratégias que têm 
subjacente a ideia de uma cultura “gerível” e domesticável.
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Introdução
Em 1915, Almada Negreiros publicou o Manifesto Anti‑Dantas, uma resposta 
não só à peça de teatro Soror Mariana Alcoforado de Júlio Dantas mas também, 
e especialmente, à sua rejeição da revista Orpheu, marco do modernismo 

português no qual participaram entre outros 
Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro. 
Para Almada, Dantas era o símbolo de uma 
burguesia conservadora e retrógrada que 
rejeitava a experimentação artística. Um 
século e dois anos depois, muito mudou. 
Neste período, Portugal passou de república 
parlamentar a ditadura militar, ditadura 
nacional, república autoritária (Estado Novo) 

e república de sistema semipresidencial, tornou-se membro da União Europeia, 
investiu na educação e nas infraestruturas, e aumentou de forma massiva a sua 
oferta cultural.

No entanto, o sector cultural português — nomeadamente, as artes 
performativas — continua a deparar-se com vários desafios. Um deles  
é a necessidade de diversificar as suas audiências. Neste capítulo, apresento 
uma proposta neste âmbito, de modo a responder a esta questão de uma 
forma eficaz. Para o efeito, é necessário não só alterar a forma como os actores 
e as instituições culturais comunicam com essas mesmas audiências, mas 
também repensar as estruturas de produção artística e, finalmente, desenvolver 
estratégias culturais integradas.

Um modelo circular de criação e desenvolvimento de públicos
Tal como já foi (e continua a ser) analisado em detalhe por vários historiadores 
de arte, o período do pós-guerra testemunhou um questionamento crescente 
do paradigma representativo. Isto teve consequências não só ao nível 
estritamente estético, mas também no que diz respeito às fronteiras das 
práticas artísticas, isto é, a tela, o espaço expositivo e o palco deixaram 

Morram as estratégias de 
desenvolvimento de públicos 
que não são parte de um 
modelo integrado de criação, 
programação e políticas 
públicas, morram! Pim!
Mafalda Dâmaso
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como pouco diversos — em suma, bastante homogéneos.
Por isso, e antes de mais, desenvolver públicos culturais em Portugal 

requer colocar a questão de até que ponto a programação cultural, 
independentemente das intenções (seguramente benévolas) com que  
é desenvolvida, tem reforçado padrões de desigualdade mais vastos.  
Isto é, o desenvolvimento de audiências não pode ser pensado como algo  
a realizar apenas depois do fecho da programação com uma série de conteúdos 
artísticos previamente definidos. Pelo contrário, a criação, a programação  
e a recepção devem ser desenvolvidas tendo em conta objectivos específicos 
de transformação de audiências potenciais (diversas, tanto em termos 
socioeconómicos como no tipo de práticas culturais que lhes interessam) em 
públicos actuais. Consequentemente, a comunicação com os públicos e o seu 
desenvolvimento deixam de ser a fase final do processo de gestão artística. 
Refiro-me agora não a uma linha com um início (a criação pelos artistas),  
um meio (a programação pelas instituições ou os curadores, a produção pelos 
técnicos) e um fim (a comunicação, o marketing dirigidos ao espectador),  
mas sim a um modelo circular que começa e termina no espectador. Isto dito,  
é importante reforçar a ideia de que o que está a ser proposto neste capítulo 
não é um modelo que deve necessariamente substituir o outro, mas sim uma 

forma alternativa de abordar a problemática 
das audiências. 

Novas formas de produção artística 
Este modelo circular só pode funcionar se  
o sector estiver aberto à possibilidade de se 
repensar enquanto catalisador de encontros, 
isto é, reconhecendo o seu potencial enquanto 
espaço de cidadania activa.

Como já enunciei de forma detalhada noutro contexto (Dâmaso 2018), 
esta ideia não é apenas uma possibilidade teórica. Pelo contrário, tem 
consequências práticas: por exemplo, direccionar a comunicação cultural para 
bairros com perfis sociodemográficos diferentes — se não mesmo opostos — 
aos dos públicos culturais tradicionais. Isto requer fazer um mapeamento  
dos tipos de públicos que não têm acesso e/ou tendem a não contribuir  
(ou relativamente menos) para a produção artística de determinada área 
artística ou no contexto de uma instituição específica. 

Além do mais, esta abordagem pode também ter consequências  
no modelo de produção artística em si, levando a um enfoque menos exclusivo 
nas intenções criativas do artista. Isto é, “estruturar o desenvolvimento  
de audiências culturais com base neste objectivo também nos levaria  
a reconsiderar a relação entre a democratização da cultura (de cima para baixo)  
e a democracia cultural (de baixo para cima) não como uma oposição, 
mas como uma tensão negociada. Isto é, o artista não seria um provedor 
inquestionável de excelência para um público passivo, mas um anfitrião,  
um catalisador de relações entre o público. Haveria uma hierarquia envolvida 
na criação de um contexto de interacção cultural; no entanto, [essa mesma 
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gradualmente de ser vistos como suportes neutros para a criação artística  
e passaram a ser percebidos como elementos que contribuem para produzir 
essa mesma realidade. Para dar alguns exemplos: a peça de música 4’33  
de John Cage, composta em 1952, cujo conteúdo é todos os sons produzidos 
num determinado espaço durante 4 minutos e 33 segundos; as instalações 
de montanhas de rebuçados de Félix González-Torres, que desaparecem 
gradualmente à medida que os visitantes os retiram, simbolizando amor  
e desejo, mas também a morte do parceiro do artista com SIDA — daí  
o título Untitled (Portrait of Ross in L.A., 1991); as conversas criadas pelo artista 
contemporâneo Rirkrit Tiravanija à volta de uma refeição, que o artista cozinha 
ele mesmo (Pad Thai, 1990). Os dois últimos exemplos foram analisados em 
detalhe pelo curador Nicolas Bourriaud no livro Relational Aesthetics (1998), 
que identificou a tendência de artistas contemporâneos em se basearem ou 
inspirarem nas relações humanas.Isto é, no pós-guerra, a posição passiva do 
espectador foi questionada; gradualmente, artistas, criadores, encenadores 
e outros criadores reconheceram que as suas práticas têm pressupostos 
relativamente ao espectador. Qual é o espectador-tipo de uma exposição ou de 
uma peça? O que é que é esperado dele? Como é que ele deve interagir com 
uma pintura, uma exposição ou uma peça de teatro? E até que ponto é que essa 

obra ou peça pode incorporar o espectador 
no seu desenrolar?Hoje, os criadores e as 
instituições do sector reconhecem também 
que as suas práticas têm implicações sociais 
mais vastas, pelo que estas questões se 
colocam também ao nível do desenvolvimento 
de audiências. Para ser clara, enquanto as 
questões mencionadas acima dizem respeito 
ao que se passa dentro do espaço expositivo 

ou performativo, assistimos hoje a uma expansão desta problemática à relação 
entre esse mesmo espaço e o contexto espacial, socioeconómico e político no 
qual estas práticas artísticas são pensadas, criadas e mostradas.  
A pergunta “qual é o tipo de espectador que esta peça assume?” transforma-se 
gradualmente em “qual é o tipo de audiência que ela pressupõe?” ou ainda 
“Que tipo de relação devem os artistas e as instituições culturais desenvolver 
com os seus públicos actuais e as suas audiências potenciais?”.

Esta expansão — do espectador enquanto objecto de reflexão para os 
públicos e as audiências — não é independente do contexto contemporâneo  
no qual as práticas artísticas e performativas contemporâneas se inserem.  
As sociedades ocidentais encontram-se crescentemente polarizadas em 
termos económicos, sociais ou mesmo políticos e o sector cultural questiona-se 
cada vez mais sobre se as suas formas de trabalhar e a sua relação com os 
públicos podem fornecer uma resposta, mesmo se parcial e limitada, a estas 
divisões. Ao mesmo tempo, e o que não é totalmente independente do ponto 
anterior, o sector está também cada vez mais consciente dos padrões de 
desigualdade no acesso à cultura, isto é, que os seus públicos continuam a ser 
na sua maioria relativamente privilegiados em termos socioeconómicos bem 

Morram as estratégias de desenvolvimento de públicos que não são parte (...)
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(Zapata-Barrero 2016, 543, tradução da autora). Pelo contrário, um modelo 
cultural republicano “encorajaria a devoção do espaço público à promoção de 
sociabilidade [...] e um senso de comunidade [e a] desenvolver capacidades 
participativas e criativas para fazer cidadania” (Zapata-Barrero 2016, 545).

Pensar o envolvimento de públicos enquanto fenómeno gerador  
de cidadania realça a relevância da cultura enquanto área de acção com 
consequências sociais e políticas. A cultura é, muitas vezes, designada pelos 
decisores políticos como uma área de acção secundária, depois da economia, 
do emprego, da segurança. Ao invés de um investimento, a cultura é vista  
como um custo. 

Neste modelo, investir em cultura é investir no desenvolvimento de uma 
cidadania partilhada. Assim sendo, o sector deveria obter uma posição central 
nas estratégias de planeamento urbano e regional. Para além de todos  
os benefícios para o indivíduo do acesso regular à cultura (ao nível da saúde  
e do bem-estar, por exemplo), estabelecer ligações entre audiências diferentes 
pode quebrar os silos socioeconómicos que existem num território específico, 
desenvolver a sensação de pertença a uma comunidade e, durante este 
processo, fortalecer o tecido cívico aos níveis local, regional e nacional.

Isto dito, é importante tornar claro que reconhecer a dimensão política  
da participação não nega a importância  
da experiência individual do espectador.  
No entanto, adiciona a esta dimensão  
(que tende a ser o foco da análise crítica  
no sector) um foco mais alargado. 

Mais uma vez, este argumento não  
ė apenas teórico. Para dar um exemplo,  
a ideia de cidadania cultural esteve  
no centro da Estratégia Cultural  

de 2016—2018 da cidade de Malmö, na Suécia. Isto explica por que razão as 
linhas estruturantes deste documento são as seguintes:

 — Em Malmö é fácil envolver-se na cultura;
 — As pessoas querem estar em Malmö;
 — Em Malmö é fácil ser um actor cultural;
 — Em Malmö há liberdade de pensamento e de expressão;
 — Em Malmö é fácil desenvolver-se e ser criativo  

(Malmö stad 2016, 5, tradução da autora).
Para implementar este plano, o modelo de governança da cidade reconhece 

que alcançar o objectivo de construir uma cidade criativa deve envolver todos 
os departamentos da câmara. Consequentemente, aqueles princípios são 
parte integrante das responsabilidades operacionais de vários departamentos, 
originando uma abordagem integrada. Isto é claro quando lemos os objectivos 
detalhados que implementam aqueles cinco eixos estruturantes. Eles incluem, 
nomeadamente: melhorar o acesso à cultura para crianças em idade escolar  
e pré-escolar, melhorar o acesso à cultura na saúde e na acção social,  
e introduzir uma perspectiva cultural nos processos de planeamento urbano 
(Malmö stad 2016, 3).

Mafalda Dâmaso

hierarquia] promoveria uma forma de distribuição, um contexto horizontal  
que não existiria de outra forma” (Dâmaso 2018, 2, tradução da autora).

Esta abordagem da produção artística é cada vez mais não só central 
para artistas e criadores ao nível individual mas tem também vindo a ser 
desenvolvida em cada vez mais instituições, especialmente na Europa. 
Para dar um exemplo, o The Showroom em Londres é um espaço de arte 
contemporânea cujas exposições são regularmente louvadas pela crítica, 
levando mesmo a nomeações para alguns dos maiores prémios no mundo  
— por exemplo, o Turner Prize (The Otolith Group, em 2010, e Ciara Phillips,  
em 2014). 

Criado em 1983 com a missão de mostrar o trabalho de artistas 
emergentes que nunca tinham exposto na cidade, os debates sobre o papel 
da arte na gentrificação londrina levaram a instituição a questionar o seu 
papel enquanto actor no território urbano. Isto levou a organização a alterar 
o seu enfoque, que hoje reside no desenvolvimento de uma abordagem 
colaborativa na produção cultural. Por outras palavras, a instituição comissiona 
exposições bem como reflexões (eventos, discussões, publicações) num 
programa colaborativo cujos públicos incluem tanto profissionais do sector 
como a comunidade local. Em comum, estes processos de produção têm como 

objectivo desenvolver relações de longo prazo 
com grupos locais em parceria com artistas.

Estratégias culturais integradas
Finalmente, e como é bastante claro 
no exemplo anterior, implementar esta 
abordagem circular do desenvolvimento  
de audiências requer também compreender 
os públicos não apenas como indivíduos 

que decidem ver ou participar num espetáculo mas, antes de mais, enquanto 
cidadãos que podem ser postos em relação. Neste modelo, o horizonte do 
desenvolvimento de audiências é a cidadania activa. Por outras palavras, 
a mudança de paradigma na direcção de um modelo circular também tem 
consequências na forma como o sector vê a relação entre cultura e cidadania. 
No modelo que estou a propor, o sector é um catalisador que promove 
encontros, reforçando ligações e, consequentemente, o contrato cívico.  
Isto vai de encontro a um entendimento de cidadania que não é passivo  
(isto é, adquirida por nascimento ou naturalização). Pelo contrário,  
ela emerge num processo gradual de transformação, nomeadamente nos 
espaços culturais enquanto espaços públicos. Neste momento do argumento, 
é útil considerar a distinção feita pelo académico Ricard Zapata-Barrero dos 
modelos de cidadania liberal, comunitária e republicana, bem como das suas 
consequências relativamente ao desenvolvimento de modelos concomitantes 
de cidadania cultural. O autor afirma que “enquanto o primeiro e o segundo 
modelo têm uma compreensão passiva da cidadania, o terceiro modelo 
difere na sua compreensão activa, sugerindo que a cidadania emerge de um 
processo activo e gradual de se tornar através de acções de mentalidade cívica” 

Morram as estratégias de desenvolvimento de públicos que não são parte (...)
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Isto é, o exemplo de Malmö demonstra que uma abordagem circular do 
desenvolvimento de audiências não se aplica apenas ao esforço das instituições 
culturais em dirigir-se a audiências mais diversificadas, mas também na 
forma como artistas e instituições trabalham. Pelo contrário, pode — e deve 
— também repensar-se as fronteiras do sector. Fazê-lo tem consequências 
transversais à sociedade: da educação à saúde.

Concluindo
Em 1915, o desacordo entre Almada Negreiros e Júlio Dantas dizia respeito 
a questões de linguagem, estética e cânone. A revista Orpheu, um conjunto 
de textos literários com estilo e conteúdo vanguardista, desencadeou uma 
controvérsia na imprensa da altura, que ridicularizava os escritores. O crítico 
literário Júlio Dantas foi uma destas vozes. 

Hoje, o debate é diferente. A definição de prática artística e performativa 
diversificou-se; falamos não apenas de artistas individuais mas também de 
práticas participativas, de companhias, de linhas curatoriais. Esta multiplicação 
reflecte-se no tipo de questões que confrontam o sector. Subjacente  
à discussão que desenvolvi nas páginas anteriores está uma outra questão: 
deve o sector cultural reconhecer o seu impacto transversal na sociedade?  

Ou está isto em contradição com o valor 
central de independência do sector,  
isto é, a ideia de arte pela arte? 

Antes de mais, é importante notar  
que estes modelos não são contraditórios.  
O que está a ser sugerido neste capítulo  
é a possibilidade de desenvolver audiências 
num modelo integrado, se tal for o desejo de 
determinadas instituições e actores culturais, 

isto é, uma visão mais tradicional (e até hierárquica) da relação artista versus 
espectador (ou seja, produtor versus consumidor cultural) não é incompatível 
com este modelo. Diferentes instituições e actores terão diferentes objectivos  
e missões, alguns mais ou menos próximos do que é identificado neste 
capítulo. Por outras palavras, o que é sugerido aqui é uma expansão do possível.

De certa forma, era também isto o que separava Almada e Dantas.  
O seu desacordo não era apenas sobre a superioridade (ou não) do modelo 
pré-modernista, baseado em critérios estéticos e formais muito específicos, 
relativamente a um paradigma de experimentação formal. Na verdade, Almada 
e Dantas estavam também profundamente em desacordo sobre se as práticas 
culturais eram espaços de liberdade. Mas enquanto em 1915 a avant garde 
portuguesa experimentava em termos formais e criava espaços de liberdade 
individual, hoje a experimentação cultural inclui cada vez mais nos seus 
objectivos a criação de encontros, reforçando tanto o espaço público como  
o tecido cívico. Nos dois casos, em 1915 como em 2019, o que está em causa 
é o potencial da cultura enquanto espaço no qual pode emergir uma cidadania 
activa e reforçada.

Morram as estratégias de desenvolvimento de públicos que não são parte (...)
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Para este pequeno texto, construído após  
os Encontros sobre Políticas da Recepção  
e Desenvolvimento de Públicos no Contexto 
das Artes Performativas, proponho alguns 
materiais que possam servir para continuar 

a escutar; a falar; a perguntar. Trata-se de um texto-colagem de observações 
e ideias, entrelaçados com pensamentos de diferentes autoras e autores 
para fazer perguntas ao que dizemos e como dizemos, ao que naturalizamos 
nos nossos discursos e práticas como “verdadeiro”, como “dado”; “facto”, 
“evidência”, como “inevitável” ou “é assim” ou “não há alternativa”.  
Materiais para criar confronto e dúvida, fundamentais para os itinerários  
de desejo e acção nas paisagens físicas e mentais que habitamos  
e de que somos intervenientes. 

Nos comboios, nos autocarros, nos hospitais e nas universidades, nos  
teatros, nos museus transformámo-nos em clientes, já não em passageiras  
e passageiros, leitoras e leitores, pacientes, estudantes, espectadoras  
e espectadores e/ou visitantes… 

Em todos estes casos, uma actividade específica que pressupõe uma 
relação específica é apagada por uma relação única: a de compra e venda. 

O neoliberalismo transforma o trabalhador oprimido num 
empresário livre, um empreendedor de si mesmo. 

“Como criticar algo em que se é interveniente e onde se tem uma falsa ideia de liberdade?”
Byung-Chul Han 2016, 34

“Que vamos fazer antes da eternidade? Aproveitar. Dançar sem sapatos?”
John Berger 2018, 153

Materiais para falar
Samuel Guimarães
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ou a subversão que podem reivindicar assentam  
sobre esta mesma base.”
(Rancière 2010, 20, sublinhado meu) 

Interessante apor ainda, nesta sequência de pensamento, o carácter 
performativo da actividade política, segundo Hannah Arendt. Este é sublinhado 
pela relação, a partir do recurso à metáfora das artes performativas (performing 
arts), como as artes de desempenho e actuação, como a dança, a execução de 
um instrumento musical ou a apresentação de uma peça de teatro. As artes 
performativas (ao contrário das artes de fabrico — as creative arts of making, 
como a escultura ou a pintura) dependem de um público, diante do qual  
os artistas exibem o seu virtuosismo, e esgotam-se na própria performance,  
já que não são orientadas para um fim que lhes seja exterior, motivo pelo qual 
não deixam um objecto tangível ao final da actividade. 

Sem apostar numa hierarquização das artes interessa, de facto, trazer para 
a discussão do “espaço público” e, consequentemente, dos espaços públicos, 
neste caso, os vários poderes imateriais (e físicos) dos teatros nos lugares em 
que se inserem (do teatro nacional ao teatro municipal ou ao auditório fora dos 
pólos urbanos). 

Nas últimas décadas, assistiu-se, nas políticas 
culturais europeias, e consequentemente 
nacionais, a uma intensa pressão para  
a implementação de programas educativos 
nas instituições culturais (sobretudo  
no campo dos teatros e dos museus).  
Este esforço, por mais bem-intencionado 

que pareça em abstracto, justifica, por um lado, a existência de instituições 
financiadas com fundos públicos e, por outro lado, associa-se ao marketing 
e à necessidade institucional de aumento quantitativo do público, bem como 
ao desenho de programas menos complexos e orientados para “eventos” e 
para o referido crescimento (quantitativo) de públicos. Este valor do “público” 
responde  
a uma confirmação de uma desvalorização prévia, é um sintoma da ignorância 
das políticas (e dos políticos) em relação à natureza da produção artística, em 
particular na imaterialidade dos processos performativos. Vitor del Río chama  
a este quadro de fantasia de legitimidade das instituições: 

El discurso se vuelve autosatisfecho y homogéneo cuando trata 
de conjurar el conflicto inscrito en su aspiración de llegar a los 
públicos o, más precisamente, de que los públicos lleguen a 
hacer suyos los contenidos que se proponen desde la institución 
[…] la distancia entre lo que los centros pretenden ser y lo que 
en realidad significan para los ciudadanos se convierte en un 
abismo. 

Samuel Guimarães

Hoje, cada um de nós é um trabalhador que se explora  
a si próprio na sua própria empresa. Cada um de nós é mestre  
e escravo na sua mesma pessoa. E também a luta de classes  
se transforma em luta interna de cada um consigo próprio.  
Hoje, aqueles que não conseguem atingir o sucesso culpam-se 
a si próprios e sentem-se envergonhados. As pessoas vêem-se 
a si próprias como o problema e não a sociedade.

[…] É importante distinguir entre um poder que impõe  
e um poder que estabiliza. Hoje, o poder que estabiliza  
o sistema assume um disfarce amigável e smart, tornando‑se 
invisível e inatacável. O sujeito submetido nem sequer tem 
consciência da sua submissão. O sujeito pensa‑se livre. Esta 
técnica de dominação neutraliza a resistência de modo eficaz.  
A dominação que reprime e ataca a liberdade não é estável. 

Por isso o regime neoliberal é tão estável, ele imuniza‑se 
contra toda a resistência porque faz uso da liberdade em vez 
de a reprimir. Suprimir a liberdade provoca imediatamente 
resistências, explorar a liberdade não.
(Han 2015)

Como produto, os lugares, as nossas 
paisagens e quem nelas vive são, muitas 
das vezes, reduzidos a marcas, num efeito 
homogeneizante do branding. A redução  
e brandinguisação dos territórios — da cidade 
com centro histórico aos centros culturais  
e artísticos, aos teatros e aos museus,  

às escolas, à academia ou aos parques  
e reservas naturais — é por demais evidente, se estivermos atentos aos vários 
suportes de comunicação e imagem. Veja-se, por exemplo, como instituições 
de representação do Estado promovem este ou aquele lugar ou espaço  
— como marca (se possível com selo de qualidade da UNESCO),  
como imagem-topónimo, a divulgar e exportar no território nacional  
e no mercado internacional.

Neste contexto de neoliberalismo globalizado em que vivemos, parece-me 
importante interrogar termos dos discursos e narrativas dominantes que 
possibilitem deslocamentos num pensamento brandinguisado claramente 
binário e que assola também o discurso das artes e dos públicos, da educação  
e da designada mediação.

“As artes só emprestam aos projectos de dominação ou de 
emancipação aquilo que lhes podem emprestar, ou seja, muito 
simplesmente, aquilo que têm em comum com eles: posições 
e movimentos dos corpos, funções da palavra, repartições do 
visível e do invisível. A autonomia de que elas podem usufruir 

Materiais para falar
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de novos públicos), mas baseada numa aquisição dos valores  
e conhecimento do que propõe a instituição. Nos dois casos, a moldura 
institucional não é quebrada nem discutida. O questionamento da própria 
instituição pode acontecer no discurso desconstrutivo e ainda mais 
radicalmente num quarto discurso, e também o mais raro, o da transformação, 
assente em estratégias que vão um passo mais à frente e não querem  
só analisar as estruturas e os enunciados de poder e conhecimento  
das instituições, mas querem transformá-las 1. 

É importante notar que, segundo C. Mörsh, num mesmo programa para 
públicos podem encontrar-se características destes quatro discursos, sendo,  
no entanto, os mais dominantes o afirmativo e o reprodutivo. 

Neste sentido, Nora Sternfeld contribui para a discussão destas práticas  
e discursos: 

To connect the question ‘Who is speaking?’ with that of 
authorized authorship — ‘Who has the power to define?’ —  
And to ask how the powerful distinction between the production 
and reproduction of knowledge can be radically broken down. 

(Sternfeld 2010)

Quem fala? Quem pode falar?  
Quem pode produzir conhecimento? 
E quem tem de o reproduzir?  
Quem tem direito à palavra?  
E à acção que pressupõe o poder  
“ter a palavra”? 

Nesta divisão entre produção  
e reprodução de conhecimento, interessa inquirir os papéis que se assumem 
nas práticas educativas no mundo da cultura e da educação. Estes estão 
normalmente atribuídos a mulheres, enquanto, ao mesmo tempo, encontramos 
nos postos de direcção homens, aos quais as responsáveis dos departamentos 
ou serviços ou projectos de educação reportam… E de como, com  
o crescimento dos programas educativos, é necessária uma mão-de-obra 
especializada (também altamente feminizada) e, ao mesmo tempo, precária. 

Além da divisão e dos tradicionais papéis de género, interessa então 
também levantar mais discursos que se repetem… O da arte ou cultura  
para todos ou dos lugares que são para todos.

Mas quem somos todos?
Quem somos todas? Seria logo uma possível questão que não é claramente 

só de concordância de género... Outras se podem alinhar: Quem define quem 
pertence a este todos? Quem decide quem pode ou não aceder? Quem decide 
que quer ou não ser incluído? Quem é que deve ser incluído? E de que modo? 
Que atributos identitários são parte do jogo? (Sternfeld 2013). E porque é que 
alguém está interessado em fazer parte, em participar, num jogo cujas regras 
são inventadas pelos outros? Ao criar novos grupos alvo (targets) um outro 

Samuel Guimarães

Con ello se niegan también las necesidades que presenta 
cada contexto y se homologan todas las propuestas  
en una abstracción desiderativa, ajena a la práctica real.  
Las instituciones viven así una fantasía de legitimidad.
(Del Río 2007, sublinhado meu)

A par desta constatação, e tangente à mesma, com a Educação Estética do 
Homem, de Schiller, no século XVIII, atribui-se à arte o potencial de afectar 
o desenvolvimento da moral, um compromisso para a constituição do bom 
cidadão. Atente-se na terminologia da “captação de…”, “sensibilização de…”, 
“formação de…”, “fidelização de...” ou os verbos “abrir a…”, “levar as artes a…”. 
Nesta missão de uma arte entendida como sensibilizadora e civilizadora, muito 
rapidamente se entende esta crença da arte como entidade moralizadora do 
bom cidadão (homem e branco). A mesma estende-se à própria condição do 
artista como candeeiro iluminista, com mais de dois séculos de subtilezas 
apuradas para uma hiperidentidade dos campos que só produz separação. 
São inúmeras as metáforas da luz ou da iluminação, como se os artistas 
fossem candeeiros que trazem a electricidade (criativa e, agora, criativamente 
industrial) aos cidadãos ainda sem a dita luz. Nesta vontade moralizadora 

(atribuída) às artes… Quantas vezes  
lemos… O contacto com as artes para  
o desenvolvimento de cidadanias mais criativas 
e críticas e como se fossem valores absolutos 
e se estabelecesse um nexo causal directo  
de relação a+b resulta em… 

Por outro lado, verifica-se mais 
recentemente um hype nas incursões 
educativas no campo das artes. O que era 

considerado desprestigiante ou, pelo menos, menos excitante… como trabalhar 
os outros públicos (as escolas, as associações, os lares...). Nunca como agora 
se assiste ao teatro e ao museu como lugares em que os formatos da escola 
(superior) produz e reproduz cursos, seminários, a conferência de X ou Y. Mas 
foi também nesta mudança que surgiram e surgem, a par, espaços de manobra, 
de liberdade para criar, imaginar mundos de alargamento dos possíveis, 
desestabilizadores do uso que fazemos e das convicções que emprestamos  
aos lugares onde operamos ou usamos. 

Carmen Mörsh expõe, de modo muito claro, esta mudança e identifica 
neste campo quatro discursos: afirmação, reprodução, desconstrução  
e transformação, que, embora contextualizados para o campo das instituições 
que mostram arte contemporânea, tem um paralelo útil para o campo dos 
públicos e dos programas de educação no campo das artes performativas. 

De modo breve, o discurso afirmativo assenta em práticas de educação 
e mediação em que se transferem os valores e o capital de conhecimento da 
instituição e é desenhado para um público de amantes especialistas das artes; 
o reprodutivo, cujas práticas mais dialogantes e interactivas, dirigido  
à construção do “público de amanhã” (as crianças, os jovens, a formação  

Materiais para falar
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Samuel Guimarães

se partilha com uma língua, seria o Estrangeiro ainda um 
Estrangeiro e poderíamos nós falar a seu respeito de asilo  
ou de hospitalidade? 
(Derrida 2005, 34)

Xenos. O estrangeiro levanta, por si, a ligação que Jacques Derrida estabelece 
entre hospitalidade e hostipitalidade, relembrando que a base da palavra 
francesa, conjuga, em termos linguísticos, uma passagem a reflectir sobre hôte. 
O hôte é, ao mesmo tempo, o hospedeiro e o hospedado e também a base da 
palavra hostil.

A desmontagem do que dizemos e fazemos relaciona-se, assim, com as 
nossas categorizações e possibilidades de deslocação ao que dizemos, como 
enunciados das nossas práticas: 

The language we use has effects in moulding identities and 
characterising social relationships. It is crucial to the formation 
of the ideological scaffolding of the hegemonic common sense. 
Discours matter. Moreover it changes, and it can — trough 
political work — be changed. 
(Massey 2015)

Still de Blue, Derek Jarman (1993)
Se eu perder metade da minha vista a minha visão reduzir‑se‑á a metade? 
(tradução livre)

If I loose half my sight will my vision be halved?

mecanismo de exclusão sucede — os que ficam de fora deste grupo  
ou desta categorização.

No entanto, e continuando a pensar sobre estas práticas, abrem-se 
possibilidades extremamente excitantes e desestabilizadoras dos (nossos) 
poderes. E se ninguém neste grupo-alvo quiser tomar nenhuma acção  
ou posição? E o que é que acontece se não concordamos com as objecções 
realizadas pelos que são, de facto, marginalizados?… 

É também importante, nesta linha de perguntas, não esquecer a carga 
da herança histórica colonialista (e bondosa) da palavra mediação que não é, 
a meu ver, suficientemente discutida. A mediação auto-pressupõe o lugar do 
meio. Ao posicionar-se a meio, abre uma cisão ainda mais profunda em campos 
que se extremam. Em seguida, a sua tão frequente acção de facilitação,  
de simplificação ou mesmo de tradução — “o que está a ver aqui quer dizer”, 
“o que acabou de acontecer deve-se a” — assenta, de modo mais ou menos 
consciente, na ideia de tradução, não pela mudança de linguagem, mas sim 
pela vontade de tornar mais fácil (o facil_itador), de tornar mais “agradável”, 
como que uma diplomacia entre dois mundos antagónicos.

Em vez do lugar do meio, como podemos criar lugares em que 
desorganizamos as pontas? 

A crescente ligação desta área à criatividade 
seria matéria para outro texto, mas  
a criatividade tem sido apropriada pelo 
discurso dominante (e neoliberal), desde a 
questão da flexibilidade e da precariedade no 
trabalho; de sermos todos muito criativos,  
seja em como é que vamos pagar as contas ao 
fim do mês, seja para inventar dispositivos de 
tornar mais alegre a vida das pessoas...  

Como se o pressuposto do acesso a determinado espaço fosse o momento, 
a chave para a satisfação plena; como se ir ao teatro, ao centro cultural, ao 
museu, fosse uma espécie de redenção ou possibilidade quase hospitalar.  
O que nos leva a pensar e a interrogar o que achamos que é hospitalidade:

O estrangeiro é primeiramente estrangeiro à língua do direito  
na qual o dever de hospitalidade está formulado, o direito  
de asilo, os seus limites, as suas normas, a sua polícia, etc.  
Ele tem de pedir a hospitalidade numa língua que, por definição, 
não é a sua, a língua que o dono da casa lhe impõe, o hóspede,  
o rei, o senhor, o poder, a nação, o Estado, o pai, etc. Este 
impõe‑lhe a tradução na sua própria língua, e é a primeira 
violência. A questão da hospitalidade começa aí: deveremos 
nós pedir ao estrangeiro para nos compreender, para falar a 
nossa língua, em todos os sentidos deste termo, em todas as 
suas extensões possíveis, antes e afim de o poder acolher em 
nossa casa (chez nous)? Se ele já falasse a nossa língua, com 
tudo o que isso implica, se nós partilhássemos já tudo quanto 

Materiais para falar
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“No discurso afirmativo, os programas 
educativos são predominantemente 
adaptados a um público especializado, 
os praticantes [players] do campo da 
arte. Os métodos aplicados no trabalho 
educativo — raramente denominados 
como tal — valem‑se dos cânones do 
campo académico. O discurso reprodutivo, 
por outra parte, concentra‑se numa 
perspetiva institucional dos excluídos, isto 
é, membros ausentes das esferas públicas. 
Deste modo, é dada uma atenção especial 
no sentido de dirigir‑se ao “público de 
amanhã” (público futuro). Diante disso, 
métodos de ensino através do jogo 
emprestado da escola primária ou do 
jardim de infância, assim como programas 
institucionais de entretenimento para 
crianças e jovens. Possivelmente, uma 
boa parte da literatura disponível sobre 
metodologia e mediação e educação […] 
estão inscritas neste discurso. 

Nota

Os discursos desconstrutivo e 
transformador incorporam um 
entendimento autocrítico de educação. 
Isto significa que a educação ela mesma  
é sujeito de desconstrução e 
transformação. As relações de 
poder inscritas nos seus conteúdos, 
endereçamentos e métodos são analisadas 
criticamente, e esta crítica é incorporada 
de volta no trabalho educativo com  
o público. Nesta prática de trabalho, 
aqueles que ensinam e aqueles que são 
ensinados intercambiam posições;  
o processo educativo é compreendido 
como um ato recíproco, embora seja 
estruturado pelas relações de poder 
já observadas. Ainda que não existam 
destinatários pré‑determinados segundo 
esta lógica, já que mudam de acordo com 
o contexto e situação, existe certamente 
um raciocínio inquisitivo: o que se solicita 
e espera é uma abertura à abordagem 
e trabalho críticos com a arte e suas 
instituições. Um público que recusa 
cumprir com estas expectativas e que 
insiste, assim, no trabalho orientado 
para a transmissão de informações 
evade dos objetivos educativos inerentes 
nestes discursos: o desenvolvimento da 
consciência crítica, do agenciamento 
político, e do auto‑empoderamento. Dentro 
do contexto do discurso desconstrutivo, 
a ênfase é dada ao desenvolvimento da 
capacidade analítica. Contudo, isto não 
implica necessariamente uma obrigação 
de mudar a instituição. Num entendimento 
desconstrutivo da educação, a crítica das 
artes e das suas instituições tem lugar 
numa esfera relativamente protegida, 
na qual as ações são testadas sob 
circunstâncias complexas, contribuindo 
assim para o agenciamento político,  
a consciência crítica e a invenção.  
Deste modo, métodos que se baseiam 
ou utilizam estratégias artísticas estão 
cada vez mais presentes. Por outra 
parte, o discurso transformador vê a 
mudança institucional como um objetivo 
indissociável do fomento à consciência 
crítica e ao auto‑empoderamento.  
Assim, para além das estratégias já 
mencionadas, as metodologias incorporam 
aspetos de ativismo.”

1. Mörsch, C. (2016). “Numa encruzilhada 
de quatro discursos — Mediação  
e educação na documenta 12:  
entre Afirmação, Reprodução,  
Desconstrução e Transformação”.  
Periódico Permanente, 6.
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No dia 29 de Outubro de 2018, segunda-feira, 
acordámos com a notícia do resultado das 
eleições brasileiras. Tínhamos ido dormir na 
noite anterior com uma ligeira esperança de 
que as previsões não seriam confirmadas. 
Mas foram… Confirmou-se a fraca qualidade 

da democracia, a normalização da barbárie, a desvalorização e mesmo  
o desprezo pela razão, a vitória do individualismo sobre a defesa de bens  
que considerávamos comuns.

Nessa mesma manhã, reunimo-nos no Teatro São Luiz para o primeiro dia 
dos Encontros sobre Políticas da Recepção e Desenvolvimento de Públicos no 
Contexto das Artes Performativas. Sentia-se tristeza, incredulidade, falávamos 
baixo, trocávamos olhares de cumplicidade. Afinal, a razão porque lá estávamos 
era a nossa convicção de que a participação cultural, o envolvimento activo  
e informado dos cidadãos, poderá contribuir para a criação de um mundo 
melhor, mais rico (intelectualmente e afectivamente), mais justo.

Cedo comecei a questionar as palavras “criação”, “desenvolvimento”, 
“público”; e, em especial, a sua combinação: “criação de públicos” ou 
“desenvolvimento de públicos”. Usei estas expressões durante muito tempo, 
eram uma forma de nos entendermos entre colegas. No entanto, eram também 
usadas nos nossos contactos com o exterior, com pessoas fora da nossa área 
profissional, e começaram a soar-me arrogantes. Senti que transmitiam  
e reforçavam uma relação de poder: entre os “entendidos” e os destinatários 
dos seus serviços; entre quem sabe “o que é bom e vale a pena” e quem pode 
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declaração particular de necessidade? Então, para mim, ser 
sensível a isso é liderança, é dizer ”aqui está o que sentimos no 
ar e ao qual pensamos que vale a pena dar voz 
(tradução da autora).

Por muito que a expressão “dar voz” possa indicar também uma relação de 
poder e a intervenção de um guardião, proponho olharmos para esta afirmação 
de Martha Lavey de forma mais aberta. Não se trata de “dar às pessoas o que 
querem”, até porque, se a questão se colocasse desta forma, muitas pessoas 
não poderiam formular uma resposta. Trata-se da necessidade de termos 
consciência de que não estamos a trabalhar num vácuo, e muito menos apenas 
para os nossos pares. Trata-se da capacidade de conhecer e também de sentir 
o que está à nossa volta, quem são as pessoas com quem pretendemos criar 
uma relação, quais os seus interesses, inquietações, dúvidas e necessidades. 
Elas têm voz, mas falta muitas vezes a plataforma. Os espaços culturais podem 
ser este género de plataforma para os cidadãos. Projectos como O Público Vai 
ao Teatro reflectem este tipo de inquietação por parte de alguns profissionais 
da cultura: a preocupação em entender melhor a experiência intelectual 

e emotiva do espectador em relação ao 
espectáculo; a necessidade de encontrar 
novos modelos de interacção e mediação 
entre agentes culturais e espectadores;  
o desejo de criar espaço para os cidadãos  
se envolverem de forma activa nos processos 
de programação cultural. 

No entanto, mais do que falar  
de “democratização da cultura”, como 

nos convidava o encontro realizado no Teatro São Luiz (um processo de 
neo-mandarins, decidido e gerido por quem está no topo, mas ainda necessário 
em certos contextos), é necessário pensarmos e agirmos para a criação de uma 
cultura democrática, da qual todos os interessados possam usufruir e possam 
ser co-criadores.

Um ano depois do referendo do Brexit, foi publicado o relatório Towards 
cultural democracy: promoting cultural capabilities for everyone (Wilson et al 
2017). Nele faz-se referência a princípios que hoje em dia podem e devem ser 
reflectidos nas políticas culturais de vários países, incluindo Portugal: 

No contexto da profunda e generalizada divisão política 
expressa através da campanha e votação do referendo da 
UE em 2016, está cada vez mais claro que é exigida uma 
atenção urgente e radical para novas abordagens a muitos dos 
processos políticos do Reino Unido. Isso inclui a forma como  
as políticas culturais funcionam — e o quê e para quem são  
as políticas culturais. Perguntas sobre como a cultura é feita  
e por quem, e que actividade criativa é reconhecida e apoiada, 

Maria Vlachou

beneficiar disto para se tornar numa pessoa melhor e mais culta. Senti-me 
mais confortável em olhar para o nosso trabalho como um esforço para  
a “criação de relações” que pudessem ser duradouras, porque baseadas na 
honestidade, na humildade e na vontade genuína de partilhar e da aprender  
em conjunto (Vlachou 2018; 2017; 2016; 2015a; 2015b; 2014; 2013a; 2013b).

Nesse percurso, o pensamento de John Holden foi marcante para mim.  
Em especial, a forma como identifica, no seu ensaio Culture and Class  
(Holden 2010), os diferentes tipos de guardiões na área da cultura: 

 — Os snobs culturais: um grupo influente (que inclui profissionais e membros 
do público), leal a certas formas de arte e períodos, e caracterizado por 
uma insistência de que apenas os já educados devem poder apreciá-los;

 — Os neo-mandarins: pessoas “cultas” e entusiastas culturais que desejam 
partilhar o seu entusiasmo com outros. Acreditam que é paternalista 
assumir que alguém é incapaz de entender e desfrutar da cultura e estão 
dispostos a educá-los na “alta” cultura;

 — Os neo-cosmopolitas: adoptando uma abordagem mais ecléctica, 
reconhecem a qualidade do cânone da produção cultural do ocidente, mas 
querem mais. O seu cosmopolitismo é produzido na dialéctica entre o local 

e o global, que encontram na sua localidade, 
nas suas viagens ou através de media antigos 
e novos. Em todos esses lugares, encontram 
prazer e provocação.

Ao ler este ensaio, identifiquei-me logo  
com a neo-mandarim que era. E apesar de 
Holden nos descrever com alguma simpatia  
(a referência sobre a rejeição do 

paternalismo), aos poucos percebi que havia uma característica comum entre 
snobs culturais e neo-mandarins: a sua necessidade de controlar o acesso.  
Eles é que definem o que tem valor, a que é que vale a pena ter acesso.  
A partir daí, a minha reflexão e a minha prática (estando eu mais consciente 
das qualidades dos neo-cosmopolitas) tomaram um outro caminho.

Não faltam críticas aos neo-cosmopolitas, sobretudo da parte de quem 
entende a sua prática como “dar às pessoas o que querem”. No entanto, não 
é disto que se trata nem os neo-cosmopolitas pretendem abdicar das suas 
responsabilidades como profissionais. Numa entrevista de 2015, a já falecida 
Martha Lavey, que foi directora artística do Steppenwolf Theater em Chicago, 
dizia (Carl 2015): 

Penso que é da responsabilidade de um director artístico —  
ou, digamos, do colectivo que é a instituição artística — dizer 
“aqui está o apelo que estou a sentir na nossa comunidade”. 
Mas, afinal, não é nossa responsabilidade termos uma espécie 
de eloquência ou articulação em torno disto, que, talvez,  
a própria comunidade sinta, mas não apresenta como uma 
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é encarado como violência; a necessidade de encontrarmos espaços de 
conforto (muitas vezes virtuais) é crescente. Não conversamos. Não nos 
encontramos. Não nos olhamos. 

O teatro, pela sua natureza, contraria estas tendências de fechamento.  
É um lugar de encontro, onde podemos olhar-nos uns aos outros (anfi-teatro)  
e para nós próprios, desenvolver a capacidade de empatia, opinar e dialogar.  
O projecto O Público Vai ao Teatro procura quebrar o monólogo e alargar  
o círculo de pessoas envolvidas em diálogo. Valoriza a partilha da autoridade, 
integra as ideias de diversos intervenientes; o esforço torna-se comum  
e criam-se relações com os espaços, sentimentos de afecto e de pertença.  
Um projecto como este envolve, inevitavelmente, um pequeno número de 
pessoas, mas permite estudar as dinâmicas, testar alternativas e, talvez, 
também pensar numa escala maior, de forma a influenciar as práticas dos 
teatros e de outros espaços culturais. Seria interessante e útil sabermos  
mais sobre este último ponto no futuro.

Dito isto, os Encontros sobre Políticas da Recepção e Desenvolvimento  
de Públicos no Contexto das Artes Performativas deixaram-nos com uma outra 
inquietação ainda: a da necessidade de haver mais espaços de encontro em 
“anfi-teatro” para os próprios profissionais da cultura. Espaços onde possamos 

olhar-nos uns aos outros, mas também,  
e sobretudo, para nós próprios. É urgente 
avaliarmos de forma mais consciente e crítica 
o que fazemos, questionarmos porque é que  
o fazemos e para quem, interrogarmo-nos 
sobre a real relevância do que propomos.  
Acima de tudo, pensando na intervenção 
emotiva de Elisabete Paiva no encontro,  
é urgente enfrentarmos de forma honesta  

a nossa cumplicidade, passiva ou activa, na perpetuação de vícios e de práticas 
que minam a qualidade da nossa democracia.

são assuntos em que todos nós temos um interesse profundo  
e cada vez mais urgente. […] Liberdade social substantiva  
de criar versões de cultura, liberdade real e concreta para 
escolher que cultura fazer e que cultura apreciar. […]  
Para isso, é essencial que todos os cidadãos tenham  
a oportunidade de ver e ouvir coisas; coisas novas, coisas 
velhas, coisas estranhas, coisas bonitas, coisas divertidas  
e ferozes; coisas que mobilizam, confundem e movem; coisas 
que trazem conforto e coisas que inspiram.
(tradução da autora)

Enquanto ouvia as várias intervenções no encontro O Público Vai ao Teatro,  
as principais questões que se me levantavam eram: até que ponto 
programamos conscientes das necessidades e anseios das pessoas à nossa 
volta, com as quais nos pretendemos relacionar? Até que ponto o que lhes 
propomos é relevante para elas, desperta curiosidade, ajuda a reflectir  
e a esclarecer ideias? Até que ponto temos dado passos no sentido de envolver 
algumas delas nos nossos processos? E somos, realmente, capazes de o fazer, 
disponíveis para partilhar a nossa autoridade? 

Mas, mais do que isto, as questões 
preponderantes naquele dia — o dia em que 
acordámos com as notícias do resultado das 
eleições brasileiras — eram: “Pensamos que 
estamos imunes? Que Portugal será  
a excepção? Como vemos o futuro? O que  
se diz à nossa volta? O que podemos fazer  
e como o vamos fazer?” Tendo expressado 
em voz alta este questionamento, pude 

constatar que a maioria dos presentes não tinha, por exemplo, conhecimento 
das manifestações públicas de grupos da extrema-direita nos meses anteriores 
(ao pé da estátua de Padre António Vieira, em Lisboa; em frente ao Teatro 
Nacional Dona Maria II; em algumas escolas do país). Verifiquei novamente 
que para muitos de nós, profissionais da cultura, o que fazemos é “business 
as usual”: desconhecemos muitas das realidades que afectam a nossa 
sociedade e as comunidades que pretendemos servir; não procuramos estar 
informados; e, independentemente do que está a acontecer à nossa volta, 
continuamos a programar da mesma forma, a abordar os mesmos temas de 
sempre, a trabalhar para e com as mesmas pessoas. Se alguém nos pedir para 
explicarmos a importância do nosso trabalho, devolvemos um olhar perplexo, 
uma expressão vazia ou, então, a afirmação da importância da cultura  
“porque sim”.

Perante os desenvolvimentos políticos, a nível internacional, será 
preocupante se continuarmos simplesmente confiantes na importância  
da nossa missão, mas indiferentes em relação ao seu impacto e eficácia.  
Os medos e as dúvidas dos cidadãos são muitos; a capacidade de reflexão 
crítica e de diálogo informado limitada; o confronto com ideias diferentes  
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A separação de poderes é uma das conquistas da democracia. Não define  
por si só o conceito de justiça mas, indubitavelmente, faz com que os três 

poderes se regulem, controlem, não 
possibilitando que um único órgão consiga 
deter a responsabilidade e o poder de decisão 
sobre todo o processo. Reconhecendo  
o papel e pensamento político da cultura  
e da arte, não o devemos confundir com  
o poder político legislativo e autárquico. 
Os olhares, as necessidades e os princípios 
da política, bem como os respectivos 

tempos eleitorais, não são coincidentes com os processos culturais. Existem 
responsabilidades políticas na cultura, como existem na educação e na saúde, 
por exemplo. Contudo, são evidentes as diferenças de tratamento da primeira 
perante as restantes. 

Parto do princípio de que todos consideram que a cultura é um bem 
essencial. Um bem que nos define, nos desafia, cria pensamento, desperta  
a curiosidade no outro, cria espaço público, confere identidade e sentimento  
de pertença. Vejo a cultura como uma plataforma sistémica que resulta 
de vários factores e actividades, sejam elas mais artísticas, performativas, 
patrimoniais, gastronómicas, festivas, entre muitas outras que se poderiam 
referir. Vejo a cultura como um princípio semelhante à agricultura, como uma 
acção de cultivo que cria transformação nos indivíduos e nas sociedades.  
A cultura cria sentidos, que estão consagrados na Constituição e expressos  
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os quais os poderes políticos 
têm a obrigação de promover. 

Defendo espaço para a cultura participativa, inclusiva e diversa: uma 
cultura para todos e de todos. Defendo um lugar artístico para a cultura popular 
e a sua devida apropriação pelas suas comunidades. 

Cultivar 
Luís Sousa Ferreira
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têm interesse. Sabendo que a maioria da oferta cultural fora dos grandes 
centros urbanos é promovida essencialmente pelos municípios, que estes 
proporcionam cada vez mais eventos gratuitos, que os espetáculos nos espaços 
culturais têm bilhetes de valor simbólico, que as bibliotecas são de acesso 
livre, que existem imensas acções de rua gratuitas, não poderá ser a ausência 
de dinheiro impedir o acesso. A programação de qualquer prática cultural 
contemporânea, num espaço central, com comunicação e sem bilhete corre, 
infelizmente, o risco de ficar vazia, ou muito aquém das expectativas. Este 
pensamento não pretende rotular ou criar qualquer tipo de estigma. Contudo,  
a consciência de ausência de valor, ou de não existir uma valorização monetária 
do conteúdo artístico, faz com que se intua que o acesso à cultura tem outras 
barreiras muito mais profundas que as comummente verbalizadas. Basta 
pensar que, no mesmo espaço, espectadores são capazes de pagar 2€ por uma 
cerveja mas, simultaneamente, têm alguma dificuldade em contribuir com 2€ 
apenas para o espectáculo que é a razão da sua presença numa dada praça  
da cidade.

Isto é sintomático também em outras áreas, em que persistimos 
exclusivamente com os mecanismos expositivos e unidireccionais, como  
é o caso do modelo de ensino e dos meios de comunicação social, onde  

a Televisão ocupa o lugar cimeiro da 
hegemonia da cultura de massas.  
Não é de admirar, portanto, que haja alguma 
habituação da população a esta posição de 
conforto e à passividade enquanto receptora 
de uma mensagem.

Nas últimas décadas, o êxodo rural  
e a nova emigração dos jovens “qualificados” 
têm retirado, de boa parte do país, massa 

critica à comunidade civil, tornando-se menos exigente relativamente à oferta 
cultural dos seus territórios. Sinto também que a especialização dos processos 
artísticos tem afastado as comunidades das práticas culturais, criando um 
eles (os artistas) e um nós (a restante comunidade). Neste sentido, competirá 
aos poderes políticos, em especial aos de proximidade, proporcionar contextos 
artificiais que estanquem, criem e devolvam valor à cultura; contextos artificiais 
para o que deveria ser mais natural às sociedades. É como criar um habitat 
para uma espécie em vias de extinção. 

Para mobilizar temos de criar o discurso e envolver as comunidades.  
Temos de criar a necessidade, a pertinência e o sentimento de pertença. 

Sendo a cultura uma actividade sistémica, este habitat tem de ter um 
terreno fértil que trabalhe em várias frentes: projectos artísticos com as 
escolas, para desenvolver o espírito crítico e partilhar referências; apoio à 
criação, tentando que as necessidades das comunidades estejam naturalmente 
espelhadas nos projectos artísticos; projectos de criação em comunidades, 
para criar empatia entre a paisagem humanizada e os artistas; equipamento 
dos territórios com ferramentas que permitam o acolhimento de projectos 
diversificados e multidisciplinares; apoio e fomento à criação de associações 
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A cristalização dos fenómenos de cultura popular teve o seu expoente 
máximo durante o Estado Novo e continuam ainda hoje a ser essas as 
referências de boa parte das federações e associações nacionais. Com este 
processo de estagnação e com a natural reinvenção da sociedade promoveu-se 
um afastamento da população e abertura à cultura de massas que, qual erva 
invasora, aproveitou todo o terreno não trabalhado. Entre uma cultura popular 
morta e a cultura de massas vazia de território e identidade, estamos a 
empobrecer e a esvaziar o nosso país da liberdade de escolha. É esta liberdade 
de escolha e participação, tal como enunciada no artigo 27.º da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que prevê que as pessoas possam tomar parte 
livremente na vida cultural da comunidade.

Segundo o Eurobarómetro, só 6% dos portugueses têm uma actividade 
cultural frequente. Poderemos questionar os critérios para tão demolidores 
números, uma vez que não acredito que as práticas culturais aqui 
representadas vão ao encontro do meu entendimento de cultura. Quando 
auscultamos as práticas culturais, as pessoas focam-se em actos conscientes 
e deliberados como as idas ao Teatro e outras lógicas clássicas de práticas 
culturais. No meu entendimento, pelo contrário, considero existirem muitas 
outras formas tradicionais e contemporâneas de outras práticas culturais que 

preenchem os nossos dias, mesmo que não 
façam parte da nossa percepção imediata de 
actos culturais. Contudo, mesmo com todas 
as ressalvas necessárias a esta consideração, 
o resultado não deixa de ser preocupante.  
A 19 de Julho de 2016, o INE corrobora estes 
indícios quando afirma que só 41% dos 
municípios têm salas de espetáculo. Ficámos 
também a saber que Lisboa concretiza 25% 

da oferta e 60% das salas. Mas o mais assustador é perceber que, em média, 
cada espectador apenas gastou 6,57 € por ano. 

Cada um poderá olhar para si, para a sua envolvente social e questionar 
porque é que estes números acontecem. Podemos falar da falta de tempo  
e das vidas atribuladas das famílias contemporâneas. O baixo poder de compra 
poderá ser também um factor. Há quem alegue que há falta de informação  
e que não é fácil aceder às propostas. Não desprezando alguns casos  
e circunstâncias específicas, a grande resposta a este afastamento pode estar 
na falta de valor que atribuímos à cultura enquanto sociedade. 

Com as plataformas digitais, sites e redes sociais, conseguimos ter acesso 
facilitado às agendas culturais das instituições. Não obstante, para que tal 
aconteça, temos de estar despertos e disponíveis para sermos atingidos pelos 
materiais gráficos que pululam nas ruas e, principalmente, ter proactividade 
para ir consultar os canais certos. A informação existe, na grande maioria dos 
casos, contudo, não existem hábitos de consulta e só existirão mobilizados 
pela vontade. No início deste ano, em resposta a um estudo interno da revista 
Gerador, quase 50% dos portugueses, apesar de defenderem um maior apoio 
estatal à cultura, afirmaram que não têm mais práticas culturais porque não 
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aos equipamentos classificados de âmbito local, torna-se imperativo que  
a estratégia municipal para a cultura adquira modelos mais profissionais  
e independentes. 

Como dizia José Afonso: a revolução cultural não era ele poder ir tocar 
a mais sítios. Revolução cultural seria ele chegar a esses sítios e encontrar 
música de lá. 

Dado o exposto, não acredito que a tão esperada rede de Cine-teatros vá 
resolver os problemas sistémicos das políticas culturais do país, nem mesmo 
a equidade da oferta. Não será um edifício, a programar um punhado de 
espetáculos, que vai criar as dinâmicas necessárias à inversão do panorama  
de desinteresse. O modelo de circulação apenas soluciona o escoamento  
de alguns espectáculos a partir dos dois pólos culturais do país. Claro que  
a existência de espaços culturais, como ferramentas para o acolhimento  
e a criação artística, é essencial. Ainda assim, facilmente se proporciona  
a dinamização dos edifícios como um fim em si mesmo. É um pouco como  
a confusão entre a criação de praças e a criação de espaço público. As décadas 
do betão criaram a ideia do edificado como um sinónimo de progresso.  
A cultura bate-se por espaços, edificados ou não, de encontro. Nesta rede que 
ao nomear a tipologia de espaços está, logo à partida, a ter uma visão redutora. 

Surgem também algumas perguntas como 
esta: quem irá liderar esta rede? 

Um pouco por todo o mundo surgem 
espaços e estruturas que agregam várias 
dinâmicas das sociedades no mesmo local, 
integrando as práticas artísticas nos trajectos 
diários das comunidades. Espaços onde 
podemos ir à piscina, fazer compras,  
ir ao teatro, ter uma aula de ginástica  

e dança; espaços com livrarias e restaurantes, com salas de ensaio e campos 
desportivos; espaços expositivos conjugados com galerias, lojas de artesanato  
e oficinas. São espaços que respeitam os ciclos e as necessidades diárias  
das populações, integrando de uma forma harmoniosa as várias dimensões 
das nossas vidas. Não só facilitam a logística diária como, de uma forma subtil, 
criam referências e desafios constantes à natural participação.  
A especialização dos edifícios, dedicados apenas às práticas performativas, 
muitos deles centros de conferências rebaptizados, onde nem todas as práticas 
artísticas são compreendidas, não podem ser vistos como a solução. Terão de 
ser vistos “apenas” como uma ferramenta para uma estratégia mais holística. 

Ao defender projectos locais com escala global, defendo também que 
estes devem resultar de parcerias com responsabilidades partilhadas entre 
municípios e Ministério da Cultura. Não compete ao estado central apoiar  
a programação regular dos municípios e estes devem ter independência para 
desenhar a estratégia que consideram mais pertinente e eficaz para as suas 
comunidades. No entanto, existem áreas estratégicas para as quais deve haver 
responsabilidade partilhada. Deverão ser alvo de linhas de financiamento 
específicas, por exemplo, o apoio à criação, os laboratórios de pensamento,  
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culturais que trabalhem as referências locais com um sentido global; criação  
de espaços para a reflexão e o pensamento, ou seja, criação de espaço público 
e de encontros. 

Em territórios esvaziados de espírito crítico e de agentes da comunidade 
que trabalhem a cultura e, consequentemente, territórios onde as comunidades 
não têm práticas de consumo, de participação, de criação cultural e de 
formação, cabe ao poder político criar um projecto cultural que fertilize  
o território. Não basta lançar sementes para uma terra árida sem providenciar 
todas as condições que garantam o sucesso e a sustentabilidade da colheita. 
Caso contrário, para terras secas, a semente será sempre a culpada pela 
ausência de água. A vitalidade da água é inquestionável mas não terá qualquer 
consequência sem uma boa sementeira. Sem equipas técnicas qualificadas 
nunca se saberá se a semente seria boa, quando e onde devem ser plantados os 
rebentos, não saberemos quanto tempo a árvore demorará a dar fruto, se uma 
fraca colheita se deve a uma intempérie pontual ou a um planeamento errado. 

Nas nossas casas, tendo em vista uma cultura de subsistência, todos 
podemos ser agricultores. Só que, para aumentar a escala e falando de grandes 
colheitas, que requerem tecnologia, fundos europeus, impacto económico, 
transformações importantes na paisagem, o abastecimento do comércio, 

entre muitos outros impactos, temos de 
recorrer a mão-de-obra qualificada. Neste 
momento, os municípios são responsáveis 
por 60% do investimento na cultura nacional. 
Contudo, na sua grande maioria, não 
detêm equipas técnicas e, quando as têm, 
comportam-se muitas vezes como técnicos 
domésticos sem autonomia política, projecto 
ou referências. Hoje em dia, mais do que a 

ausência de financiamento, temos uma injecção de capital em território árido, 
sem método, sem objectivos claros e disperso em projectos cata-vento. Todo 
este investimento estimula e legitima os preconceitos com que a cultura se 
depara. Numa lógica, por vezes até bem-intencionada, baseada em modelos 
tentativa-e-erro, cavam-se maiores fossos entre as comunidades e as propostas 
culturais institucionais. 

Poderíamos também usar outra analogia para o actual comportamento 
da política perante a cultura. Imaginemos, por exemplo, os municípios que 
pretendem controlar os hospitais e as escolas públicas mas sem terem médicos 
nem professores para o efeito. 

O populismo na cultura é tão nocivo para as sociedades como as 
especulações em torno dos malefícios das vacinas e a recusa de tratamentos 
validados por médicos e cientistas ou, até, o demagógico movimento  
“Escola sem Partido”.

Com o novo contexto de transferências de mais competências  
do estado central para os municípios (Lei n.º 50/2018 de 16 de Agosto,  
Artigo 15.º), compreendidas entre a gestão e a conservação do património,  
a fiscalização das actividades e o recrutamento de recursos humanos afectos 
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A diversidade é a única possibilidade de inclusão, como um processo 
cubista que nos permite ver simultaneamente todos os vários lados do cubo,  
ao contrário dos três possíveis à real visão humana. 

A cultura de massas, unidireccional e hegemónica, altera a paisagem de 
uma forma quase definitiva. Não respeita a diversidade dos territórios, não 
é aculturada e apropriada pelas comunidades. Cria problemas colaterais, da 
mesma forma que os incêndios de grande dimensão resultam das imensas 
monoculturas que conquistaram lugar à floresta. Da mesma forma que as 
monoculturas acabam com a biodiversidade, a mimetização cultural, vinda  
da necessidade de obtenção de recursos imediatistas e populistas, mata  
a única forma de o poder autárquico conseguir cumprir com o seu dever de 
Cultura: a promoção de um contexto fértil que promova a diversidade cultural, 
criando uma sociedade rica e diversa. 

Muitas são as bandeiras levantadas nas últimas décadas para  
o multiculturalismo dos territórios. Com a história recente, percebemos que 
estes movimentos apenas desencadearam a criação de guetos e de lógicas 
ténues de tolerância. Acredito que aqui a cultura, sem recurso a exotismos 
e paternalismos, sem uma visão espectadora, poderá criar os encontros 
necessários, que esbatem preconceitos, de que ordem forem, criando  

o tão necessário interculturalismo. 
Fora as dinâmicas dos municípios, 

existem outros poderes estruturantes nos 
médios e pequenos concelhos que criam um 
triângulo muito duro para a “descristalização” 
dos processos culturais. Aos municípios 
(executivos, oposição e equipas técnicas) 
juntam-se os órgãos de comunicação 
social local e regional — também estes 

desprovidos de pessoas das áreas cultural e artística — e as associações 
locais com iniciativa cultural, representativas, na maioria dos casos, de grupos 
de rancho folclórico, teatros amadores e bandas filarmónicas. Estes agentes 
constituem um triângulo de forças, estabilizado numa relação confortável de 
interdependência. As associações ditas “culturais” passaram a ser um bastião 
conservador, numa tentativa de representação cultural do “antigamente”. 
Revisitam lugares e replicam fórmulas, não vivendo o hoje, ou criando um 
reduto formal e artificial para as práticas culturais nos municípios fora dos 
grandes centros. Vêem os municípios como prestadores de serviços e estes 
encaram as associações como extensões de si mesmos. É uma relação de 
proximidade, que seria de louvar se não estivessem os papéis de cada uma 
completamente descaracterizados. Estas associações são as únicas alvo de 
um plano de apoio à cultura, que raramente fomenta a criação de associações 
profissionais e/ou contemporâneas. Estes planos de apoio são muitas vezes 
pouco claros e carecem de um projecto global que defina o que deve ser 
apoiado. Sem um olhar estratégico, este contributo é, apesar de válido, apenas 
um apoio às dinâmicas de entretenimento e de ocupação do tempo livre. 

Claro que não nos podemos esquecer do papel importante na formação 
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a criação de ferramentas que experimentem novos modelos e estratégias e que 
provoquem a criação de boas-práticas noutros territórios.

Não existem, desta forma, linhas de apoio à cultura no estado central.  
As verbas disponíveis que existem apenas chegam, e em fraca medida, ao 
apoio à criação artística contemporânea. Carecemos de estratégias de território 
que vejam o país como um território plural, com direitos semelhantes no que 
toca à acessibilidade. Refiro-me ao tão esperado “Apoio Parcerias”, ou a outro 
programa que parta deste binómio e que esteja focado nos territórios, nas 
práticas culturais e nos respectivos públicos. Para este fim não se deve contar 
com o apoio à criação, que tem o seu legítimo lugar e não deverá ser usado 
para inverter as desigualdades no acesso à cultura e envolvimento de públicos, 
sob pena de não alterarmos a realidade do pais e condicionarmos a criação 
contemporânea a pressupostos que não são (nem devem ser) os seus. 

O estado central e os municípios deveriam conseguir criar projectos locais 
com as condições necessárias para se ultrapassar a barreira do período de 
incubação — os habituais “dois anos de namoro” — necessários para que estes 
se infiltrem nos territórios e criem o natural entendimento de todos os agentes 
locais. São necessários, para este fim, projectos que tenham financiamento de 
ambas as partes para que estes respondam às necessidades locais e nacionais. 

Defendo uma programação diversificada,  
mas não me indigna, antes pelo contrário,  
a existência de estratégias de especialização 
dos territórios que criem mais diversidade  
e uma lógica de complementaridade entre  
os municípios. A lógica da municipalização  
do país tem criado visões demasiado  
curtas, criando duplicações indevidas  
de investimentos, não complementares  

e redundantes. Acredito que as comunidades intermunicipais irão ter  
uma palavra a dizer, mas a sua existência ainda é demasiado recente  
para vermos resultados. 

Não acredito que a ausência de investimento na cultura venha da falta  
de fundos dos municípios. Volto à ideia de falta de valor e de conhecimento 
das necessidades e das vantagens desse investimento para a qualidade de 
vida das pessoas. Digamos que os políticos não são só causa mas são também 
efeito. São resultado de todo um paradigma, como todos nós. Faltam, por 
isso, exemplos que partilhem práticas e que comprovem os indícios que aqui 
defendo. Reforço a necessidade de criação de projectos locais, resultantes 
de parcerias intermunicipais e de parcerias com o estado central, que tragam 
referências para quem quer e acredita no investimento na cultura. Assim sendo, 
não acredito que um modelo de disseminação e circulação pelo território vá 
trazer grandes melhorias ao panorama actual. Irá uniformizar a programação 
cultural, não terá em conta as especificidades do território, reduzirá as 
responsabilidades dos parceiros, criará lógicas muito desiguais para os artistas 
independentes e, principalmente, não terá em conta o que é efectivamente  
a criação de práticas culturais num território. 
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A problemática do acesso à cultura não pode ser resolvida de uma forma 
desgarrada e superficial. Necessita de fazer convergir acções integradas entre 
as estruturas culturais (auditórios, bibliotecas, museus, arquivos, associações), 
os estabelecimentos de educação formal e não formal, órgãos de comunicação 
e restantes agentes da sociedade civil. Falamos ainda de um modelo  
de investimento que carece de projectos transversais e longos, com pontos 
de entendimento, que criem momentos de retorno à comunidade geral, para 
garantir o financiamento que permita viabilizar a continuidade dos trabalhos 
estruturantes, subtis e lentos. Não é por acaso que o Teatro Viriato (Viseu)  
e a Oficina (Guimarães) conseguem manter um trabalho de continuidade  
e ao longo do tempo. Esta sustentabilidade deve-se à continuidade de uma 
relação contínua com o território, que concilia fundos e apoios nacionais 
e locais, que confere (e mantém) independência às suas estruturas e, 
simultaneamente, uma relação com os poderes políticos, sem dependerem  
dos ritmos dos mandatos. 

São essenciais projectos que vão ao encontro das pessoas, saindo da sua 
zona de conforto, actuando nas escolas, associações, fábricas, praças, praias, 
espaços de diversão nocturna... Projectos de território que vão ao encontro das 
pessoas e dos seus locais de cultivo. 

Deve dar-se primazia aos projectos 
liderados pelas comunidades, pelas 
associações locais, em detrimento da criação 
de novos projectos institucionais sem relação 
local. Para tal, é necessário ter uma direcção 
e um projecto, para que a escolha seja 
alicerçada nos objectivos estratégicos  
e não noutros parâmetros mais formais.  
Para garantir a sustentabilidade do projecto  

é essencial que a interferência seja mínima, garantido a liberdade de escolha 
das comunidades. 

O desenho das programações das estruturas culturais municipais deve 
ser multidisciplinar, com projectos mais festivos a integrarem outros mais 
experimentais no seio da sua programação. Cria-se, assim, um pacote diverso  
e ecléctico que possa esbater os já estruturais preconceitos sobre  
as práticas contemporâneas e sobre algumas áreas artísticas. Não deve haver 
com isto interferência nos conteúdos artísticos, nem uma visão redutora da 
complexidade dos conteúdos apresentados. Falo apenas de um enquadramento 
mais natural e diverso que coloque todos mais disponíveis para a proposta. 
De igual forma, deverão ser desenhados projectos intergeracionais, com 
programação para toda a família, criando práticas comuns e partilhadas.  
Só assim projectamos um crescimento integrado, de forma a que os futuros 
jovens-adultos dominem os espaços e os códigos. Defendo uma programação 
para todas as faixas etárias para que não existam períodos sem oferta 
porque isso implicaria um natural desvincular das gerações com os espaços 
e conteúdos. As acções de vizinhança e de mediação com o contexto são 
essenciais. Como, por exemplo, um lojista que nada saiba sobre a acção que 
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musical e na dinamização das comunidades veiculado pelas estruturas 
amadoras. De uma forma ainda muito tímida, surgem algumas associações que 
se estão a transformar por dentro. Filarmónicas que contratam artistas para 
dirigir as suas bandas; grupos de teatro amador que trabalham com actores 
profissionais, adquirindo outros modelos e processos criativos; associações 
que integram jovens nos seus corpos directivos e que, fazendo parte da 
comunidade, conseguem transformar e actualizar os seus planos de actividades 
sem perderem a envolvência local, entre outros exemplos que vão reafirmando 
a necessidade urgente de alterar o paradigma das associações locais. 

No outro vértice do triângulo temos a comunicação social local à qual,  
na sua grande maioria, faltam referências para abordar os assuntos  
da cultura. Mantêm uma agenda local, alicerçada nos artistas da “província”,  
num conformismo do pequeno e do “para a nossa escala”. A relação de 
proximidade e de rosto com os dois outros vértices cria um olhar deturpado 
e pouco crítico das práticas mútuas, estando estes também financeiramente 
dependentes dos mesmos e a viver dos conteúdos noticiosos escritos pelas 
associações e municípios. 

Existem já alguns casos de sucesso pelo país, mas só aconteceram 
porque partiram de dentro de um destes vértices. Quem pensar que o pode 

fazer por fora, desengane-se. Acredito que 
não há cultura com conforto e que o acto 
de transformação associado à cultura só 
acontecerá com uma clara ruptura com  
este triângulo de forças, o “triângulo  
do provincianismo”. 

É sabido que as pessoas só querem estar 
onde as coisas acontecem. O êxodo rural 
resulta da falta de perspectivas para o campo, 

ou mesmo para o “interior” do país. O desapego gera desconhecimento. 
Recentemente, vários municípios perceberam a capacidade de 

atractividade da cultura para os territórios. Aliada aos novos movimentos 
turísticos, a cultura é usada como uma forma de alavancar a imagem das 
cidades, criando uma fusão entre os eventos culturais e a percepção do 
território. Compreendo e até acredito que este olhar possa ser o caminho  
para a transformação do fraco tecido cultural do país. Algumas regiões querem 
atrair quadros qualificados para as empresas, querem estancar a fuga dos 
especialistas dos seus serviços, como médicos em hospitais do interior, por 
exemplo. Já perceberam também que não basta aumentar ordenados para 
reter a população. Existem outros factores que condicionam a permanência de 
pessoas que têm poder de escolha. A cultura é também um instrumento para  
a criação efectiva de uma qualidade de vida, que transforma a forma como  
as pessoas vêem e se relacionam com o lugar. Mais do que uma estratégia  
de marketing e de brandwashing, a cultura deve ser um instrumento  
para o planeamento, fixação e atracção do território porque concilia  
as necessidades internas e as expectativas globais. Ser contemporâneo  
não é mais do que viver o hoje. 
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vai decorrer “na sua praça” será uma voz da oposição e aquele que estiver 
informado, e que até possa fazer parte, será um embaixador. 

Pela prática que tenho no terreno, qualquer projecto necessita de dois 
anos de “namoro” para começar a evidenciar alguns caminhos. Os projectos 
estratégicos para a cultura têm de compreender as claras necessidades 
políticas, sem nunca colocarem em causa a seriedade e os objectivos centrais 
dos programas culturais. A apropriação dos projectos pelas comunidades  
é a única forma de se conseguir a força necessária para os manter. Por tudo  
o que aqui referi, estes pensamentos estão em contraciclo, mas defendem  
os valores expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos  
e na Constituição da República Portuguesa. 

Todos nós conseguimos atribuir valor ao mel produzido pelas abelhas; 
quantificar e atribuir-lhe um valor efectivo de mercado. Contudo, teremos  
muita dificuldade em avaliar a importância das abelhas nos processos  
de polinização, que são estruturais para toda a vida no planeta e para  
a manutenção da biodiversidade. 
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Mantivemos, portanto, o estilo 
característico da oralidade e 
informalidade presente nos 

textos 
originais, 
com  

o objectivo de dar conta  
das dimensões subjectivas  
e biográficas que nos parecem 
fundamentais para a discussão 
que esta publicação propõe.

Na secção 
testemunhos 
reunimos 

um conjunto de contribuições 
relatadas na primeira pessoa  
a partir de espaços polifónicos 
de conhecimento e experiência 
das práticas culturais. 
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Quando o filme O Tubarão (Steven Spielberg, EUA, 1975) foi exibido em Lisboa, 
em finais dos anos 70, alguns dos meus colegas de escola estavam muito 
entusiasmados e a organizar-se para ir ver o filme naquele fim-de-semana. 

Quando cheguei a casa e pedi aos meus Pais 
para os acompanhar, eles disseram-me que 
não porque já tinham comprado bilhetes para 
o Annie Hall (EUA, 1977) de Woody Allen, que 
tinha estreado em Lisboa, na mesma altura 
(se a memória não me atraiçoa), e íamos vê-lo 
juntos, em família, como sempre tínhamos 
feito até ali. Eu fiquei muito zangada. Acho 
que odiei os meus pais durante algum tempo 

pela desfeita que me fizeram, sobretudo porque, na segunda-feira seguinte, 
não se falava de outra coisa na escola a não ser de O Tubarão, que eu não tinha 
visto, e ninguém, absolutamente ninguém, queria saber do Annie Hall.

Acabei por ver O Tubarão, ou pelo menos uma parte, porque adormeci 
pouco tempo depois do início, uns anos mais tarde, já adulta, quando o filme 
passou na televisão e acho que naquele momento fiquei muito agradecida aos 
meus pais por me terem levado a ver o Annie Hall e não O Tubarão.

Começo a minha intervenção com o relato deste episódio, que nem sequer 
se relaciona com artes performativas, porque esta é a memória através da 
qual eu consigo melhor sintetizar a dificuldade que existia no encontro de 
interesses e na escolha de um programa comum para jovens e para adultos. 
Bem sei que estávamos nos anos 70 e que, apesar da enorme curiosidade 
que existia devido à evolução do país naquela altura, acabados de sair de uma 
ditadura, a programação cultural cingia-se, basicamente, à oferta da Fundação 
Calouste Gulbenkian (FCG, criada em 1956) e às suas temporadas de ballet, 
da Orquestra e do Coro, e ainda as idas ao Museu. A oferta cultural foi-se 
alargando, ao longo dos anos, mas durante muito tempo parecia não existir uma 
divisão de públicos. Fazíamos tudo juntos.Aldara Bizarro (coreógrafa e bailarina)

O Tubarão, 
o Annie Hall 
e os últimos 

20 anos em 
algumas 
páginas
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2006, eu contactava as escolas primeiro por e-mail, e depois, como não me 
respondiam, por telefone. Foi uma decepção. Ninguém me conhecia nas 
escolas, não me respondiam aos e-mails, os diretores desconfiavam quando 
eu ligava, porque estranhavam o meu nome — que era difícil de compreender 
ao telefone… Enfim, desta minha iniciativa, só a Casa Pia respondeu 
positivamente. Senti-me desanimada.

Mas entretanto algo estava a acontecer paralelamente a esta minha 
vontade: à imagem de alguns exemplos que já existiam (FCG/ACARTE  
e CPA), começavam a implementar-se em Portugal serviços educativos 
nos teatros e centros culturais. Eu tinha feito um ensaio aberto para alguns 
amigos, no CPA, na sala onde ensaiava, e entre esse grupo encontravam-se 
alguns programadores que passaram palavra e o espetáculo começou a ser 
apresentado neste âmbito, passando a integrar a oferta de propostas deste 
serviços educativos para o público jovem, para as escolas e para as famílias. 
Esta foi uma experiência inesquecível, não só porque tive a oportunidade de 
acompanhar de perto o desenvolvimento desta área um pouco por todo  
o país, como também pude assistir às múltiplas formas de apresentação que 
os programadores destes serviços imaginavam, com uma enorme criatividade 
e espírito de missão. Umas vezes íamos à escola, outras vezes levavam-se 

as escolas ao teatro. Umas vezes fazíamos 
apresentações nos foyers, outras vezes 
na rua, nas salas estúdio, nos museus, em 
bibliotecas. Organizavam-se conversas 
informais, fazia-se a apresentação do seu 
programa junto das escolas, umas vezes 
levando os artistas, outras não, faziam-se 
inquéritos para aferir a satisfação do público  
e variadíssimas ações para promover  

e divulgar o trabalho e os artistas que os serviços educativos apresentavam.
De repente, eu estava a assistir, in loco, na primeira fila, ou melhor, eu 

estava a participar, e a assistir ao mesmo tempo, como artista e como público, 
ao fenómeno que aqui estamos a discutir, o do desenvolvimento de públicos. 

Vi com entusiasmo este processo a crescer e a tornar-se sólido, e aprendi 
muito com programadores e artistas, e com outros profissionais que pensavam 
em conjunto a melhor forma de fazer este caminho, que se construía numa 
perspetiva muito democrática, abrangente, equitativa, com todos os cidadãos, 
valorizando-os e convocando-os para a fruição da arte e para a educação 
através da arte.

É também durante este período que me afirmo como artista, que deixo  
o meu lugar de bailarina pertencente ao boom da Nova Dança Portuguesa,  
dos anos 90, para ocupar o lugar de coreógrafa, criadora para o público jovem  
e para a comunidade. É também neste processo que fui afinando a minha 
forma de estar, enquanto artista, pautada pelas memórias, de que vos falei no 
início da minha intervenção: a ideia de criar tendo como foco principal o público 
jovem, ou determinado grupo da comunidade, e de procurar que a obra tenha 
interesse para todos.

Aldara Bizarro

Também me lembro da primeira peça de teatro que vi em Portugal, foi na 
Cornucópia e chamava-se Ah Q 1. Não me lembro da peça em si, sei que fomos 
em família, que estava muita gente à porta, lembro-me de ter descido uma 
escadaria para uma cave, que me pareceu muito escura, e ainda me lembro 
de que os atores usavam umas vestes negras e largas e de que o ator principal 
parecia estar muito sujo 2. Era uma história sobre um homem da China e eu 
adormeci. Devia ter 11 anos.

Claro que me lembro também, poucos anos mais tarde, dos Encontros 
ACARTE 3, que de certa maneira terão tido uma enorme influência na minha 
carreira de bailarina e coreógrafa. Vi peças de artistas que hoje ainda sigo com 
entusiasmo, como foi o caso de Anne Teresa De Keersmaeker, da companhia 
Rosas, ou de tantos outros como Alwin Nikolais, do Nikolais Dance Theatre, 
Stephen Petronio, Pina Baush e alguns portugueses como a Clara Andermatt 
ou o Paulo Ribeiro.

Eu diria que a minha formação ENQUANTO público foi feita assim, 
selvaticamente, num ambiente de novidade, de muita curiosidade, e, muito 
importante, de adultos. Umas vezes tinha sorte, e gostava muito do que via, 
mas outras vezes tinha azar, e apanhava enormes secas.

Hoje em dia, tudo se passa de forma distinta. Primeiro porque há uma 
oferta muito maior e mais diversificada e, 
em segundo lugar, porque a oferta abarca 
diferentes segmentos de público. O meu 
trabalho coreográfico e pedagógico está 
muito orientado para públicos específicos, 
no qual a inclusão, a participação e a empatia 
fazem parte do processo de criação. Aliás, nos 
últimos 20 anos, o foco do meu trabalho tem 
sido o público jovem. Foi através do trabalho 

desenvolvido, conscientemente, na captação deste segmento de público 
que construí um circuito próprio de apresentação 4. Queria, então, partilhar 
e descrever a minha experiência de artista que viveu a implementação dos 
serviços educativos, que, a meu ver, muito contribuíram para o desenvolvimento 
de públicos no país.

Entre 1996 e 2008 trabalhei frequentemente no Centro de Pedagogia e 
Animação (CPA) do Centro Cultural de Belém (CCB), dirigido pela Madalena 
Victorino. Foi a experiência de trabalhar com crianças neste contexto que me 
levou a querer trabalhar para o público jovem e que me levou a querer mostrá-lo 
num circuito mais alargado, com outras crianças que não fossem só as de 
Lisboa ou maioritariamente da classe média — como eu fui, até certo ponto. 
Ou seja, queria trabalhar com e para crianças de vários estratos socioculturais. 
Tinha recebido um pequeno apoio para a criação de uma peça e achei que  
a minha obrigação era que aquela peça, criada para o público jovem, fosse vista 
por todas as crianças do meu país. Decidi então fazer um espectáculo sobre 
o corpo, já que era o assunto que eu dominava, por ser bailarina e coreógrafa, 
e fazê-lo circular pelas escolas. Chamava-se Uma Bailarina na Escola. Decidi 
contactar diretamente as escolas para apresentá-lo e, como estávamos em 
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1. Ah Q — Tragédia chinesa baseada em 
Lu Sun, de Jean Jourdheuil e Bernard 
Chartreux, com tradução de Luiza Neto 
Jorge, foi encenada por Luís Miguel 
Cintra para o Teatro da Cornucópia, com 
estreia em Março de 1976. A peça foi 
posteriormente reposta em Fevereiro 
de 1978. A preparação da peça contou 
com a colaboração do próprio Jean 
Jourdheuil. Nas “Notas para um texto” 
publicadas no site da Companhia, 
pode-se ler: “Ah Q torna-se assim a 
personagem determinante da peça e 
é da teia de relações do público e das 
outras personagens com ele que a peça 
nasce. Nunca de qualquer ‘lugar do 
príncipe’. Chegávamos ao espaço sem 
lugar de mira. Com público de dois 
lados, sem lados. Começou a surgir nova 
personagem na cena, o público, com 
quem nós, actores, tanto estamos como 
com as personagens ou as personagens 
entre si.” [Mais informações em: http://
www.teatro-cornucopia.pt/htmls/
conteudos/EElVkylVZuHbNDvxFU.
shtml.] Nota da Editora (N. da E.).

2. A personagem Ah Q foi interpretada 
por Jorge Silva Melo e os figurinos  
e cenários desenhados por Cristina Reis. 
O texto de Jean Jourdheuil e Bernard 
Chartreux baseia-se no clássico da 
literatura chinesa A verdadeira história 
de Ah Q, escrito por Lu Xun entre 1921 
e 1922 e retrata as aventuras de um 
camponês. (N. da E.)

3. Os Encontros ACARTE — Novo Teatro/
Dança da Europa tiveram a sua primeira 
edição em 1987. Eram organizados pelo 
Serviço de Animação, Criação Artística  
e Educação do Centro de Arte Moderna 
da Fundação Calouste Gulbenkian, que 
foi fundado por Madalena Perdigão 
em 1984, decorriam anualmente em 
Setembro e eram uma das facetas de 
maior visibilidade desta instituição. Para 
mais informação consultar, por exemplo: 
Ana Bigotte Vieira (2016), No Aleph: para 
um olhar sobre o serviço ACARTE  
da Fundação Calouste Gulbenkian entre 
1984 e 1989, FCSH/UNL. (N. da E.)

4. Para uma visão mais abrangente da 
obra de Aldara Bizarro ver, por exemplo, 
a colectânea de ensaios Dançar é crescer 
(org. Paula Varanda, Lisboa,  
Ed. Caleidoscópio, 2012). (N. da E.)

Notas

Encontrei uma forma muito própria de o fazer, que consistia em estudar 
determinados assuntos que me interessavam e trabalhar sobre o que tinha 
apreendido e o que me tinha encantado, procurando manter a obra num espaço 
de interesse e maravilhamento intergeracional, tal como nos anos 70, só que no 
sentido inverso: em vez de se situar no mundo do adulto, situava-se no mundo 
da infância e juventude, mas o adulto era convocado, tal como eu o era nos anos 
70, enquanto criança, para a inteira fruição daquele objecto. E, para mim, a obra 
só estava completa quando eu percebia que tinha atingido esse objectivo.

Eu diria que hoje, apesar das assimetrias que existem no país, temos uma 
oferta muito rica no campo das artes performativas. Esta oferta tem sido 
amplamente experimentada. Eu diria até cientificamente comprovada. Mas ela 
não é estática. Deve estar em constante mutação para acompanhar a mudança 
que se passa no país e no mundo global, e para acompanhar também  
a evolução da arte que está sempre a transformar-se ou, pelo menos, devia 
estar, assim o creio. Por isso, o lugar de desenvolvimento de públicos é um 
lugar infinito e muito exigente.

Não nos podemos esquecer de que o público também mudou. Há públicos 
em vez de público, e estes públicos especializaram-se, profissionalizaram-se. 
Sabem cada vez mais o que querem ver. Também me parece claro, e muito 

curioso, a vontade que existe, por parte do 
público, de quebrar a linha que divide a plateia 
do palco. Não só no campo da participação, 
mas no campo da decisão. E esta é uma 
questão que deve enformar o futuro  
das artes performativas. 

Acho importante olhar para o que se tem 
feito e procurar com urgência equilibrar as 
assimetrias que ainda existem no país e olhar 

também para as cidades com muita programação cultural, como por exemplo 
Lisboa, e ter a coragem de colocar o que faz falta e retirar o que está a mais.  
E é a partir da ideia de equilíbrio e de mudança que eu gostaria de deixar duas 
questões para debate, para as quais não tenho respostas, mas sobre as quais 
acho importante refletir.

E vou terminar assim a minha intervenção: não estaremos nós, hoje,  
a dividir demasiado os públicos? E, voltando à ideia da vontade de decisão  
do público de que falava ainda há pouco, qual será o lugar do público no futuro,  
na plateia ou no palco?

O Tubarão, o Annie Hall e os últimos 20 anos em algumas páginas
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Acordo. Agarro o telemóvel e faço scroll pelas redes sociais. 
Tomo banho ao som da TSF. Nos transportes acabo de ouvir  
um podcast, enquanto vejo o e‑mail e apago, sem abrir, muitas 
das newsletters que subscrevi. Ao sair da carruagem olho  
de soslaio para os cartazes no metro. Chego ao trabalho e vejo 
as gordas online, enquanto tenho o Facebook aberto. Apago 
mais umas newsletters e acabo por abrir uma de um teatro  
onde vou esta noite ver uma peça de dança. A imagem é fraca  
e a sinopse é um exercício abstracto, mas já tinha combinado 
que ia com uns amigos. Sigo para o WhatsApp para evangelizar 
o meu namorado a vir comigo. Lá o convenço e fiquei de 
comprar o bilhete dele. Vou ao site, não tem bilheteira online  
e não funciona bem no meu telemóvel, o que resulta numa caça 

Um percurso 
hipotético 
de um 

qualquer 
espectador

Catarina Medina (Direcção de Comunicação, Culturgest)
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seja no conhecimento aprofundado dos projectos, públicos e contextos em  
que se insere; no desenho da nova temporada; no potenciar do cruzamento das 
várias áreas de programação; na definição de decisões como horários, preços, 
assinaturas ou descontos ou de um plano de acessibilidade. Também com  
os artistas, a comunicação deve acompanhar o processo de criação de  
um novo espectáculo, na produção e edição de conteúdos de promoção — 
textos e imagens para programas de temporada, cartazes, site, Instagram  
— e na definição de planos de meios e estratégias criativas de promoção.  
E, claro, interessa sempre aferir de forma tão regular quanto possível como  
é a experiência do público, que percepção tem do nosso espaço mesmo quando 
nunca o visitaram. Acautelar todos os detalhes de todas as fases de interacção 
que terão com o nosso espaço, seja em digital ou experiência no espaço físico 
em si, como o texto inicial ilustrava. E depois do espectáculo, como correu 
afinal esta experiência? O que pode ser melhorado? Algumas destas respostas 
conseguem-se através da criação de mecanismos de controlo e de avaliação de 
desempenho do plano de comunicação, como inquéritos ou focus groups, mas 
acima de tudo em ser parte activa e constante no pensamento da estrutura  
em conjunto com programadores, artistas e públicos.

Catarina Medina

ao tesouro para encontrar os contactos da bilheteira. Ligo, mas 
informam‑me de que já não aceitam reservas. Saio mais cedo 
do trabalho, compro um bilhete com desconto para menores  
de 30 anos. Fico a fazer tempo no café do teatro, que vai fechar  
às 7. Acabamos por ir comer qualquer coisa ali perto. Chegamos 
em cima da hora, tiro do balcão da bilheteira uma folha de sala 
A4, que dobro instintivamente. Contrariamente ao que previ, 
o espectáculo é incrível e ao sair percebemos que há uma 
conversa com os artistas na sala ao lado e decidimos ficar.  
A conversa é moderada pelo programador e de repente percebo 
o contexto de trabalho da companhia, que outras peças fizeram 
e descubro outras camadas da peça que acabámos de ver.  
Ao chegar a casa entrego‑me ao sofá e leio a folha de sala.  
E regressa o mesmo problema da tarde, o texto é hermético  
e muito pouco generoso. Pesquiso no Google por críticas da 
peça e é o deserto. Vou ao Facebook do teatro e lá encontro  
um artigo que revela que afinal é possível escrever sobre dança.  
(...)

Este é um percurso hipotético de um qualquer 
espectador, no qual se apresentam vários 
estímulos, expectativas e uma boa dose de 
frustrações. Seguramente, a maioria das 
instituições, festivais ou eventos não têm 
todos estes problemas, pelo menos ao mesmo 

tempo. Mas a verdade é que quase todos nós ainda nos debatemos com muitas 
destas questões. 

Recordo-me que desde sempre foi uma aventura explicar à minha família 
o que é que eu fazia. Comecei como jornalista e para muitos familiares ainda 
continuo a sê-lo. Quando dizemos que trabalhamos em comunicação  
e começamos a enumerar as tarefas parece-me sempre uma definição muito 
redutora do nosso trabalho. Ainda ontem alguém me dizia que o meu trabalho  
é espalhar a palavra. Do Senhor? Para o Senhor? Do programador?  
Para o público? Trabalhar em marketing e comunicação cultural é mais do 
que pedir orçamentos, produzir materiais gráficos em linha de montagem, 
actualizar o site, escrever umas coisas nas redes sociais ou falar com 
jornalistas. Seguramente, esse trabalho operacional existe e até ocupa mais  
do que desejava, grande parte do meu dia. Mas a parte mais importante do 
nosso trabalho é pensar na experiência do público. A tal experiência integrada 
que a sinopse deste painel refere. A comunicação em vez de só estar no fim  
da linha a operacionalizar deve ser convocada para todos os inícios. Seja com  
a direcção artística e a direcção executiva quando são definidos a missão  
e os objectivos de um novo espaço, que servirá como pilar do nosso trabalho; 

Um percurso hipotético de um qualquer espectador
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Eu sou uma espectadora. Sou única, posso ser singular, mas não sou a única. 
A definição no dicionário sabe a pouco: alguém que assiste a um espectáculo, 
observador. Passivo?

Quero mais, ou melhor, queremos mais. Esta reflexão foi pensada em tríade,  
em partilha com a Ana Teresa Magalhães e a Margarida Silva, participantes  
do projecto O Público Vai ao Teatro.

Três cabeças. Três cabeças vezes dois e mais um: e chegamos ao ponto que 
nos interessa aqui e agora. 

O bicho-de-sete-cabeças. O espectador será um bicho-de-sete-cabeças  
ou não? Para quem será um bicho-de-sete-cabeças?

Assim como esse animal mítico,  
a Hidra de Lerna, temos um tronco comum, 
com questões que nos constituem, mas 
podemos ter muitas cabeças pensantes,  
sete, neste caso.

A tipologia que gizámos reúne as seguintes 
cabeças de espectador:

 — O espectador feliz, tomado pelo deslumbramento,  
para quem assistir a um espetáculo é sempre uma epifania;

 — O espectador impossível. Para ele, é ponto assente  
que não irá gostar, mas vai;

 — O espectador crítico, ou o “Velho do Restelo”, para recuperar  
uma construção camoniana, para quem está sempre tudo mal,  
se fosse com ele seria diferente;

 — O espectador lúdico, “eu quero divertir-me, não me peçam  
para pensar (muito)”;

 — O espectador que quer produto, quer uma história,  
sem abstracções (nem sempre); 

 — O espectador político: diferentemente do espectador “produto”,  
esta cabeça quer mensagens;

 — O não espectador ou isso nem me passa pela cabeça,  
é potência e ainda está por vir. Na sétima cabeça poderá haver,  
ainda, uma bifurcação, o espectador que nega: ele quer ir,  
mas tem medo de não entender o espetáculo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

As sete 
cabeças 
do 

espectador

Ana Teresa Magalhães (Artista plástica e espectadora)
Margarida Silva (Professora e espectadora)
Viviane Almeida (Investigadora e espectadora)
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além do pão, esteja um espectáculo pronto a ser servido. 
Deixem-nos bilhetes, post its, relembrando-nos que há um espectáculo  

que vai mudar a nossa vida, ali, ao virar da esquina, no teatro, cinema, 
biblioteca, mas próximo. 

Bem, não é preciso mudar a vida todos os dias, até porque ninguém 
aguentaria viver numa montanha russa eterna. É só uma força de expressão,  
ou de pressão… O que estamos querendo tentar dizer, afinal sete cabeças  
a pensar, juntas ao mesmo tempo, pode ser algo confuso, é que precisamos  
de, e queremos, viver experiências que ressignifiquem o que é isto, afinal,  
de ser humano.

Somos tímidos, temos bloqueios. E querem saber uma coisa?  
Temos medos, mas hoje queremos falar sobre eles. As nossas sete cabeças 
conversaram e chegaram a um acordo: precisamos de falar sobre os nossos 
bloqueios, medos e inseguranças. 

Mas, primeiro, o que nos move? 
Dêem-nos um bom tema, daqueles que conhecemos, que mexa connosco,  
com o qual nos identificamos, que iremos. Queremos o espelho, sim o espelho, 
um espelho que muitas vezes tem de ser quebrado, transposto, limpo,  

se quiserem. Não nos dêem falsas imagens, 
imagens de guerra ou de festa. Queremos 
imagens reais, caras reais. Mas hoje a 
imagem é tão manipulada e é fácil deixar-nos 
enganar. Teremos os mesmos gostos?  
As mesmas expectativas?

Como nos movemos? 
Movemo-nos na cultura porque queremos 

aprender, conhecer o que existe, usufruir e receber. Sobretudo, receber forças 
para continuar, motivações para acreditar que ainda é possível um mundo 
melhor, mais justo e igualitário. Não resistimos a um tema que nos toque mais 
do que os outros, a cidadania, a justiça. Procuramos a envolvência entre quem 
está no palco e nós, espectadores. 

Convençam-nos a ir, que nós iremos, dêem-nos pontos de referência que 
nós chegaremos até vós. Falem a nossa língua e nós compreenderemos. Mas, 
também, surpreendam-nos. Sim, somos exigentes, mas estamos abertos ao 
novo, ao que nos faz inverter a curva. Descer em vez de subir. Ou o contrário. 

E o que nos bloqueia?
Bloqueia-nos a repetição dos nomes em cena, as mesmas caras,  
os mesmos grupos. A beleza espampanante, os lugares do habitual  
e as salas convencionais. A tipologia do edifício: será convidativa?  
Ou, de forma inconsciente, sentimo-nos desconfortáveis?  
Os espaços também são mediadores. 

Quantas vezes nos sentimos acusados, postos de parte e ultrapassados 
pelos dourados, brocados e vermelhos: verdadeiros castelos de cultura, com 

Ana Teresa Magalhães, Margarida Silva, Viviane Almeida

São arquétipos, naturalmente, mas servem de enquadramento  
para discutir questões importantes:

O que nos move e o que nos bloqueia enquanto espectadores?
Como me convencem? 
E se me aborreço? O que fazer? 
Como ser informado? Informam-nos?

Reconhecemos um esforço de aproximação. Vemos e ouvimos, como um piscar 
de olhos, um assobio, quando nos cruzamos, na rua, no metro, na paragem  
do autocarro, com informações sobre espectáculos. Chamam-nos, paramos,  
e por vezes lemos. Mas ainda é preciso dar um passo em frente: olhar nos olhos 
do espectador e perceber, afinal, quem somos. Quem programa, também  
é espectador, também tem muitas cabeças que pensam, de forma rápida 
e numa intensa circulação de ideias, pensamentos, sensações e anseios. 
As melhores ideias vêm do vazio absoluto, da angústia do vazio. Sim, os 
espectadores sentem-se angustiados e querem que aquele espectáculo lhes 
diga, com firmeza, aos seus ouvidos: “Vai ficar tudo bem.” Mas pode não 
ficar, e isso acontece quando nos aborrecemos. A cadeira já foi palmilhada de 

um lado ao outro, já mudámos de posição 
quantas vezes a Terra dá as voltas ao Sol. 
Claro que não precisamos de gostar na 
primeira fala, na primeira movimentação ou 
até na primeira pausa para respirar. Porém, 
há qualquer coisa que nos indicia que, sim, 
nos vamos aborrecer. É um sentimento difuso 
e expectante, de espera contínua. Às vezes, 
as palavras de desagrado estão na ponta da 

língua e somos capazes de nomear, um por um, os motivos que nos fizeram 
não gostar daquele espectáculo. Mas nem sempre é assim. Por vezes, é um 
desconforto que se instala em nosso corpo. E vai subindo, subindo, passa pelo 
estômago, sobe a garganta, dá um nó, e toma, de assalto, os nossos ouvidos, 
olhos e nariz. Fechamos os olhos e quem sabe se, ficando no escuro por 
segundos, recuperamos o interesse? 

O passo seguinte é olhar em volta e tentar compreender os movimentos 
daquele pequeno colectivo, que se juntou, ali, em torno de um mesmo objectivo: 
o espectáculo. E pensamos: será que o espectáculo, afinal, é soberano e nós,  
os espectadores, simplesmente, seus seguidores? Ou será o contrário?  
O espectador, quando aborrecido, recosta-se na cadeira e espera que o tempo 
passe, enquanto, de soslaio, olha em volta e deseja identificar alguns como ele. 

Nós, espectadores, temos o direito a nos aborrecermos, porque o gosto  
é algo que se vai testando, e nem sempre as nossas papilas gustativas estão 
em bons dias. O que queremos dizer é mais do que uma afirmação, mas antes 
um desejo, secreto, muito pouco revelado: Não desistam de nós! 

Informem-nos, abracem-nos, mandem-nos flores e convites. Estamos, aqui, 
prontos para entrar, mais uma vez, em casas em que, em cima da mesa, para 

As sete cabeças do espectador
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texto que não tem brilho, não deviam sair do palco sem que cada um dos 
espectadores levasse qualquer coisa de bom a preencher um qualquer espaço 
dentro do peito”, explicou-nos a Margarida. A felicidade como termómetro. 
Falamos de sensações quando falamos de espectadores.

E se não gostarmos? 
Como espectadores, e como seres humanos que vivem no mundo, estamos 
permanentemente sujeitos aos riscos. São as escolhas que realizamos, 
as opções que tomamos, as ideias que temos das coisas. Os riscos são 
necessários para crescermos e termos consciência daquilo que queremos para 
nós. Queres vir comigo? Há um risco inerente, já sabes... Eu gosto daquilo que 
podes não gostar, eu silencio aquilo que gritas, eu mascaro aquilo que mostras. 
A diversidade faz-nos vivos, os riscos também. Por vezes vamos às apalpadelas 
e por vezes enganam-nos! Saímos do local mais pobres, é só. Não! Saímos com 
a certeza de que não voltamos. Talvez uma nova oportunidade passado algum 
tempo, mas para já não!

E por que nos desviamos dos espectáculos? 
Para responder a esta pergunta, queremos falar sobre comunicação.  

A informação — muitas vezes — só chega  
a quem a procura. A informação está na rua? 
Cruzamo-nos com ela? Haverá outra forma  
de estarmos em contacto? Como é pensada 
esta comunicação? 

Gostamos de tropeçar com a informação 
de um espectáculo na rua. Gostamos  
que nos digam a verdade, crua, nua, real.  
Mas procuramos aquilo que queremos ver.  

É contraditório, não é?
Quando entramos numa livraria temos centenas de títulos à nossa volta, 

quando queremos ir ao cinema temos o que se passa em todas as salas da 
cidade à distância de um clique, mas quando se fala de teatro é tudo mais 
disperso, mais difícil. Os cartazes na rua divulgam, mas serão suficientes?

Tentamos não nos deixar influenciar pelas imagens, frases e cartazes 
bonitos. Estamos atentos aos críticos, é certo, e depois arriscamos. Há muita 
informação, diríamos demais (avisámos que éramos contraditórios). Às vezes, 
uma cortina negra num cartaz chamar-nos-ia mais a atenção do que uma 
encenação da imagem, com as caras e as lágrimas de crocodilo do costume. 

 
E o que procuramos? 
Coisas tão diversas quanto as suas sete cabeças: lazer; distracção; outros 
olhares sobre o mundo em que vivemos; experiência; curiosidade; interesses 
pessoais; emoção; aprender; técnica; viver e o espectáculo perfeito!  
Será que existe? Ou será sempre o que há-de vir?

Ana Teresa Magalhães, Margarida Silva, Viviane Almeida

pontes levadiças, em que crocodilos famintos nos esperam. Pisamos com  
as pontas dos pés em alcatifas aveludadas. Mas não se enganem:  
nem mesmo uma porta pesada, dourada ou quebrada nos impedirá de entrar, 
se o conteúdo nos cativar.

E será suposto entender tudo? Ou é tudo uma questão de fruição? 
Mas que tipo de comportamento precisamos de assumir perante um 

espectáculo em que as nossas antenas psíquicas não encontrem, mesmo 
que procurem com atenção, pontos em que nos sintamos confortáveis para 
compreender o que nos é dado. É como se estivéssemos perdidos num deserto, 
em que pagamos para lá estar, e a experiência que estamos em vivência se 
resume a areia entrando, sem piedade, nos nossos olhos. Sem água.  
Sem percepção. Sentimo-nos a diminuir, assim como a Alice, que mergulha  
em roupas que já foram suas, mas que não servem mais.

Há um leve mal-estar quando isso acontece, principalmente quando 
olhamos para o bilhete e vemos os números impressos. E não estamos a falar 
do número da fila e da cadeira, nem do dia do espectáculo. Mas do valor.  
O preço dos bilhetes. 

Um abismo abre-se. De um lado, os espectadores, do outro o preço  
dos bilhetes. Das profundezas, surge o eco: “Quanto vale?” Deixemo-nos  

de enganos, a Arte é que nos salva,  
para quê cobrar o ar que respiramos? 

E o que queremos?
Queremos novos espaços, mais reais,  
como a vida. Queremos actores mais velhos, 
sujos e enrugados, como muitos de nós, 
espectadores. Queremos também participar, 
nem que seja com uma risada em alto  

e bom som, um percurso que nos propõem, uma frase que vai directa ao nosso 
cérebro e coração, um movimento que conseguimos também fazer, um som 
que nos seduz e nos transporta para novos lugares.

Queremos envolver, motivar os que nos rodeiam. Uma roda circular em  
que nos possamos ver a todos, mas se há um dia em que uma recomendação 
nossa não agrada, esta linha que nos liga fica frágil e até pode rebentar. 
Sentimo-nos responsáveis …

Vergonha alheia?
E há uma expressão que surgiu durante este processo de reflexão: “a vergonha 
alheia”. Mas o que será isso? “Sinto quase uma vergonha alheia quando acho 
que a peça não nos satisfaz. Aquelas pessoas que estão no palco trabalharam 
tanto para estar ali, o que nos trouxeram não nos faz felizes. A vergonha alheia 
faz-nos sentir mal por algo em que não temos nenhuma responsabilidade, mas 
que sentimos que não podia acontecer àquelas pessoas. Não deviam estar  
a viver e a mostrar uma história sem fio condutor ou sem conteúdo, não deviam 
estar despidos de cenários ou adereços em situações em que eles teriam feito  
a diferença, não deviam simplesmente falar para o público quando o público  
é que devia querer entrar na história deles, não deviam fazer brilhar um 

As sete cabeças do espectador
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As artes e as metodologias criativas 
proporcionam às crianças, jovens e adultos 
uma experiência estética mobilizadora 
das suas potencialidades de expressão, 
comunicação e criação, facilitando um 
desenvolvimento global nos aspectos 
afectivos, cognitivos e sociais, promovendo  

a autonomia, a iniciativa, o pensamento critico, a inter-relação e a criatividade 
necessária na criação, na procura do saber e na resolução de problemas. A 
experiência estética é por si globalizante, envolve todos os sentidos do ser 
humano, é igualmente libertadora  
e estabilizadora, por conduzir à reflexão necessária ao progresso  
nas diferentes dimensões.

Tive a sorte e a satisfação de ter encontrado educadores e espaços que 
proporcionaram uma aprendizagem através de experiências estéticas, num 
contexto difícil de um regime repressor e conservador, oposto ao criativo 
e ao inovador. Falo assim dos anos de 1970, quando a Fundação Calouste 
Gulbenkian proporcionou formação onde se valorizavam as expressões 
artísticas — Escola Superior de Educação pela Arte residente no Conservatório 
Nacional — que congregou artistas, pedagogos e historiadores de arte. Falo, 
ainda, do serviço educativo do Museu Nacional de Arte Antiga que, no final dos 
anos 60, proporcionava a crianças, jovens e adultos um conjunto de actividades 
que permitiram um VER e um relacionamento com a arte e o património 
assentes numa metodologia centrada na descoberta, usando os nossos cinco 
sentidos para criar significados. 

A educação  
pela arte —  
a educação  

de 

públicos

Isabel Branco (Professora e investigadora, Diretora Centro de Formação Estal)
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A educação pela arte — a educação de públicos

Agora, os contextos sociais, culturais e políticos podem ser diferentes, 
mas a educação pela arte constitui-se sempre como uma metodologia criativa 
dirigida ao desenvolvimento pessoal, social e cultural do indivíduo. Nos anos 70 
tive oportunidade de trabalhar com crianças e jovens nos bairros degradados de 
Lisboa e reconhecer como as expressões artísticas proporcionavam momentos 
de liberdade, de partilha e de criação de alternativas. Estas oportunidades 
surgiam de necessidades identificadas por elementos dessas comunidades  
de controlar comportamentos desviantes das gerações mais novas.

Em 1975, no âmbito escolar, o currículo do 1.º ciclo integra pela primeira 
vez as expressões artísticas (Música, Movimento e Dança), assim como  
o currículo da formação de professores das Escolas do Magistério Primário. 
Ficou assim contemplada, a nível nacional, uma proposta de formação com  
um ideário centrado no desenvolvimento pessoal, social e cultural do individuo. 
Nem tudo se passa como se idealiza, mas sabemos hoje que  
a relação do indivíduo e das comunidades com a arte é muito mais próxima, 
mais reconhecida, embora não valorizada quanto devia ser pelo poder 
institucional. A educação dos públicos faz-se em contextos formais e não 
formais: se os primeiros têm descentralizado, os últimos têm proporcionado 
uma oferta mais próxima do cidadão, comprometida com a construção 

progressiva de melhores condições de 
vida, de bem-estar individual e colectivo, 
com preocupações de sustentabilidade. 
Reconheço em muitos projectos artísticos 
uma orientação de educação holística 
dos públicos, centrada no protagonismo 
das pessoas, dos seus saberes, nos seus 
contextos de vida naturais e culturais  
e numa procura de partilha de valores  

e afectos, de criação através de meios de expressão diferentes, de construção 
de conhecimento e desenvolvimento de competências. Estes projectos 
permitem abordagens activas de inclusão social e cultural e a construção  
do sentido comunitário integrador de identidades de públicos diversos.  
Tenho a convicção de que o entendimento entre artistas, professores, 
animadores culturais e ambientais, aproveitando todos os espaços abertos  
à cultura, à educação e à ciência, promoverá a educação de públicos cada vez 
mais conscientes, participativos e exigentes enquanto cidadãos.
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Quando é que o público é alvo (e parte  
da produção artística) e quando é que  
o alvo é um público (projectos, programações, 
iniciativas definidas para um público)? 

Creio que a questão se coloca no ponto  
de partida: em que circunstâncias se 
considera o público como objecto de trabalho, 
e porque deve ser considerado como tal. 

A que público pertencemos? 

Esta é uma reflexão a partir de experiências enquanto artista, promotora  
e consumidora de arte e cultura.

Considerar o público durante um processo criativo acontece em circunstâncias 
particulares como quando se desenvolve um projecto em resposta a uma 
encomenda (e o primeiro público é aquele que faz a encomenda);  
ou quando se projecta um espectáculo para um público pré-determinado  
ou com especificidades que podem condicionar opções na criação  
(o exemplo mais fácil de citar é o do público infantil). Contudo, que influência 
ou que condicionamento (e que grau de assertividade) tem esta projecção  
de público-alvo na criação? Enquanto artista, ensaio uma resposta convocando 
uma máxima que trago comigo de que os condicionamentos podem ser 
altamente criativos ou que a aceitação de que qualquer aspecto pode ser 
motivo de inspiração. Pensar um público-alvo pode ser um exercício  
tão válido como não o pensar.

Que 
identidade 
para um 

público-alvo

Vera Santos (Artista independente)



152 153

1. No álbum: All That You Can’t Leave Behind (2000).

Eu quero:

(...) 

Casas de banho — perfumadas

Enquanto público, enquanto testemunha neste encontro,  
tive oportunidade de dizer: 

Eu contento‑me com casas de banho que não cheirem a nada.

Pensando nisto, seria bom ter ganchos na porta da casa de banho  
para pendurar o casaco e a carteira onde guardei todos os apelativos 
programas e prospectos disponíveis na entrada do teatro.

Pensando nisto tudo.

Vera Santos

What you don’t have you don’t need it now
What you don’t know you can feel it somehow
Beautiful Day by U2, Bono Vox 1

Pensando nisto, defino o meu público-alvo: são os meus antepassados  
— o que conheço deles está em mim. Pensando nisto, o que sei do público  
que me vai ver, é o que sinto quando o espectáculo acontece (eu sou público  
do meu público). Mas que identidade tem um público-alvo? A identidade  
que se definir; mas nem sempre define a identidade dos projectos ou das 
criações. Por vezes cria-se o equívoco entre trabalhar para um público-alvo  
e ter por alvo um público.

Pensando nisto, creio que é função da mediação conhecer o público  
(que corpo é esse), medir-lhe o pulso, conhecer os desafios que esse público 
coloca, fazer-lhe propostas, acompanhar a recepção e... ser público do público. 

Pensando nisto, vejo esta relação (em que não há criação) como distinta  
da que os artistas têm com o público. Vejo a falta que há de mediação  
junto dos artistas.

Os artistas desconhecem os públicos.

Os públicos desconhecem os artistas.

O que conhecem os públicos?

Os Teatros querem públicos.

Os artistas querem públicos.

O que querem os públicos?

E nós, que público somos?

Pensando nisto, sou um público quando vou ver os meus colegas artistas, sou 
outro público quando acompanho a minha mãe a um espectáculo que ela quer 
muito ir ver (e que eu não escolheria), sou outro público quando estou a fazer 
produção ou mediação do espectáculo que se apresenta... 

Olhando, vejo muita gente diferente no público; gente que imagino com 
motivações diversas, com vidas diversas, com gostos e referências diferentes... 
e não consigo ser público de mim mesma.

Quando cheguei ao São Luiz para este Encontro, veio parar-me à mão o 
Manifesto do Público resultante deste Projecto de desenvolvimento de públicos 
e na página 5 é referido:

Que identidade para um público-alvo
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Fui convidada a participar nos Encontros sobre Políticas da Recepção  
e Desenvolvimento de Públicos no Contexto das Artes Performativas com  
o objectivo de dar a conhecer alguns aspectos do meu trabalho, tanto a nível  
de preparação para as novas temporadas, como o relacionamento com  
os clientes, actores, colegas de trabalho e a mais variada panóplia de pessoas 
que nos visitam ao longo dos dias, trazendo consigo as mais diversas  
perguntas e situações.

Além de vender bilhetes e fazer reservas, o meu trabalho vai para  
além disso, é necessário saber atender as pessoas. O contacto direto,  
quer por telefone quer presencial, é a primeira impressão que as pessoas  
têm do nosso teatro.

Na bilheteira do Teatro Nacional Dona Maria II tentamos auxiliar o cliente 
nas escolhas e esclarecer todo o tipo de dúvidas que nos coloquem. É preciso 

saber escutar as pessoas, perceber o que  
elas pretendem, o que querem ver, pois  
o cliente nem sempre sabe o que quer  
ou nem sempre sabe explicar o que pretende  
e isso pode gerar por vezes situações pouco 
interessantes. A minha função é tentar evitar 
essas situações, ou seja, tento encontrar  
a melhor solução para cada cliente e, é claro, 
uma dose de cordialidade e simpatia  

e um sorriso ficam sempre bem.
Há clientes difíceis, e provavelmente eles sempre irão existir. Compete-me 

encontrar a melhor maneira de lidar com estas situações para que o cliente 
possa ter uma experiência cultural que o satisfaça.

Antes do início das temporadas, eu e os meus colegas temos o cuidado 
de reunir informação sobre cada espectáculo que vai ser apresentado no 
Teatro Nacional Dona Maria II. Nessas pesquisas aprofundamos os nossos 
conhecimentos sobre os autores das peças, os actores que vão estar em palco, 
se é uma estreia ou se já esteve em cena num outro teatro, o trabalho anterior 
do encenador do espectáculo, o tempo de duração, de que tipo de espectáculo 
se trata, os cenários e figurinos, etc. Posteriormente, cada um de nós, por 
iniciativa própria, faz uma pesquisa detalhada de informações pertinentes 
sobre o evento que vai decorrer. 

Elaboramos depois fichas dos espectáculos para nossa consulta,  
com todas as informações que obtivemos nas nossas pesquisas, a partir  
da internet ou de dados que nos são facultados pela produção dos 
espectáculos. Assim, podemos orientar melhor o cliente quando nos faz 
perguntas mais pormenorizadas.

“Sabemos que comprar um bilhete num teatro é comprar algo de desconhecido em vez daquilo  
que já sabemos que queremos. É-nos proposto o prazer de estar fisicamente perante um mistério.”
Tiago RodriguesUma 

perspectiva 
a partir da 

bilheteira

Sandra Madeira (Teatro Nacional Dona Maria II)
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É claro que também temos outras manifestações menos boas, pessoas 
menos simpáticas e desagradáveis, que por vezes nos tiram do sério e quase 
nos fazem perder a paciência, pela sua falta de educação, pelo seu cinismo  
e arrogância com que se dirigem a nós. 

No que diz respeito ao tipo de público que frequenta o Teatro Nacional  
Dona Maria II, é evidente que é bastante diferente de o de há uns anos atrás,  
tal como o nosso Director Artístico afirmou numa das suas entrevistas: 
“Qualquer português que esteja neste momento em Portugal continental  
ou nas ilhas é um espectador potencial do Teatro Dona Maria II.” 

Há uns anos e até há pouco tempo, na sociedade portuguesa havia  
a ideia de que só poderia frequentar o teatro um certo estrato social  
da população, no entanto, querendo desmistificar este pensamento  
e o da solenidade que tem o Dona Maria, abriram-se as portas para todos  
e todas as pessoas são bem-vindas.

O público hoje em dia é bastante diversificado, das várias faixas etárias, 
de estratos sociais e culturais diferentes, e até estrangeiros, alguns sem 
entenderem a nossa língua, vêm assistir aos espetáculos. Umas vezes por 
causa dos autores ou pelos clássicos conhecidos, ou simplesmente para 
poderem visitar a Sala Garrett. 

Também deixou de se ter o rigor  
e o cuidado no vestuário para ir ao teatro, 
hoje em dia todos podem ir de roupas 
descontraídas e confortáveis, de ténis, 
sandálias, da maneira que melhor  
se sentirem e como mais gostarem.

Com todas estas mudanças, 
independentemente da conjuntura, 
da situação social ou política, o teatro 

simplesmente resiste e continua, tal como afirma a actriz Emília Silvestre  
“O teatro não se fixa: evolui sempre. Não se resigna: transforma-se  
e reinventa-se para lá do imaginável.”

O outro lado positivo de trabalhar no teatro é o bom ambiente que temos, 
quer a nível profissional quer a nível de camaradagem entre colegas, tanto  
na bilheteira como nos restantes sectores. Existe também uma certa 
proximidade com os actores, não só os residentes, mas também os que  
vão passando ao longo das temporadas, chegando mesmo a ter uma ligação  
de amizade com alguns para além do teatro.

A nossa equipa é formada por três pessoas (Carla Cerejo, Rui Jorge e eu) 
sempre dispostas a dar o seu melhor, com todo o profissionalismo e simpatia.  
O nosso relacionamento é óptimo, o que cria um ambiente apropriado para  
se trabalhar de forma motivada, com boa-disposição e alegria.

Trabalhar com pessoas de quem gostamos e com quem temos afinidade, 
para além da vida profissional, é muito mais estimulante. 

O respeito de todos em relação a todos é essencial para a criação  
e manutenção de um clima de trabalho saudável.

Sandra Madeira

Um dos aspectos mais gratificantes do meu trabalho é conhecer pessoas 
com as mais diversas opiniões sobre vários assuntos, os seus gostos  
ou os seus descontentamentos culturais, políticos e até mesmo pessoais,  
os conhecimentos gerais ou específicos, as suas preocupações a vários níveis, 
principalmente em questões como a dos sem-abrigo que se instalam nas 
arcadas da entrada lateral do TNDM II e que torna visível uma situação triste 
e preocupante desta sociedade para quem vem ao teatro. Outros visitantes 
comentam, por exemplo, os buracos da calçada que ladeia o edifício e que  
se tornam em perfeitas armadilhas para as pessoas que andam na rua,  
a dificuldade em estacionar os carros quando vêm ao teatro. Enfim, são muitos 
os assuntos com que nos abordam no dia-a-dia da bilheteira e que poderíamos 
longamente enumerar e para os quais não temos soluções. Também recebemos 
a simpatia, a amabilidade e o carinho com que cada um nos trata. Tudo isto faz 
com que tenhamos um atendimento mais personalizado, por vezes quase como 
um “amigo”, tanto com os clientes mais antigos como com aqueles que agora 
começaram a vir ao teatro. 

Temos clientes com preferências pessoais de atendimento em relação 
a cada um de nós, o que por vezes leva a certos episódios engraçados, 
ternurentos ou mesmo caricatos. Há uns anos havia no teatro uma caixa na 

qual se deixavam sugestões, reclamações, 
perguntas, etc… Então um dia, uma certa 
cliente que era frequentadora assídua,  
e que tinha um certo carinho pelo meu  
colega Rui, deixou-lhe uma nessa caixa  
uma declaração de amor.

Outro episódio com alguma ternura  
e amizade foi o de um senhor que não era 
frequentador assíduo, mas que um dia veio 

comprar uns bilhetes para determinado espectáculo, e no fim me perguntou  
se eu não levaria a mal se ele recitasse um ou outro poema que tinha escrito  
(o seu hobby era escrever poemas) e que achava que tinham que ver comigo, 
pela minha simpatia e amabilidade com que o atendia. Fiquei lisonjeada,  
mas também um pouco sem graça pois não esperava tal manifestação  
de agradecimento. 

Outras pessoas preocupam-se com o nosso bem-estar. Um cliente habitual 
da nossa casa e que tinha como preferida a minha colega Carla resolveu 
trazer-lhe algumas amostras de creme para as mãos, após algumas conversas 
circunstanciais sobre mãos com peles secas, na altura em que vinha comprar 
bilhetes, para que ela pudesse ver o que melhor se adaptava à sua pele e assim 
ter sempre as mãos perfeitas.

Há também situações caricatas, como o caso de chegarem a comer algo  
e começarem a falar de boca cheia e, de repente, somos atingidos na cara,  
na roupa ou até nos olhos por pequenos projécteis, tais como maçã,  
castanhas, pão… Outros compram bilhetes sem interromperem a chamada  
que estão a fazer ao telemóvel e toda a transacção se desenrola quase por 
linguagem gestual.

Uma perspectiva a partir da bilheteira
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Este texto baseia-se no testemunho dos alunos do 3.º ano da licenciatura  
em Mediação Artística e Cultural da Escola Superior de Educação de Lisboa 
que assistiram aos Encontros sobre Políticas da Recepção e Desenvolvimento  
de Públicos no Contexto das Artes Performativas em Outubro de 2018,  
no âmbito da disciplina de Políticas Culturais II 1. Na sequência do encontro  

e de algumas discussões seleccionámos três 
questões fundamentais e reflectimos sobre 
possíveis respostas. Este texto resulta de  
um trabalho colectivo a partir do confronto 
das expectativas de jovens mediadores  
a iniciarem o seu percurso profissional com 
o conjunto de profissionais experientes no 
contexto cultural português que deram corpo 
ao debate. Tal como se sentiu nos dois dias  

de encontro, surgem mais questões e dúvidas do que consensos e certezas.

O que nos revelou a iniciativa O Público Vai ao Teatro  
sobre os modos de recepção cultural?
A recepção cultural não é uma prática unilateral, uma vez que as formas 
socialmente diferenciadas de consumo de produtos culturais devem ser sempre 
relacionadas com factores sociais, históricos, culturais e individuais. Sabemos 
hoje em dia que nem todos os públicos têm os mesmos gostos ou o mesmo 
nível de conhecimento e competências e que o conceito de público reflecte 
um grupo heterogéneo de pessoas. Existe, portanto, uma ideia relativamente 
consensual de que ao se alargar a oferta cultural se poderá agradar a um maior 
número de indivíduos e possibilitar que um maior número de pessoas possa 
beneficiar de um consumo cultural. Apesar disso, e como foi discutido durante 
o encontro, nem sempre é possível haver uma relação entre a produção  
e a recepção cultural — a célebre ideia comum de que “não se consegue 
agradar a todos”. Nessa medida, até que ponto se envolve o público  
na produção cultural com vista a ampliar o seu espectro de recepção?

Pensar o lugar 
da mediação 
artística 

e 

cultural

Alexandra Almeida, Ana Marta Pina Estrada, Beatriz Passos, Bernardo Osório, Catarina Soveral,  
David Silva, Joana Filipa Martins Gomes, Océane Monteiro, Rita P. Rosado (Alunos ESElx—IPL)
Coordenação de Diana West (CRIA/FCSH—Nova, ESElx—IPL)
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insuficiente entre estas duas áreas e são ainda limitadas no que concerne ao 
desenvolvimento de planos estratégicos e articulados entre a educação  
e a cultura, sobretudo fora dos grandes centros urbanos. A carência de práticas 
de consumo e recepção cultural tem sido muitas vezes atribuída a uma falta  
de ‘educação para a cultura’ em que o sistema de ensino tradicional português 
vai, muitas vezes, contra uma cultura artística, o que leva a uma posterior falta 
de participação dos cidadãos na vida cultural e, consequentemente, a uma 
perda de experiência e fruição artística para os mesmos.

Apesar do referido, nas últimas décadas tem-se verificado um aumento  
da preocupação relativa ao alargamento do acesso à cultura, da qualificação de 
públicos, ou seja, a implementação de uma política de democratização cultural. 
Mais recentemente tem havido maior atenção ao envolvimento e participação 
do público em diferentes decisões da vida cultural marcada por uma viragem 
ideológica de democracia cultural. Nesta abordagem, o público já não se define 
como o espectador convencional, passando a ser visto como um co-realizador 
ou participante do espectáculo. O cenário ideal constitui-se num equilíbrio  
da cultura artística perante a unificação destas duas políticas. Desta maneira, 
desejavelmente, mostrar-se-iam novas práticas artístico-culturais, sem com 
isso impor um modelo que hierarquicamente fosse considerado mais válido ou 

que prevalecesse devido ao poder de uma 
elite. Durante o encontro do Público Vai ao 
Teatro surgiram alguns exemplos de projectos 
que tentaram responder a esta ambígua 
ambição, como são o caso do Festival 23 
Milhas, no concelho de Ílhavo, ou  
o festival Walk&Talk, nos Açores. Em ambos 
os casos há uma proposta de repensar de 
modo a desformatar a relação com o público.  

A proposta de uma nova relação existe para criar, melhorar e proceder a um 
crescimento de novos conteúdos, novas linguagens, novos formatos, novas 
mentalidades remodelando aquilo que já existe. Estes projectos, através 
de propostas diferenciadas de relação com o público, não concebem a 
participação deste apenas como uma ferramenta de ocupação ou expressão, 
mas sim como um elemento poderoso de construção numa sociedade que 
precisa de pessoas livres, críticas e criativas. 

Qual o lugar do mediador artístico e cultural neste contexto?
A mediação artística e cultural é tema recente em Portugal,  

por essa razão torna-se difícil encontrar uma definição concreta do que 
é o mediador. A partir da experiência que temos tido ao longo da nossa 
licenciatura, conseguimos perceber que o mediador tem de estar em  
constante interrogação sobre quais são as melhores formas de actuar.  
Após este encontro, compreendemos que profissionais das artes com uma 
vasta experiência também o fazem de forma constante e persistente ao 
longo dos tempos. Ouvimos como é fundamental que através da mediação 
se procurem novos métodos para cativar um potencial público e o quanto, 
para que isso aconteça, os mediadores devem ser sensíveis às necessidades 

Vários autores (coordenação de Diana West)

No primeiro painel, intitulado (DES)ENVOLVER PÚBLICOS: um painel 
em torno da problematização e desenvolvimento conceptual da noção de 
“desenvolvimento de públicos”, Vítor Paulo Pereira, Presidente da Câmara  
de Paredes de Coura, salientou que a programação tem de ter um cunho 
pessoal, pois não se pode programar tendo em conta os gostos de todos  
os públicos. Caso isso aconteça, corre-se o risco de a programação perder 
uma certa coerência e de o programador ou equipa de programação promover 
actividades com as quais não se identifica. Apesar de haver um consenso geral 
na necessidade de alargar o acesso e alargar a tipologia de públicos através  
da diversificação da programação, vários intervenientes sublinharam os limites 
deste “alargamento”, deixando os artistas e os programadores ‘reféns’  
de uma certa política ou ética no seu trabalho de criação.

Como contraponto a esta posição, alguns programadores e artistas 
consideraram fundamental haver esse compromisso por parte da oferta cultural 
para com públicos específicos, reconhecendo que, com o passar do tempo, 
esse público poderá surgir e consolidar-se. Para estes programadores, parte  
da sua missão passa por criar uma necessidade onde ela antes não existia,  
a do consumo e recepção cultural, quer para públicos com necessidades 
especiais, quer para territórios onde práticas de consumo cultural não existem 

ou nunca foram consolidadas.
O trabalho concreto do teatro meia volta  

e depois à esquerda quando eu disser  
é paradigmático dessa posição, ao dinamizar 
o projecto O Público Vai ao Teatro, que foi 
discutido e apresentado pela voz dos que nele 
participaram. Para os intervenientes, o facto 
de serem parte de um projecto estruturado  
ao longo do tempo, de serem envolvidos  

na discussão, reflexão crítica, programação e mesmo subida ao palco, alterou 
profundamente a experiência de recepção cultural. Como afirma um dos alunos 
da cadeira de MAC 2 que participou na primeira edição do encontro: 

Da experiência que tive no projecto notei que a minha abertura 
para ver outros tipos de espectáculos aumentou, visto que,  
no decorrer do projecto, fui confrontado com espectáculos que 
não estava habituado a ver. No final desenvolvi uma apreciação 
estética, que partiu da vontade dos mediadores de comunicar 
com os públicos. 
(David Silva)

Como pensar a inclusão de públicos e não-públicos,  
qual a pertinência da segmentação de público?
Pensar a inclusão de públicos pode passar por uma reflexão, no caso 
português, sobre as correlações entre cultura e educação. Como se tornou claro 
na apresentação de Carla Rosa sobre o programa do Ministério da Educação 
denominado Programa de Educação Estética e Artística, há uma relação 

Pensar o lugar da mediação artística e cultural



162 163

e expectativas quer dos públicos quer dos artistas e programadores. 
Compreendemos também, através dos exemplos mais ousados na área da 
mediação, como estes projectos funcionam como catalisadores, isto é, actuam 
como um incentivo ao conhecimento e à reflexão sobre novos interesses 
e problemáticas (culturais, sociais, ambientais, entre outras). A mediação, 
apesar do termo, não é necessariamente um exercício de consenso. Pauta-se 
por um estímulo à compreensão, mas sem eliminar a possibilidade de tensão 
e de crítica que conduza o público a formular a sua própria interpretação em 
detrimento de respostas concretas sobre o que o artista pretende transmitir. 

O aumento progressivo de oferta cultural continua a desafiar 
prementemente o público, que nem sempre se identifica com a mesma.  
Neste contexto, o lugar do mediador cultural é o de um contínuo investimento 
no conhecimento do seu território e das pessoas que nele actuam como 
público ou não. Só a partir daí poderá encontrar caminhos para levar o seu 
público, através da experimentação e da experiência, a estabelecer uma 
relação emocional com a arte. É uma prática de flexibilidade, a de conhecer 
profundamente a população para a qual se trabalha e, em simultâneo, encontrar 
formas de a desafiar a sair da sua zona de conforto para que conheça o que 
antes lhe era desconhecido ou para que se envolva e se questione sobre temas 

emergentes na sociedade contemporânea.
De acordo com muitos dos actores 

culturais presentes nos Encontros sobre 
Políticas da Recepção e Desenvolvimento  
de Públicos no Contexto das Artes 
Performativas percebemos que a função 
do mediador é uma acção contextualizada 
localmente que deve adaptar as suas 
abordagens no incentivo à fruição cultural. 

Sentimos que ainda existe um longo caminho a percorrer e que não há 
respostas conclusivas para cada situação. No entanto, debates como os que  
se desenrolaram nos dois dias do encontro abrem-nos as portas à reflexão 
sobre o nosso papel enquanto novo grupo profissional no mercado cultural  
e isso é para nós um excelente começo.

Pensar o lugar da mediação artística e cultural
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